
  
 

                                                       

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ              

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ Λάρισα  12-03-2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.Π. :    OIK. 1859  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ     
Ταχ. ∆/νση : ∆ιοικητήριο  
Τ.Κ. : 412 22  
Πληροφορίες : Χ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ       
Τηλέφωνο : 2413-506 406  
Fax : 2413-506 426 
Email: h.karampoyzis@thessaly.gov.gr  

ΑΠΟΦΑΣ Η  
 
 

Θέµα: Έγκριση µελέτης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» για την δηµοπράτηση 
του υποέργου 33 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2020-2021» 
Προϋπολογισµού: 74.400,00€ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : 201851700004  

 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Την µε αριθµό 85/3-2-2020 Α∆Α: ΨΦ2Ξ7ΛΡ-3ΚΓ, α.α. 2, απόσπασµα πρακτικού 1/29-01-2020, 

( Α∆Α:ΨΦ2Ξ7ΛΡ-3ΚΓ), Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
2. Την µε αρ. πρωτ. 711/05-03-2020, (Α∆ΑΜ:20REQ006383319 2020-03-05) Έγκριση ∆ιάθεσης 
πίστωσης 74.400,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου µε 2018ΕΠ51700004 της ΣΑΕΠ517 
και τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ», του 
υποέργου 33 µε τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» ΜΕ ΠΡΟΥΠ/ΜΟ 74.400,00 ΕΥΡΩ 

3. Την µελέτη & τα τεύχη για την ανάθεση που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων για το : 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ», του υποέργου 33 µε τίτλο 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2020-2021» ΜΕ ΠΡΟΥΠ/ΜΟ 74.400,00 ΕΥΡΩ 

 
και αφού είδαµε και τις διατάξεις 

1) Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
– πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2) Του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222 Α’/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως 
τροποποιήθηκε µε την 15840/156612 απόφαση έγκρισης τροποποίησης της 146/2018 ( ΦΕΚ 
4788/τευχος Β/ 26-10-2018) 

3) Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε στα 
ΦΕΚ 200/Α/24-10-2016 και 206/Α/3-11-2016 και µε το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) 



  
 

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον 
ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις»  

4) Το Π.∆. 7/31/1/2013 και ειδικότερα το άρθρο 3 .  

 

 

αποφασίζουµε  

και εγκρίνουµε  

1. Την εν θέµατι µελέτη, όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της  Π.Ε. Λάρισας, 
συνολικού προϋπολογισµού 74.400,00 €. 

2. Την δηµοπράτηση του ανωτέρω έργου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

   
 
 
 
 

O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
1. Φάκελος έργου 
2. Χρονολογικό Αρχείο 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ       

 
 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά στην εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράµµισης τµηµάτων του 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Λάρισας , για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, σε διάφορες χιλιοµετρικές θέσεις και σε σηµεία που 
θα επιδείξει η υπηρεσία. 
 
Α. Περιγραφή του υπό κατασκευή έργου 
Οι ακριβείς θέσεις διαγράµµισης θα εκτελεστούν στους οδικούς άξονες του εθνικού & επαρχιακού 
οδικού δικτύου της Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ και θα επιλεγούν σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ανάγκες, όπου 
κρίνει και υποδείξει µε έγγραφο η Υπηρεσία επί τόπου του έργου. 
Με την εργασία αυτή πρόκειται να γίνει πλήρης αναδιαγράµµιση του υπάρχοντος ασφαλτικού 
οδοστρώµατος, µε υλικό υψηλής αντοχής και ανακλαστικότητας. 
Η όλη εργασία θα γίνει σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα υλικά διαγράµµισης που θα χρησιµοποιηθούν περιλαµβάνονται στην 
προσωρινή εθνική τεχνική προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)–ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00 “Οριζόντια σήµανση 
οδών” όπου αναφέρονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας κατά ΕΝ-1436 και οι ελάχιστοι 
συντελεστές φωτεινότητας, οπισθανάκλασης, αντιολισθηρότητας που πρέπει να έχουν.  
Το έργο θα εκτελεσθεί µε βάση τις τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές: 
1. Ν. 2696/99 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» 
2. Σ 307-75 «∆ιαγράµµιση οδοστρωµάτων» Υ∆Ε 1975 
3. Σ 308-75 «Σήµανση οδών – προδιαγραφές διαγραµµίσεων οδών» Υ∆Ε 1975 
4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00 που βασίζεται στην προσωρινή εθνική προδιαγραφή 
5. Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ -1423, ΕΝ -1424, ΕΝ-1436 
Για τις απαιτήσεις ελέγχων και µετρήσεων ισχύει γενικότερα η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-01- 
00/2009 και ειδικότερα για τη µορφή και τις διαστάσεις γραµµών, γραµµάτων και συµβόλων, η 
προδιαγραφή Σ 308-75. Σε περίπτωση επαναδιαγράµµισης οδοστρωµάτων καθοριστική είναι η 
υπάρχουσα διαγράµµιση, εκτός αν η Υπηρεσία γραπτά απαιτήσει αλλαγή της µορφής και των 
διαστάσεων. Η φωτεινότητα της διαγράµµισης κατά την ηµέρα καθορίζεται από τον συντελεστή 
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  Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή κωδικός 
πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο τίτλος του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ  ή άλλου  κοινοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγµένο το 
δηµοπρατούµενο έργο). 

 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 33: 
 
 
 
 
ΧΡΗΜ/ΣΗ1: 
ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ 
 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2020-2021» 
Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 
/ΣΑΕΠ517 
74.400,00€ 
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φωτεινότητας, η φωτεινότητα τη νύχτα καθορίζεται από τον συντελεστή οπισθανάκλασης, η 
αντιολισθηρότητα καθορίζεται από τον συντελεστή τριβής και η αντοχή από το ποσοστό της 
εναποµένουσας διαγραµµισµένης επιφάνειας σε σχέση µε την αρχική και το οποίο θα πρέπει να είναι 
σε όλο το διάστηµα εγγύησης 90%. Οι παραπάνω συντελεστές προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, ΕΝ 1436 και την προσωρινή τεχνική προδιαγραφή 
λευκού ακρυλικού χρώµατος του ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆14. 
Η εκτέλεση των εργασιών επαναδιαγράµµισης , η αν σε περίπτωση απαιτηθεί χάραξη , τµηµάτων του 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, θα γίνει σε διάφορες περιοχές αποµακρυσµένες η µη , όπως 
ενδεικτικά ( Επαρχιακή οδός ΚΡΑΝΙΑ – ΛΟΥΤΡΟ – ΑΚΡΗ , ΜΗΛΕΑ-ΦΑΡΜΑΚΗ - ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ, 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΥΘΕΙΟ - ΚΕΟΑΧ, Επαρχιακή οδός ΦΑΡΣΑΛΑ – ΣΚΟΠΙΑ , Επαρχιακή οδός 
ΣΥΚΟΥΡΙΟ – ΟΣΣΑ – ΧΕΙΜΑ∆Ι – ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ – ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ , Επαρχιακή οδός ΡΑΨΑΝΗ – 
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ  Επαρχιακή οδός ΣΚΛΗΘΡΟ – ΕΛΑΦΟΣ κλπ , καθώς και σε άλλες αποµακρυσµένες 
περιοχές. Τα τµήµατα θα υποδειχτούν αυστηρά από την υπηρεσία , ανεξαρτήτως µικρού η µεγάλου 
µήκους σε οποιοδήποτε οδικό τµήµα της Π, Ε. Λάρισας  .  
Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες επαναδιαγράµµισης στους κόµβους (ζέµπρες – βέλη- διαβάσεις 
πεζών κλπ) όπου απαιτηθεί σε όλο το οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. Λάρισας και πάντα αυστηρά 
µετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 
 Οι εργασίες θα εκτελούνται τµηµατικά πάντα µε την παρουσία αρµόδιας επιτροπής παραλαβής 
παροχής υπηρεσιών και η εκτέλεση των εργασιών παροχής υπηρεσιών δεν θα συνεχίζεται εάν δεν 
αποδειχθεί ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες έχουν γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες τεχνικές προδιαγραφές.   
Η παραλαβή του χρώµατος – υάλινα σφαιρίδια διαγράµµισης θα γίνεται τµηµατικά  από τον χώρο του 
µηχανικού εξοπλισµού , η φόρτωση καθώς και η ανάδευση αυτών θα γίνεται από τον ανάδοχο και η 
ρήψη αυτών θα ελέγχεται σχολαστικά καθώς και τα τετραγωνικά κατασκευής τους.  
 
Β. Γενικές Παρατηρήσεις 
1. Έγκαιρα και τουλάχιστον από την προηγούµενη ηµέρα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον 
ανάδοχο για τις συγκεκριµένες εργασίες, η δυνατότητα τοποθέτησης προειδοποιητικών πινακίδων για 
την αποµάκρυνση αυτοκινήτων κλπ.  
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχηµάτων τόσο 
στους εργαζοµένους, όσο και στους διερχοµένους µε κατάλληλη σήµανση κατά την ηµέρα και τη 
νύκτα, που προβλέπονται από τους νόµους, προς αποφυγή δυστυχηµάτων, για τα οποία θα φέρει 
ακέραια την ευθύνη (ποινική και αστική). 
3. Η εν λόγω διαγράµµιση θα πραγµατοποιηθεί όπου κριθεί απαραίτητη, µετά από υπόδειξη και 
εντολή της υπηρεσίας, µέσα στα πλαίσια των ποσοτήτων της µελέτης. 
4. Οι λεπτοµέρειες κατασκευής και τα έργα που θα κατασκευαστούν θα δοθούν από τον επιβλέποντα 
του έργου κατά την εγκατάσταση του αναδόχου επί τόπου στο έργο. 
Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µέχρι σήµερα καθώς και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της επίβλεψης. 

 
                                                             ΛΑΡΙΣΑ      12-03-2020 

 
                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   
         Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                             ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ–ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                   
                             & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ  
 
 
      ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                          ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
    ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.    
 
                                                                              ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ. 1859/12-03-2020  Απόφαση ∆ΤΕ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 



ΕΡΓΟ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΟ 33: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΧΡΗΜ/ΣΗ : ΣΑΕΠ 517

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ    Κ.Α.: 2018ΕΠ51700004
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Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1
Επαναδιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική 
βαφή

µ2 N Ε-17.1 ΟΙΚ-7788 63.500,00 0,90 57.150,00

2
Προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-
πικετάρισµα).

µµ N Ε-17.2 ΟΙΚ-7788 19.000,00 0,15 2.850,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 60.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 60.000,00
ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ 0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00
Φ.Π.Α. (24%) 14.400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 74.400,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τµήµατος συντήρησης - κίνησης οχηµάτων 
& µηχανηµατων έργου 

ΖΑΜΠΟΥΝΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

           ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟ
Ν

ΑΡ. ΤΙΜ

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ µε την µε αρ. πρωτ.  1859/12-03-2020  Aπόφαση της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας

∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

 
 

ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.  
ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.   

Λάρισα 12 Μαρτίου 2020



   

   
 
 
 

              

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ     
 
  
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 33: 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ1: 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ» για την δηµοπράτηση 
του 
 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2020-2021» 
 
 2018ΕΠ51700004 
 
74.400,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

  Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή 
κωδικός πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να 
αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ  ή άλλου  κοινοτικού προγράµµατος 
στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές 
µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.2 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. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις 
αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ.), 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) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 
οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού 
προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
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1.4 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. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, 
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 Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση 
των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους 
(βάσεις, τοιχία κ.λπ. 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: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
∆ηµόσιο 

(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. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, 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 κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις 
κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 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 κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες 
εργασίες/λειτουργίες 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. 
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1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων 
και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους 
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  

(ε)  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  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  

(ζ) 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 κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) 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, 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]),  
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1.14 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. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταµών ή στην 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 οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός 
αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 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.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 
τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, 
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 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 κ.λπ.) που 
οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής 
του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, 
κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι 
δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, 
δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
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1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ. 

1.26 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. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

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 δαπάνες οι 
οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, 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%) του προϋπολογισµού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων 
ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου 
χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 



  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ4.0  σελ. 8 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί 
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη 
µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και 
οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 
δεν περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς 
αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, 
αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
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αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως 
µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 
παρόν Τιµολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος. 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής 
πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το 
λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της 
χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου. 

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 
 
 

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού 
έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  
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 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά 
µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ 
Ο∆Ο), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και 
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
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ΟΜΑ∆Α Α: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
 

Άρθρο Ε-17   ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
 

Αναδιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, οποιουδήποτε σχήµατος, µορφής και διαστάσεων 
(διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής 
οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό 
επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών 
χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και την 
ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης από τον χώρο αποθήκευσης (Φαρσάλων 148 – 
ΛΑΡΙΣΑ) , η προσκόµισή αυτών µε έξοδα του αναδόχου επί τόπου του έργου και η προσωρινή 
αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιµοποιουµένου υλικού . 

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι 
την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

  
 
 
 
Άρθρο Ε-17.1  ΝΕΟ Επαναδιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή  

 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) 

 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [0,90  €]  
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Άρθρο Ε-17.2  ΝΕΟ  Προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα). 
 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) 

 
Τιµή για ένα µέτρο στίξης οδοστρώµατος 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ   ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [0,15  €]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΡΙΣΑ     12- 03 - 2020 
 

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                   O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   
          Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                       ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ  
                       ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ   
    
 
                         
  ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ   
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.     
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ 1859/12-03-2020  Aπόφαση της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας 
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  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

                                                 
1

  Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή 
κωδικός πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να 
αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ  ή άλλου  κοινοτικού 
προγράµµατος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ     
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 33: 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

1: 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ»   
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2020-
2021» 
Κ.Α.  2018ΕΠ51700004 / ΣΑΕΠ 517 
   
74.400,00 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 Άρθρο  1ον     Αντικείµενο                                                                                
      
      ‘’      2ον     Ισχύουσες διατάξεις                                                                     
 
      ‘’      3ον     Σειρά ισχύος τευχών δηµοπρατήσεως και 
                       λοιπών στοιχείων της µελέτης                                                     
 
      ‘’      4ον    Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου                             
 
      ‘’      5ον    Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του Τιµολογίου 
                      και δαπάνες βαρύνουσες τον Ανάδοχο                                         
 
      ‘’      6ον    Προσαρµογή – συµπλήρωση Μελετών του έργου                        
 
      ‘’      7ον    Προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων  
                      προϊόντων                                                                                      
 
      ‘’      8ον    Τιµές µονάδος νέων εργασιών                                                                                                  
 
      ‘’      9ον    Ασφάλιση προσωπικού                                                                   
 
      ‘’     10ον   Τήρηση Νόµων, Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων                     
 
      ‘’     11ον   Ευθύνη Αναδόχου                                                                           
                                                                                         
      ‘’     12ον   Σήµανση κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών                        
 
      ‘’     13ον   Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών 
                      Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)                                                                 
 
     ‘’      14ον   Σύνταξη Μητρώου του έργου                                                            
 
     ‘’      15ον   Υλικά κτιρίου του έργου – Προσωρινές εγκαταστάσεις 
                      του αναδόχου – Προστατευτικές κατασκευές                                     
 
     ‘’      16ον   Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων               
 
    ‘’       17ον   Απαλλοτριώσεις                                                                                  
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Άρθρο  1ο 

 
Α  ν  τ  ι  κ  ε  ί  µ  ε  ν  ο 

 
   Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους 
γενικούς συµβατικούς όρους,  µε βάση τους οποίους σε συνδυασµό µε τους όρους 
των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης  θα  εκτελεσθούν από 
τον αναδειχθέντα Ανάδοχο τα πάσης φύσεως έργα, ήτοι εγγειοβελτιωτικά, 
οικοδοµικά, ηλεκτροµηχανολογικά και αλιείας, αρµοδιότητος του Υπουργείου 
Γεωργίας . 
 
 

Άρθρο  2ο 

 
Ι  σ  χ  ύ  ο  υ  σ  ε ς      δ  ι  α  τ  ά  ξ  ε  ι  ς 

 
   Η εκτέλεση των έργων διέπεται από τις διατάξεις  του Ν. 1418/84 ΄΄Για τα ∆ηµόσια 
Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων΄΄, πως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2229/94 
( ΦΕΚ 138/Α/31-8-1994 )  ‘’Τροποποίηση  και  συµπλήρωση  του   Ν. 1418/1984  και  
άλλες  διατάξεις ‘’όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  µε τον Ν. 2380/95, τον Ν. 2338/95,  
τον   Ν. 2372/96, τον Ν. 2576/98 και τον Ν. 2940/01, τις διατάξεις των εκτελεστικών 
των Νόµων αυτών Π.∆. 609/85 και Π.∆. 472/85, όπως  αυτά τροποποιήθηκαν µε το 
Π.∆.  286/94, το Π.∆. 368/94, το Π.∆. 402/96, το  Π .∆. 210/97, το Π.∆. 285/97 και το 
Π.∆. 218/16-9-1999, την Υπουργική απόφαση  ∆17α/08/16/Φ.Ν.402/10-2-98 όπως 
συµπληρώθηκε µε την Υπουργική απόφαση ∆17α/10/65/Φ.Ν.402/24-7-98 και εγκύκλιο 
16/99 ∆17α/05/35/Φ.Ν./402/26-4-99, και του Ν. 2218/94 ΄΄περί Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης΄΄. συµπληρωµένων δια των όρων της παρούσης και των λοιπών 
τευχών δηµοπρατήσεως και στοιχείων της µελέτης, ως ταύτα προβλέπονται υπό του 
προαναφεροµένου Προεδρικού ∆ιατάγµατος και της οικείας διακηρύξεως 
∆ηµοπρασίας.  
 
 

Άρθρο  3ο 

 
Σειρά ισχύος τευχών δηµοπρατήσεως και λοιπών στοιχείων της µελέτης 

 
   Τα τεύχη δηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας 
µεταξύ των περιεχοµένων σε αυτήν όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών 
καθορίζεται παγίως ως κάτωθι : εκτός εάν άλλως, σε ειδικές περιπτώσεις, στην 
∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας ορίζεται : 

1. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
2. Το Τιµολόγιο προσφοράς 
3. Το Τιµολόγιο της µελέτης 
4. Ο Προϋπολογισµός προσφοράς 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
6. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
7. Η Τεχνική περιγραφή του έργου                                               
8. οι οριζόµενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων τεχνικές προδιαγραφές 
9. Το Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, ως τούτο θέλει τελικώς εγκριθεί υπό 

της Υπηρεσίας 
    10.   Ο Προϋπολογισµός της Μελέτης 
    11.   Η τεχνική µελέτη κατασκευής του έργου 

12. Οι στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφερόµενες αναλύσεις τιµών και   
        τα αντίστοιχα περιγραφικά τιµολόγια, για την περίπτωση σύνταξης      
        Πρωτοκόλλων Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών.   
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Άρθρο  4ο 

 
Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

 
   Η δι’ υποβολή προσφοράς συµµετοχή στην δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο – 
τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την φύση και 
την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώσιν των γενικών και τοπικών 
συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως εις ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές 
λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής 
τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα 
ασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού ύδατος ηλεκτρικού ρεύµατος και 
οδών προσπέλασης, τις συνήθως κρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες τις 
διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης υδάτων ποταµών, χειµάρρων, παλιρροιών ή 
παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη διαµόρφωση και 
κατάσταση του εδάφους, το είδος την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµένων 
στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα 
(µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίας) τα οποία θα απαιτηθούν προ της έναρξης και 
κατά την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέµατα, τα οποία καθ’ 
οιονδήποτε τρόπον δύνανται να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος 
αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της Σύµβασης. 
   Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι, έχει µελετήσει και έχει λάβει πλήρη γνώση 
των εγκεκριµένων διαγραµµάτων και σχεδίων της µελέτης όπως και τα λοιπά 
συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο της 
δηµοπρασίας και αποτελούν, µαζί µε τη διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, 
καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις 
υποχρεώσεις του τις απορρέουσες εκ των ως άνω συνθηκών και όρων. 
   Παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία    
που αφορά εις τους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσει αυτόν της ευθύνης για 
την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις.. 

 
 

Άρθρο  5ο 

 
Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου 

και δαπάνες  που βαρύνουν τον Ανάδοχο 
 
   Οι συµβατικές τιµές µονάδος του ισχύοντος τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες 
πλήρως περατωµένες σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 
   Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες κατά το κατά νόµο ποσοστό γενικών εξόδων και 
εργολαβικού οφέλους του αναδόχου, περιλαµβάνουν όλες τις προς τούτο 
απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων 
καλύπτουσες όλες τις δαπάνες του αναδόχου, αµέσους ή εµµέσους και 
επιφυλασσοµένων των περί αναθεωρήσεως τιµών κειµένων διατάξεων, αποτελούν 
πλήρη αποζηµίωση του αναδόχου δια την κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των 
εργασιών. 
 

 
 
 

Άρθρο  6ο 

 
Προσαρµογή – Συµπλήρωση µελετών του έργου 

 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, πρέπει µε βάση τις    
      χορηγούµενες  σε αυτόν µελέτες, τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και των   
      εγκεκριµένων υπό του Υπουργείου Γεωργίας προδιαγραφών εκπονήσεως  
      µελετών προβεί και παρουσία του αντιπροσώπου της Υπηρεσίας εις την επί   
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      του εδάφους προσαρµογή των µελετών, στις αναπασσαλώσεις και   
      χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και λήψη των  
      απαιτουµένων συµπληρωµατικών στοιχείων προς συµπλήρωση και  
      προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της οριστικής µελέτης,  όπως 
      επίσης στην σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 
 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, µε έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας, όπως εκπονήσει τις µελέτες τις αναγκαίες από τις τυχόν 
απαιτούµενες συµπληρώσεις και προσαρµογών των στοιχείων της οριστικής 
µελέτης, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 2 
του Π.∆. 609/1985. 
Οι µελέτες θα υποβάλλονται πάντοτε εις 7/πλούν επί πλέον των διαφανών θα 
συντάσσονται δε µε βάση τις ισχύουσες Προδιαγραφές σύνταξης µελετών και 
των σε ισχύ εγκυκλίων της Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο  7ο 

 
Προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 

 
   Ο Ανάδοχος δέον όπως χρησιµοποιήσει υποχρεωτικώς τα για τη κατασκευή 
του έργου προδιαγραφόµενα υλικά και έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα 
από την εγχώριο βιοµηχανία, απαγορευµένης της χρησιµοποίήσης τοιούτων 
υλικών προέλευσης εξωτερικού, εκτός αν διαφορετικά στην  Ε.Σ.Υ. ορίζεται. 
 
 

Άρθρο  8ο 

 
Τιµές µονάδος νέων εργασιών 

 
1. Για το κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου εκ του Νόµου 

προβλέπεται ότι θα εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά 
τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρµόζονται 
ασχέτως των µέσων, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για 
την εκτέλεση των εργασιών), δηλαδή µικρού ή µεγάλου αριθµού 
µηχανηµάτων, των γνωστών τύπων, καινούριων ή µη, εργατικών σειρών 
εν όλω ή εν µέρει σε µικρή ή σε µεγάλη αναλογία κ.λ.π.) 

 
2. Στη Ε.Σ.Υ. αναφέρονται τρία εγκεκριµένα ή συµβατικά τιµολόγια    
      (αναλύσεις τιµών) ισχύουν για τις τιµές µονάδος νέων εργασιών του   
      έργου.  

    
 

Άρθρο  9ο 

 
Ασφάλιση προσωπικού 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, ανεξαρτήτως του εάν το έργον εκτείνεται 
εντός ή εκτός ασφαλιστικής περιοχής του Ι.Κ.Α.,  να ασφαλίζει σε αυτό όταν το 
υπ’ αυτού απασχολούµενο προσωπικό, σύµφωνα προς τις οικείες περί Ι.Κ.Α. 
διατάξεις. 

 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων εις Ασφαλιστικές 

Εταιρείες αναγνωρισµένες από το Κράτος το εργατοτεχνικό και λοιπό 
προσωπικό του το απασχολούµενο στα εργοτάξια του έργου, εφ’ όσον τούτο 
δε υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 
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Άρθρο  10ο 

 
Τήρηση Νόµων, Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων 

 
   Ο ανάδοχος σαν υπεύθυνος  της τήρησης των Νόµων κ.λ.π. όπως  στο  υπ’ 
αριθµ. 609/86 Π.∆.  ορίζεται, υποχρεούται όπως ανακοινώνει απαραίτητα στην 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου 
απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των 
διαφόρων Αρχών σχετικώς µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας 
κ.λ.π. 
 

Άρθρο  11ο 

 
Ευθύνη Αναδόχου 

 
1. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.∆. 1418/84 και        

Π.∆. 609/86, τόσον για την εφαρµογή των µελετών όσον και για την ποιότητα   
και  αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, ο δε υπό της       
Υπηρεσίας ασκηθησόµενος πάσης φύσεως έλεγχος ουδόλως απαλλάσει τον       
Ανάδοχον  αυτής της ευθύνης.                                                                                                                                

 
 
2. Ωσαύτως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των 

χρησιµοποιηθησοµένων εν γένει υλικών, τη χρησιµοποίηση αυτών και την εν 
γένει εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της παρούσης, των οικείων 
Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων 
συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

                             
Άρθρο  12ο 

 
Σήµανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών 

 
    Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις στις 
οποίες εκτελούνται οι εργασίες, προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτουµένων, 
αναλόγως της φύσεως των έργων, σηµάτων και πινακίδων εν γένει ασφαλείας, 
επιµελούµενος και της συντήρησης τούτων.  Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία 
θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικώς αυτόµατα σπινθηρίζοντα σήµατα (FLASH  
LIGHTS). 
    Ωσαύτως θα χρησιµοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι 
υπάλληλοι του αναδόχου για  την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, 
για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και επί των 
παρακαµπτηρίων και προσπελάσεων και γενικώς εφ’ όλων των εργοταξίων του 
έργου κατά την ηµέρα και νύκτα.    
   Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται  µε ευθύνη  και δαπάνες του Αναδόχου. 
   Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικώς και αστικώς δια κάθε ατύχηµα οφειλόµενο στην 
µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 
 

 
 

Άρθρο  13ο 

 
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 

(Ο.Κ.Ω.) 
 
1. Ο ανάδοχος δεν θα έχει υπ’ όψιν του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να 

υφίστανται εναέριοι ή υπόγειοι εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆.  οι οποίες 
µπορούν  να µετατοπισθούν υπό των κυρίων των. 
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2. Με τις εργασίας αυτές ουδεµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο 

Ανάδοχος (εκτός εάν διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ. ορίζεται), υποχρεούται όµως 
ούτος να  διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, µη 
δικαιούµενος εκ του λόγου τούτου ιδιαίτερης αποζηµίωσης λόγω 
καθυστέρησης ή δυσχερειών  που παρουσιάζονται στις από  αυτόν 
εκτελούµενες εργασίας. 

 
 

Άρθρο  14ο 

 
Σύνταξη µητρώου του έργου 

 
   Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως έναντι αµοιβής να προβεί στην σύνταξη 
Μητρώου του κατασκευασθέντος έργου σύµφωνα προς τα υπό της Υπηρεσίας 
καθορισθησόµενα. 
 

Άρθρο  15ο 

 
Υλικά κυρίου του έργου – Προσωρινές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

Προστατευτικές κατασκευές 
 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει µε δαπάνες του τα παραδιδόµενα από 

τον κύριο του έργου προς χρήση ή ενσωµάτωση, µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά 
κ.λ.π. 

 
2. Όλες οι προσωρινές απαιτούµενες εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, 

θάλαµοι διανοµής, εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.), για την εκτέλεση των εργασιών 
της εργολαβίας, θα ανεγερθούν  µε δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου σε 
θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία και των λοιπών αρµοδίων Αρχών. 

 
3. Σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής 

κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεούται,  να προβεί στις απαραίτητες 
κατασκευές, όπως και τη λήψη κάθε άλλου µέτρου, προς αποφυγήν 
προκλήσεως ζηµιών προς τρίτους, ή και προς το έργο, αποζηµιούµενος για 
αυτές  µε βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή  µε βάση τιµές µονάδος 
νέων εργασιών για τις µη προβλεπόµενες από το συµβατικό Τιµολόγιο, 
εργασίες. 

 
Άρθρο  16ο 

 
Καθαρισµός εργοταξίων κατασκευών και εγκαταστάσεων 

 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως  µε δαπάνες του και προ της παράδοσης 

προς χρήση εκάστου τµήµατος έργου, όπως και µετά τη περαίωση 
ολόκληρου του έργου, αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους πέριξ του 
τµήµατος τούτου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε απαιτηθείσα 
προσωρινή εγκατάσταση προβλεπόµενη από το προηγούµενου άρθρο 16 της 
παρούσης, τα απορρίµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά 
πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων 
κ.λ.π. να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κ.λ.π. το οποίον θα 
αποδεικνυόταν από  την  Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα 
λειτουργία π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους, να παραδώσει δε 
τελείως καθαρές τόσον  τις κατασκευές όσον και τους πέριξ χώρους του 
εργοταξίου και  γενικά  να µεριµνήσει δια κάθε άλλο απαιτούµενο για τη 
παράδοση του έργου για την εύρυθµη λειτουργία τούτου κατά τους όρους της 
Σύµβασης ή προδιαγραφόµενα στην Ε.Σ.Υ. Ωσαύτως ο Ανάδοχος 
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υποχρεούται να προβαίνει εκλιπόντος του λόγου κατά τη κρίση της 
Υπηρεσίας και στην άρση (καθαίρεση αποκόµιση κ.λ.π.) κάθε 
κατασκευασθείσης κ.λ.π. για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και 
παραγωγής υλικών), προστατευτικής κατασκευής επιβληθείσης εξ 
οιουδήποτε λόγου, προς αποφυγήν πάσης φύσεως ζηµιών, φθορών, 
ατυχηµάτων κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα, ως και 
αποµάκρυνση περιφραγµάτων των εργοταξίων. 
 

2. Εάν εντός δέκα (10) ηµερών από της έγγραφης απόµνησης από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί στην έναρξη και εντός ευλόγου 
προθεσµίας περαίωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται εις βάρος 
του αναδόχου, εκπιπτοµένης της γενόµενης δαπάνης από τη πρώτη προς 
τούτο πληρωµή, πέραν της µη έκδοσης βεβαίωσης εµπρόθεσµης εκτέλεσης 
του έργου ή τµήµατος αυτού εκ του λόγου τούτου. 

 
Άρθρο  17ο 

 
Απαλλοτριώσεις 

 
1. Ο κύριος του έργου αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις 

απαιτούµενες διατυπώσεις για την απαλλοτρίωση δηµοτικών, κοινοτικών, 
Ν.Π.∆.∆. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κ.λ.π. απαραίτητων για την εκτέλεση 
των έργων αναλαµβάνοντας και όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη 
διαδικασία των απαλλοτριώσεων τούτων. 

 
2. Εάν οι παραπάνω απαλλοτριώσεις δεν έχουν συντελεσθεί προ της ενάρξεως 

των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται , εάν διαταχθεί προς τούτο,  εντός 
προθεσµίας καθοριζοµένης στην  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,  να 
υποβάλει σε δωδεκαπλούν (συµπεριλαµβανοµένων και των επί διαφανούς 
οθόνης πρωτοτύπων σχεδίων) αντίτυπα κτηµατολογικού διαγράµµατος υπό 
κλίµακα 1:1000 µετά κτηµατολογικού πίνακα των καταλαµβανοµένων 
προσωρινά ή οριστικά ιδιοκτησιών, στο οποίον να αναγράφονται όλα τα 
απαιτούµενα για την απαλλοτρίωση στοιχεία ήτοι 

α)  αριθµός ένδειξης κτήµατος  
β)  ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο ιδιοκτήτη 
γ)  Χωρίον ή Κοινότητα στην οποία  υπάγεται η ιδιοκτησία και διεύθυνση του     
     ιδιοκτήτου 
δ)  εµβαδόν επιφανείας για προσωρινή κατάληψη 
ε)  διάρκεια προσωρινής κατάληψης 
στ) εµβαδόν επιφανείας για οριστική απαλλοτρίωση ή δουλεία διαβάσεως 
ζ)  είδος κτήµατος µε περιγραφή όλων των επικειµένων (οικιών, φρεάτων,   
     καλλιεργειών, αριθµού και είδους καταστρεφοµένων δένδρων κ.λ.π.) και  
η)  παρατηρήσεις 
 
   Τα παραπάνω διαγράµµατα και κτηµατολογικοί πίνακες πρέπει να συντάσσονται  
για κάθε περιφέρεια Πρωτοδικείου, σε ιδιαίτερο δε πίνακα να σηµειώνονται τα 
Ειρηνοδικεία όπως και οι Οικονοµικές Εφορείες στα οποία υπάγονται τα 
απαλλοτριούµενα κτήµατα. 
   Ο κύριος του έργου υποχρεούται όπως, εντός δώδεκα µηνών από της υποβολής 
εις αυτόν των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων ή από της 
εγκατάστασης του Αναδόχου, εφ’ όσον υφίστανται τέτοια διαγράµµατα να 
παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα 
ελεύθερα κάθε δέσµευσης. 
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   Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις παραπάνω κτηµατογραφικές 
εργασίας, εάν διαταχθεί προς τούτο, αποζηµιούµενος µε βάση τις περί αµοιβών 
µηχανικών διατάξεις. 
   Σε όποια περίπτωση προϋπάρχει κτηµατολόγιο της περιοχής και ο ανάδοχος 
διαταχθεί να εκτελέσει, επαλήθευση ή συµπλήρωση τούτου και εκπονήσει στη 
συνέχεια τα απαιτούµενα κτηµατολογικά διαγράµµατα και πίνακες, η ανωτέρω 
αποζηµίωση καθορίζεται αναλογικά  µε βάσει τις πιο  πάνω διατάξεις 
                  

  
 

 
 

ΛΑΡΙΣΑ     12- 03 - 2020 
 

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
                   O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                       ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –  ΚΙΝΗΣΗΣ  
                       ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ   
    
 
                         
  ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ   
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.     
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ 1859/12-03-2020  Aπόφαση της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας 
    

 


