
   

                                                       

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ              

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 19-2-2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.Π.   1371 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : ∆ιοικητήριο  
Τ.Κ. : 412 22  
Πληροφορίες : Χ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ      
Τηλέφωνο : 2413-506 426  
Fax : 2413-506 176 
Email: h.karampouzis@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 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ο∆ΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΝΗΣΙ∆ΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020»,  Προϋπολογισµού: 1.000.000,00€ 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

α-  Την µε α.α. 216, Α.Π.1623/27-12-2018, Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Θεσσαλίας και απόσπασµα πρακτικού 15/20-12-2018 σχετικά µε την ένταξη νέων έργων – 
υποέργων στην ΣΑΕΠ517, Συγκεκριµένα στο έργο µε Κ.Α. Κ.Α.2018ΕΠ51700004 της ΣΑΕΠ 
517 και τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» για την 
δηµοπράτηση του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ο∆ΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΝΗΣΙ∆ΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020»,  
Προϋπολογισµού: 1.000.000,00€ 

 
β- Την µε αρ. πρωτ. 137/24-01-2019 (Α∆Α: 673Κ7ΛΡ-ΠΘΝ) Έγκριση ∆ιάθεσης πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου µε Κ.Α.2018ΕΠ51700004 της ΣΑΕΠ517 και τίτλο: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» για την 
δηµοπράτηση του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ο∆ΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΝΗΣΙ∆ΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020»,  
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 1.000.000,00 €. 

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

   
 
 
 
 

O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
1. Φάκελος έργου 
2. Χρονολογικό Αρχείο 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΙΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ µε Α΄β 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ  

& ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ       

 
 
 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να 

εκτελεστούν για την αποκατάσταση καταστροφών οδών – καθαρισµό ερεισµάτων και 

τεχνικών – νησίδων – ρείθρων κ.α. για την οδική ασφάλεια του Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. 

Λάρισας. Για την επιλογή του είδους των τεχνικών επεµβάσεων και την ποσότητα 

των εργασιών, έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι προτεραιότητες αναγκών συντήρησης του 

οδικού άξονα, σύµφωνα και µε αυτοψίες που θα έχουν πραγµατοποιήσει κλιµάκια 

τεχνικών υπαλλήλων της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Λάρισας.  

Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεστούν, θα έχουν ως στόχο την 

αποκατάσταση των φθορών και βλαβών του οδικού δικτύου, την άρση της 

επικινδυνότητας σε ορισµένες θέσεις αυτού, την επιδίωξη επαναφοράς του έργου 

στην αρχική του κατάσταση και τη γενικότερη βελτίωση αυτού.   

                                                 
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). 

 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ1: 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  Ο∆ΩΝ – 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΝΗΣΙ∆ΩΝ-ΡΕΙΘΡΩΝ –
Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΕΤΩΝ 2019-2020 ¨   
Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 /ΣΑΕΠ517 
 
1.000.000,00€ 



   

Για την επίτευξη των ανωτέρω, ο προϋπολογισµός του εν θέµατι έργου θα 

περιλαµβάνει κυρίως τις ακόλουθες εργασίες :  

• Χωµατουργικών, µε καθαρισµούς επενδεδυµένων τάφρων, πρανών, 

ερεισµάτων, συµπεριλαµβανοµένης και της κοπής και του κλαδέµατος 

σπάρτων και δέντρων που είτε εµποδίζουν την ορατότητα είτε την κυκλοφορία 

επί της οδού, άρση καταπτώσεων, κατασκευή επιχώσεων κυρίως σε κόµβους.  

• Τεχνικών έργων, περιορισµένης εκτάσεως σε µικρές θέσεις βλαβών.  

• Οδοστρωσίας, µε τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωµάτων.  

• Ασφαλτικών, µε εργασίες αποκατάστασης του φθαρµένου ασφαλτοτάπητα, µε 

απόξεση ασφαλτοοδοστρώµατος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις 

σταθερού και µεταβλητού πάχους, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.  

• Σήµανσης και ασφάλειας, µε εργασίες αντικατάστασης φθαρµένων στηθαίων, 

τοποθέτηση νέων στηθαίων, αντικατάσταση κατεστραµµένων στηθαίων 

γεφυρών, τοποθέτησης πληροφοριακών και ρυθµιστικών πινακίδων οδικής 

σήµανσης, διαγράµµιση οδοστρώµατος. 

 
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν: 

1. Σε όλο το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας, εθνικό και επαρχιακό ανεξάρτητα 

από το µέγεθος, το είδος και το χρόνο της επέµβασης. 

2. Η επέµβαση θα γίνεται καθ΄όλο το 24ωρο καθώς επίσης και τις εορτές και τις 

εξαιρέσιµες ηµέρες και µετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 

3. Φωτογραφική αποτύπωση (µε ηµεροµηνία), τόσο της υφιστάµενης 

κατάστασης όσο και της µεταγενέστερης της αποκατάστασης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             ΛΑΡΙΣΑ      19 -02-2019 
 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   
      Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                        ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ  



   

                                                                                         & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
  
 
 
 
ΠΑΖΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                        ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
 
  

                                                                              ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ. 1371/19-02-2019  Απόφαση ∆ΤΕ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

              

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ  

& ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

& ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

  

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ2: 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ  

  

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ο∆ΩΝ – 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΝΗΣΙ∆ΩΝ-ΡΕΙΘΡΩΝ –

Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019-

2020 ¨   

Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 /ΣΑΕΠ517 

   

1.000.000,00 € 
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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). 



   

 
 
 
 
 



  
 

 

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. 

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. 

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]),  

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. 

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. 

(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 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  

 - 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). 

 
 
 



  
 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
 

Αρθρο Α-1   ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1110)  

 

Εκσκαφή, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύµφωνα µε τη µελέτη, είτε 
για την έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισµό τους από τα 
υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα ορυγµάτων. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων και η εκσκαφή µε κάθε µέσον,  

• η εκρίζωση, η κοπή και η αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου (πλην 
εκείνων που θα παραδοθούν προς εκµετάλλευση),  

• η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η µόρφωση παρειών και σκάφης,  

• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  

• οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε 
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο 
έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή 
πλεονάζοντα, 

• οι τυχόν ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούµενος 
χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και 
διαµόρφωσή τους σε σειρά δια και η διαφύλαξή τους µέχρι ν χρησιµοποιηθούν στο έργο.  

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιµή περιλαµβάνεται, εκτός από τη 
µεταφορά τους, και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των 
περιβαλλοντικών όρων του έργου.  

 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:       ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:                     [0,78 €]  
 
 
 
 
Άρθρο Α-2   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α) 
 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης 
των πρανών και του πυθµένα τους,  

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

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 



  
 

- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών 
των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισµούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος 
τιµολογίου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία 
αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:                     [1,10 €]  
 
 
Άρθρο Α-2.1  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ   

 



  
 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε 
τσιµέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, 
µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους 
καθοριζόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ΥΟ ΕΥΡΩ 
 Αριθµητικά:          [2,00 €]  

 
 

Άρθρο Α-3   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ  
 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαµβανοµένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 
ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, µε οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό µέσο, µε ή χωρίς κανονική ή περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων περιορισµών ή και 
απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης µε κτίσµατα, πυλώνες  και υποσταθµούς της ∆ΕΗ, 
εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), µε την µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  
 
− ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, µε την µόρφωση των 

πρανών και του πυθµένα τους, 
− για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων  
− τριγωνικών τάφρων µε την µόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαµορφώνονται συγχρόνως µε τις 

γενικές εκσκαφές της οδού 
− τεχνικών Cut & Cover 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η όρυξη µε οποιοδήποτε µέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

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

• η διάνοιξη διατρηµάτων γόµωσης, 

• η προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών µε όλες τις απαιτούµενες 
εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούµενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, 
πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

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

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

• η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών 
εκσκαφών.  

• η τυχόν απαιτούµενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάµνωση, κοπή, 
εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση.  



  
 

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

• η προσκόµιση, η αποκόµιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουµένου µηχανικού 
εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων 

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

Επισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας 
σε µια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισµούς.  

 

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη 
χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου. 

 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Όπως και στην περίπτωση 
γενικών εκσκαφών γαιών-ηµιβράχου, ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί 
πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
 

 
Άρθρο Α-3.3  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:                    [8,60 €]  

 
Άρθρο Α-4  ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ 

 
 

 
Άρθρο Α-4.4   ∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟIK-2113) 
 

∆ιάνοιξη µε εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής, µεµονωµένα και 
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m, σε έδαφος πάσης φύσεως, 
στους πόδες των επιχωµάτων σε οποιουδήποτε στάθµη από τις προσπελάσεις (στέψη 
επιχώµατος κ.λπ.), µε την µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση 
εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η εκσκαφή µε εργαλεία χειρός,  

• η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη  

• η µόρφωση των πρανών της τάφρου. 
 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:              [14,40 €]  

 
 

 



  
 

Άρθρο Α-12  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227) 

 
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. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:          [26,90 €]  

 
  
 

Άρθρο Α-14  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ `Η ΤΑΦΡΟΥ 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1310) 

 
Καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου 
ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος, µε διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη µελέτη, που θα 
εκτελεσθεί µε µηχανικά µέσα ή/και εργαλεία χειρός, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης µηχανικών µέσων,  

• η δαπάνη της εργασίας καθαρισµού της τάφρου και µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα 
της ή του ερείσµατος,  

• η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισµού και µεταφοράς των παραγοµένων 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατοµής µε πλάτος πυθµένα έως 
0,30 m. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:           [0,65 €]  



  
 

 
 
 
Άρθρο Α-15   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3,00 m  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1320) 
 

Καθαρισµός οχετού ύψους ή ανοίγµατος µέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων φρεατίων και 
αποµάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, µε µηχανικά µέσα ή/και χειρονακτικά. Το παρόν 
άρθρο έχει εφαρµογή και σε σωληνωτούς οχετούς µικρών διαµέτρων 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
 

• η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχοµένων δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισµού και 
µέσων,  

• η απασχόληση προσωπικού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η φορτοεκφόρτωση 
και µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η απόθεση και διάστρωση αυτών  

• η δαπάνη των πάσης φύσεως µέτρων ασφαλείας.  
 
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισµού κοντά στον οχετό (µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας), η διαµόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να αποφευχθούν επανεµφράξεις του 
οχετού.  
 
Θα επιµετρηθεί το µήκος του οχετού µεταξύ των στοµίων εισόδου και εξόδου αυτού 
(περιλαµβανοµένων των τυχόν φρεατίων). 
 
Για ένα µέτρο µήκους  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:           [11,50 €]  

 
 

Άρθρο Α-16   ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420) 

 
Αρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή ορυγµάτων ή 
επιχωµάτων υφιστάµενων οδών, µε την µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,  

• η  δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης σε 
θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή 
συµπλήρωση επιχωµάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική αποµάκρυνση εκτός 
του έργου, περιλαµβανοµένης και της τυχόν εκθάµνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων 
οποιασδήποτε περιµέτρου και αποµάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου. 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη µόρφωσης των πρανών και του 
πυθµένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαµβανοµένου του τυχόν αναγκαίου θρυµµατισµού 
ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης  

 
Η άρση καταπτώσεων επιµετράται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:                [1,60 €]  
 
 



  
 

 
Άρθρο Α-17   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420) 
 
Καθαρισµός επιφανειών πρανών προϋφισταµένων βραχωδών ορυγµάτων από χαλαρωµένα, 
αποκολληµένα και ασταθή τεµάχη, σε  οποιοδήποτε ύψος από την στάθµη της οδού και µε 
οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε µηχανικά µέσα και χειρονακτική υποβοήθηση ή/και περιορισµένη 
χρήση εκρηκτικών (αν απαιτείται), µε την συγκέντρωση, φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Ο καθαρισµός παρειών, στρογγυλεύσεων, αναβαθµών κ.λ.π. των πρανών  

• Τα διατρήµατα γόµωσης εκτηκτικών (αν απαιτούνται), 

• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και πυροδότηση των εκρηκτικών υλών µε όλα τα 
απαιτούµενα βοηθητικά υλικά (θρυαλίδες, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

• Η συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των παραγοµένων προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση, περιλαµβανοµέων τυχόν προσωρινών αποθέσεων ή επαναφορτώσεων. 

• Η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών λόγω ταυτόχρονης διεξαγωγής της κυκλοφορίας, 
όπως περιορισµένα µέτωπα εκτέλεσης εργασιών, άµεσος καθερισµός καταστρώµατος οδού από 
τις καταπτώσεις υλικών κλπ.  

• Η διαµόρφωση των τυχόν απαιτούµενων προσπελάσεων, καθώς και η αποκατάστασης του 
τοπίου µετά το πέρας των εργασιών 

• Οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  

• Η λήψη των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας (εργασίες σε ύψος, ενδεχόµενη χρήση εκρηκτικών, 
ελεγχος ανεξέλεκτης πτώσης βραχοτεµαχίων προς τα κατάντη της οδού, εργοταξιακή σήµανση, 
έλεγχος κυκλοφορίας οχηµάτων κλπ), . 

 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται και επιµετράται ιδιαίτερα η διαµόρφωση των απαιτούµενων 
προσπελάσεων (εάν δεν υπάρχουν) προς τους αναβαθµούς, όταν αυτές προβλέπεται να 
διατηρηθούν για την συντήρηση του έργου.  

 
Για ένα τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας πρανούς ή αναβαθµού που καθαρίστηκε.  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:               [4,20 €]  
 
 
Άρθρο Α-18   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ  

 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων είτε 
για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε 
για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ  

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου,  

• η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των 
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η αποµάκρυνσή 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων  
Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων". 

 



  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη 
αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Άρθρο Α-18.1   Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:             [1,45 €] 

 
Άρθρο Α-18.2 :  ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ  
 Αριθµητικά:             [2,00 €]  

 
 
Άρθρο Α-20   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530) 
 

Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό του 
εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων" 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού 
συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα οποία θα 
συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που προδιαγράφεται στην µελέτη 
για τα βραχώδη επιχώµατα.  

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό 
συµπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε ποσοστό 
95% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή 
µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. 

• Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώµατος . 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή 
διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη. 

• Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών 
επιχωµάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές 
αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση  τοπογραφικών µετρήσεων 
ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε 
χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου: 

 

• Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, 
Cut and Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

• Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών   

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα   

Επιµέτρηση  µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο  



  
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:              [1,05 €]  
 
 
 
Άρθρο Α-28   ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ  

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6054) 
 

∆ιαπλάτυνση και εκβάθυνση κοίτης υφιστάµενων ρεµάτων µε χρήση συνήθων χωµατουργικών 
µηχανηµάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), ή/και εκσκαφέων µε εξάρτηση συροµένου 
κάδου (drag line) ή αρπάγης (clampshell), κινουµένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία 
υδάτων, σύµφωνα µε την µελέτη και τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισµοί και 
εκβαθύνσεις κοιτών ποταµών - ρεµάτων".  
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
 

• Η προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού 

• Η απόθεση και διευθέτηση των προϊόντων εκσκαφών κατά µήκος των οχθών για την 
διαµόρφωση ή ενίσχυση υφισταµένων αναχωµάτων 

• Η φόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους θέσεις απόθεσης 

• Η κοπή, εκρίζωση τεµαχισµός και αποµάκρυνση τυχόν υπαρχόντων δέντρων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών διαπλάτυνσης ρέµατος 

• Οι τυχόν απαιτούµενες τοπικές εκτροπές της κοίτης για την διευκόλυνση της 
διαπλάτυνσης ή της εκβάθυνσης  

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση τον πραγµατικό όγκο εκσκαφής, µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων σχεδίων. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:                     [2,60 €]  

 
 
ΣΤ4  ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΦΥΤΩΝ 
 
ΣΤ4.1  ∆ιαµόρφωση - ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων 
 
 
ΣΤ 4.1.2 Ανανέωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354 
 
Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα)  δέντρου ύψους µέχρι 4 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η 
δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπεται. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ                                   
 Αριθµητικώς           [9,00 €] 
 
 
 
ΣΤ4.2  Ανανέωση κόµης ή κοπή µεσαίων δένδρων 



  
 

 
ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354 
 
Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών 
καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                   
 Αριθµητικώς             [25,00 €] 
 
 
ΣΤ4.8.  Κούρεµα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών 
 
ΣΤ4.8.1 Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5530 
 
Κούρεµα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε χλοοκοπτική µηχανή συµπεριλαµβανοµένης και της 
αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το 
κούρεµα, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                   
 Αριθµητικώς                        [27,50 €] 
 
 
ΣΤ4.8.2 Με µικρό ελκυστήρα µε χλοοκοπτική εξάρτηση 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5530 
 
Κούρεµα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε µικρό ελκυστήρα µε εξάρτηση χλοοκοπτικής 
µηχανής συµπεριλαµβανοµένης και της αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο των 
προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεµα, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-06-04-03. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                   
 Αριθµητικώς                        [22,50 €] 
 
 
 
 
ΣΤ6.3 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5371 
 
Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο 
µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους χώρους του 
έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται, η σήµανση και η λήψη µέτρων προστασίας.   



  
 

 
 
ΣΤ6.3.1 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε µη 

φυτευµένους χώρους 
 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                   

       Αριθµητικώς                      [22,50 €]  
 
 
ΣΤ6.3.2 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε άλση, 

πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους 
 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                   
 Αριθµητικώς       [30,00 €]  

 
 
 
ΣΤ6.3.3 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε 

διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων 
 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ                                
 Αριθµητικά:                [40,00 €]  

 
 
 
ΣΤ6.4 Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5371 
 
Βοτάνισµα φυτών µε χρήση αυτοκινούµενου µηχανήµατος, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε 
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών 
που προέκυψαν από το βοτάνισµα και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.   
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                
 Αριθµητικά:                [17,50 €]  
 
 
 
ΣΤ 6.5   Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα και εργάτες    
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΠΡΣ 5371 
  
Κοπής ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, µε κατάλληλα µηχανήµατα ή/και µε 
εργάτες, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Περιλαµβάνεται η κοπή  όλων  των 
ξυλωδών φυτών (Αύλανθος, Νικοτιάνα κ.λ.π.) και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και 
κατακόρυφη σήµανση της οδού µε χρήση κατάλληλων εξαρτηµάτων που προσαρµόζονται σε 
ελκυστήρα ή µε εργάτες και εργαλεία, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των 
υλικών που προέκυψαν από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 



  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ                                 
 Αριθµητικά:                [85,00 €]  
 
 
ΣΤ8  Καθαρισµοί 
 
ΣΤ8.1 Καθαρισµός χώρου φυτών 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5390 
 
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.), αποµάκρυνσή τους 
από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 
 

  
 
ΣΤ8.1.2   Καθαρισµός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών 

αξόνων 
 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆Ω∆ΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                 
 Αριθµητικά:                [12,50 €]  

 
 

ΣΤ8.2 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5390 
 
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ), αποµάκρυνσή τους 
από τους χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται,  σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 
 
 
ΣΤ8.2.2 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε 

διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων 
 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆Ω∆ΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                 
 Αριθµητικά:                [12,50 €]  

 
 
 



  
 

ΟΜΑ∆Α B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Άρθρο Β-1  ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 
έως 5,00 m  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151) 

 
Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών έργων 
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε 
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. 

 
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. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                 
 Αριθµητικά:                [4,40 €]  

 
 
 
 

Άρθρο Β-29:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 

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,  

• 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:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική 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: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  
 
 

Άρθρο Β-29.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10  
 

Άρθρο Β-29.1.1  Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεµα C8/10 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2511) 

 

Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεµα C8/10, χωρίς χρήση ξυλοτύπων. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                 
 Αριθµητικά:                [72,30 €]  

 
 
 
 
 
 
Άρθρο Β-29.2  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 

 
Άρθρο Β-29.2.1  Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531) 
 

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων κάθε είδους 
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραµπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων 



  
 

πυλώνων οδοφωτισµού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεµα 
κατηγορίας C12/15. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                 
 Αριθµητικά:                [86,50 €]  
 

 
 

Άρθρο Β-29.3  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20  
 

Άρθρο Β-29.3.1  Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή 
ελαφρώς οπλισµένο. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                                 
 Αριθµητικά:                [94,20 €]  
 
 
Άρθρο Β-29.3.2 Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. 

από σκυρόδεµα C16/20 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

 

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

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ                                  
 Αριθµητικά:                [104,00 €]  

 
 

 
Άρθρο Β-29.3.4  Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα C16/20  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 
 

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. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ                                  
 Αριθµητικά:                [126,00 €]  

 
 
Άρθρο Β-29.4  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25  KAI C25/30  

 
 

ΆρθροΒ-29.4.5  Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε σκυρόδεµα 
C20/25 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 

 



  
 

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25:  

• βάθρων (θεµελίων και ανωδοµής), πτερυγίων συνδεοµένων µε τα βάθρα και πλακών 
θεµελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς µορφής, οποιουδήποτε ύψους 

• τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους περιλαµβανοµένων και των 
λεπτοτοίχων 

• κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών 

• θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 

• κεφαλοδέσµων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών 
• πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη στήριξη 
στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ                                  
 Αριθµητικά:                [133,00 €]  
 

 

 
 
Άρθρο Β-30  ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 

 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του 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, ανά κατηγορία οπλισµού (χάλυβας 
B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) 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. 
 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ο
ν

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

 

B500C B500Α B500C B500Α B500C  
5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 



  
 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ο
ν

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

 

B500C B500Α B500C B500Α B500C  
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών 
(κατά ISO 15835-2),. 

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

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

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
 
Άρθρο Β-30.2  Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [1,15 €]  

 
Άρθρο Β-30.3  Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [1,15 €]  

 
 

 
 
 

Άρθρο Β-51  ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921) 

 



  
 

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε 
απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση 
και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
 

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων 
καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του 
σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,  

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος 
διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή 
τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιµετράται ιδιαιτέρως. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [9,60 €]  
 

 
 

Άρθρο Β-65:  ΦΑΤΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 
 
Άρθρο Β-65.1  Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και συρµάτων συρµατοκιβωτίων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311) 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου συρµατοπλέγµατος γαλβανισµένου κατά ΕΛΟΤ 
EN10244-2, µε ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε 
ρόλους, για την κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης 
ροής ρεµάτων, θωράκισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας του συρµατοπλέγµατος από χαλύβδινο γαλβανισµένο σύρµα διπλής 
πλέξης, διαµέτρου 2,70 ή 3,00 mm, µε εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του 
γαλβανισµένου σύρµατος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω διάµετρο του 
σύρµατος των φατνών) και του γαλβανισµένου σύρµατος ενίσχυσης των ακµών κατά τις 
επιµήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω διάµετρο του 
σύρµατος των φατνών),  

• η δαπάνη µεταφοράς τους επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες 
µεταφορές.  

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο συρµατοπλέγµατος, ανάλογα µε τον τύπο προστασίας του σύρµατος από το 
οποίο κατασκευάζεται το πλέγµα. 

 

 
Άρθρο Β-65.1.2  Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων, γαλβανισµένα µε κράµα 

ψευδαργύρου - αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [3,10 €]  

 
 
Άρθρο Β-65.2  Κατασκευή φατνών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2312) 



  
 

 

Κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων από συρµατόπλεγµα προς εκτέλεση έργων 
διευθέτησης ροής ρεµάτων, προάσπισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων κλπ. σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων 
(Serasanetti)’’. 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση των συρµατοπλεγµάτων και των συρµάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,  

• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρµατοπλεγµάτων,  

• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιµήκεις πλευρές αυτών µε γαλβανισµένο σύρµα,  

• η σύνθεση των φατνών, 

• η κατασκευή τυχόν απαιτουµένων ικριωµάτων,  

• η µεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόµενες θέσεις καθώς 

• η συµπληρωµατική ραφή των φατνών µετά την πλήρωσή τους. 
 
Η προµήθεια των υλικών κατασκευής των συρµατοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αναπτυγµένης επιφάνειας συρµατοπλέγµατος φατνών, µορφής κιβωτίων 
ή σάκων ή οπλισµού εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [2,50 €]  

 
 
 

Άρθρο Β-65.3  Πλήρωση φατνών 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2313) 

 

Πλήρωση έτοιµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (φατνών) µε κροκάλες συλλεκτές ή λίθους 
λατοµείου διαστάσεων µεγαλύτερων από τη διάµετρο του βρόγχου των συρµατοπλεγµάτων αλλά 
µικρότερων από 0,25 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, 
πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις,  

• σταλίες κλπ, των απαιτούµενων κροκαλών ή λίθων λατοµείου,  

• η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρωσης ετοίµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [17,70 €]  

 
 

Αρθρο 12.01 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 



  
 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ "καµπάνας" (bell-
sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε 
τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού (bedding 
factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόµενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου µε µια µόνον κλάση 
αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού της 
σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό 
οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της κατηγορίας του 
σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή καµπάνας) και την διάταξη 
ή µή οπλισµού.  
 
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   µπορεί 
να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς 
τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 
   
Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου ανθεκτικού 
στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της 
αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής βάσεως ή 
λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, µε τους 
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, ο 
καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή του δακτυλίου 
στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων µέχρι τον εγκιβωτισµό 
τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόµενης από την µελέτη µηκοτοµικής κλίσης.  
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου. 
 
Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο παρόν 
άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας. 

 



  
 

Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των φρεατίων 
τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 
µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 
12.01.01  Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

 
 
12.01.01.07    Ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm 
                       Κωδικός αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6551.7 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ                                   
 Αριθµητικά:                [144,00 €]  

  
 
 
Άρθρο Ν-1  Αποκατάσταση µικρών επιφανειών οδοστρώµατος  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 
 

Αποκατάσταση µικρών επιφανειών οδοστρώµατος  σε επιφάνεια ≥1m2 
 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας θα γίνεται ως εξής: 

1. Καθαίρεση και αποµάκρυνση υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση µε ειδικά εκσκαπτικά 
µηχανήµατα σε βάθος περίπου 0,50m. 

2. Μεταφορά και συµπύκνωση δάνειων θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4 πάχους 
περίπου 0,30m. 

3.  Μεταφορά και συµπύκνωση βάσης οδοστρωσίας πάχους περίπου 0,10m. 

4. ∆ιάστρωση οπλισµένου σκυροδέµατος C16/20 πάχους µέχρι 0,10m.  

5. Αποκατάσταση οδοστρώµατος µε ψυχρά άσφαλτο πάχους 0,05m  

 
 

 

Τιµή ανά m2 πλήρως αποπερατωµένης εργασίας συµπεριλαµβανοµένων των υλικών – 
µικρουλικών. 

 
Η εργασία θα γίνεται καθ΄όλη τη διάρκεια του Σαβ/κου, εορτών και αργιών. 

 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ                                  
 Αριθµητικά:                [50,00 €]  
 



  
 

ΟΜΑ∆Α Γ: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
 

 
Άρθρο Γ-1  ΥΠΟΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  

 
Άρθρο Γ-1.1  Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β) 
 

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

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

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

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή 
της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [14,35 €]  
 
 

 
Άρθρο Γ-2  ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

 
Άρθρο Γ-2.1  Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β) 
 

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

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

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

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή 
της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [14,35 €]  

 
 

 
 



  
 

ΟΜΑ∆Α ∆: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 
 
 
Άρθρο ∆-2  ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) 
 
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση αποξεστικού 
µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική 
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) 
ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

• Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  

• Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής 
εργοταξιακής σήµανσης 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος 
υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
 
 
Άρθρο ∆-2.1  Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 4 cm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [1,15 €]  

 
 
 
Άρθρο ∆-3  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110) 
 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια 
έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο 
διανοµέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή 
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [1,20 €]  



  
 

 
 
Άρθρο ∆-4  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120) 
 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή 
ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, 
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε 
µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο 
διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση 
(όταν απαιτείται).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [0,45 €]  

 
 
 
 

Άρθρο ∆-6  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421Β) 

 
Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και 
κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου και η διάστρωσή του   

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία 
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, 
που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Επιµέτρηση µε βάση ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος. 
 



  
 

Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος.  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                  
 Αριθµητικά:                [90,00 €]  

 
 
 

Άρθρο ∆-8  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και 
τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
 
Άρθρο ∆-8.1  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση 

κοινής ασφάλτου  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ                                  
 Αριθµητικά:                [9,00 €] 
 
 

 
 

 
 

ΟΜΑ∆Α E: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
 

Άρθρο Ε-1  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 
 

1. Γενικά 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων Συγκράτησης Οχηµάτων 
(ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη σήµανσης-
ασφάλισης της οδού. 
 



  
 

Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από σκυρόδεµα, απολήξεις 
αρχής και πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήµατα 
Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  
 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται µε βάση τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

• Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

• Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1: ≤ 0,60 m 
o κατηγορία W2: ≤ 0,80 m 
o κατηγορία W3: ≤ 1,00 m 
o κατηγορία W4: ≤ 1,30 m 
o κατηγορία W5: ≤ 1,70 m 
o κατηγορία W6: ≤ 2,10 m 
o κατηγορία W7: ≤ 2,50 m 
o κατηγορία W8: ≤ 3,50 m 

• Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

• ∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται 
από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5 του προτύπου. 
 
Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο 
του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από την µελέτη 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  
 
Τα επιµετρούµενα µήκη των συναρµογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 
διαφορετικής δυναµικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχηµάτων σ’ αυτά, θα κατατάσσονται 
στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 
 
Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά τρέχον µέτρο 
τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων στηθαίων µε 
προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες 
διαµόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 
 
Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαµβάνεται και η δαπάνη της 
αντισκωριακής προστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 
 
 
 
 
 
2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραµµή οδοστρώµατος 
 
Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της 
πλευρικής διαµόρφωσης: 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο  

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) 
σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος ζώνης, µεταξύ της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 
οριογραµµής του οδοστρώµατος, ίσο προς το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη τυπική 
διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 



  
 

 
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραµµή τεχνικών έργων 
 
Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της 
πλευρικής διαµόρφωσης : 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη. 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την 
περίπτωση τοίχων στέψης, σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Συνολικό πλάτος πεζοδροµίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώµατος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή 
τοίχου στέψης. 

• Ελάχιστο πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή µεγαλύτερο αν προδιαγράφεται 
διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  

• Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο µε το προβλεπόµενο στην 
εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 
Για εφαρµοζόµενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται µε το κιγκλίδωµα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 
µελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιµή µονάδας του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ θα 
περιλαµβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαµόρφωσης του κιγκλιδώµατος 
(συρµατόσχοινο κλπ), σε σχέση µε το αντίστοιχο της µελέτης. 
 
4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 
 
Το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές 
διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά 
παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαµόρφωσης της νησίδας. 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης µε τις επ’ αυτής κατασκευές σύµφωνα µε τη µελέτη 

• ∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης κατασκευασιµότητας των προβλεπόµενων κατασκευών 
(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύµφωνα µε τη µελέτη και, µε την προϋπόθεση 
ότι το δοµικό πλάτος του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, µεγαλύτερο µέχρι 0,10 m, 
σε σχέση µε το ΣΑΟ της µελέτης. 

• ∆ιασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρµοζόµενης τυπικής διατοµής της 
µελέτης, µεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραµµής του οδοστρώµατος 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ, ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης 
αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής : 

 
Άρθρο Ε-1.1  Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 

τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα 
µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 

Τιµή ανά µέτρο µήκους 
 

 
Άρθρο Ε-1.1.6    Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                  



  
 

 Αριθµητικά:                [45,00 €]  
 
 

 
Άρθρο Ε-6  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΕΣ Ο∆ΟΥ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1) 
 

Tοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού µε δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και 
αργυρόλευκο, σύµφωνα µε την µελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 05-
04-04-00 ‘’Οριοδείκτες οδού’‘. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των οριοδεικτών,  
• η µεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης,  
• η διάνοιξη οπής πάκτωσης, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του οριοδείκτη,  
• η επαναπλήρωση της οπής µε υλικό ανάλογο µε την παραπλήσια επιφάνεια της οδού  
• και η συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής. 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο πλαστικό οριοδείκτη. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΤΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                [11,50 €]  

 
 

Άρθρο Ε-8:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 

 
 

Άρθρο Ε-8.3  Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές, 
µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης οδών, µε ανακλαστικό υπόβαθρο 
από µεµβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου 
πάχους 3 mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική 
µεµβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύµβολα οποιουδήποτε 
ύψους, από αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις 
πληροφοριακές πινακίδες ή από µεµβράνη µαύρου χρώµατος για τις πρόσθετες πινακίδες, η 
δε πίσω όψη του έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα 
του κατασκευαστού και την ηµεροµηνία κατασκευής της 

• η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση 
της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

• τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισµένα εν 
θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

• η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 
κατάλληλα συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης  

• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν 
απαιτείται) 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 
 



  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ                                  
 Αριθµητικά:                [92,00 €]  

 
 

Άρθρο Ε-9  ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  
 

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου 
(ΠΣΠ)’’ 
 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  

• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 

Άρθρο Ε-9.1  Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                        [53,70 €]  

:  
 
 

 Άρθρο  Ε-9.4      Πινακίδες ρυθµιστική µεσαίου µεγέθους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων 
διαστάσεων: 

 

α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές  διαµέτρου 0,65 m 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                        [53,70 €]  

 
 
 

Άρθρο  Ε-10  ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
 
Άρθρο Ε-10.1  Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 
 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: thread 
size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), µήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης’’. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης για 
την στερέωση της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος ‘’Π’’ (ανάλογα µε τον τύπο της πινακίδας) 
και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 12 mm µήκους 
30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται) 



  
 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαµέτρου 30 cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                        [31,10 €]  
 

 
 

Άρθρο Ε-17  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
 

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, 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, η προσκόµισή του 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 προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  

• 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 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 
 

Άρθρο Ε-17.1  ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                  
 Αριθµητικά:                        [3,80 €]  

 



  
 

   
 
 
 

 
  ΛΑΡΙΣΑ     19 - 02 - 2019 

 
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   
     Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
           & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
ΠΑΖΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                     ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε     
 
 
  

                                                                       
 

    
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ. 1371/19-02-2019 απόφαση ∆ΤΕ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

  

                ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 



  
 

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                                                                                  
  



  
 

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.   
 

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 

 
• 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   
      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. 
 
• 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 

 

- 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. 

 
- 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. 

 
 

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 

 
− 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.                                                                                                                                 



  
 

 
 
− 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. 

 
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 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 

 
• 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. 

 
• 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. 
 
 
   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    19 - 02 - 2019 
 

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   
     Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
           & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 
 
ΠΑΖΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                         ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 
 
 

 
 

                                                                       
 
    
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ. 1371/19-02-2019 απόφαση ∆ΤΕ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
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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). 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ  
& ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ3: 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
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Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση 
των γενικών και ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί 
το έργο της επικεφαλίδας, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους της ∆ιακήρυξης και 
των λοιπών τευχών δηµοπράτησης, όπως αναλύονται και µε τη σειρά ισχύος που ορίζεται 
στη ∆ιακήρυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΡΩΝ 
 

 
 
Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

    

Με την παρούσα εργολαβία, προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για την αποκατάσταση καταστροφών 
οδών – καθαρισµό ερεισµάτων και τεχνικών – νησίδων – ρείθρων κ.α. προκειµένου για την οδική 
ασφάλεια του Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Λάρισας.  

Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεστούν, θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των φθορών και 
βλαβών του οδικού δικτύου, την άρση της επικινδυνότητας σε ορισµένες θέσεις αυτού, την επιδίωξη 
επαναφοράς του έργου στην αρχική του κατάσταση και τη γενικότερη βελτίωση αυτού.   

Οι εργασίες που προβλέπεται να κατασκευαστούν µε την παρούσα εργολαβία αφορούν: 

• Χωµατουργικά, µε καθαρισµούς επενδεδυµένων τάφρων, πρανών, ερεισµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένης και της κοπής και του κλαδέµατος σπάρτων και δέντρων που είτε εµποδίζουν 

την ορατότητα είτε την κυκλοφορία επί της οδού, άρση καταπτώσεων, κατασκευή επιχώσεων κλπ.  

• Τεχνικά έργα, περιορισµένης εκτάσεως σε θέσεις βλαβών.  

• Οδοστρωσία, µε τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωµάτων.  

• Ασφαλτικά, µε εργασίες αποκατάστασης του φθαρµένου ασφαλτοτάπητα, µε απόξεση 

ασφαλτοοδοστρώµατος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και µεταβλητού πάχους, 

ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.  

• Σήµανση και ασφάλεια, µε εργασίες αντικατάστασης φθαρµένων στηθαίων, τοποθέτηση νέων 

στηθαίων, αντικατάσταση κατεστραµµένων στηθαίων γεφυρών, τοποθέτηση πληροφοριακών και 

ρυθµιστικών πινακίδων οδικής σήµανσης, διαγράµµιση οδοστρώµατος. 

 
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν αυστηρά µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας , ενώ ο ανάδοχος θα είναι 
υποχρεωµένος µε την έναρξη των εργασιών να υποβάλει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα προς τους 
οργανισµούς και υπηρεσίες (ΟΚΩ) κλπ , για τις απαραίτητες άδειες επέµβασης εργασιών στον τόπο του 
έργου .  
   
Άρθρο 2 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

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 του Έργου και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και σε όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει 
σχετική έγκριση. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις προφορικές και έγγραφες εντολές 
της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική 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 και τους ισχύοντες Νόµους.  
 
Ως «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» ορίζεται το ∆οµών και Περιβαλ. της Π.Ε Λάρισας και 
«Προϊσταµένη της ∆ιευθύνουσας Αρχή» ορίζεται η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας  
 Ως Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε), στο παρόν τεύχος, νοείται η Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΕ Λάρισας . 



  
 

 
 
Άρθρο 3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα άρθρα 30, 36, 37, 39 και 61 Ν. 3669/08  σχετικά µε το 
προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 

3.1 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του 
και την διεύθυνσή του.  

 
Ο Αντίκλητος θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των κοινοποιούµενων στον Ανάδοχο 
εγγράφων της Υπηρεσίας από τα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάµενης 
Αρχής. Ο ορισµός του Αντικλήτου θα συνοδεύεται µε έγγραφο αποδοχής του διορισµού του.  
 

o Το βραδύτερο σε πέντε (5) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής 
του έργου, θα οριστούν από τον ανάδοχο και θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους: οι τεχνικοί που 
ορίζονται από το άρθρο 38 του Ν.3669/08 . 

 
3.3 Προσωπικό Αναδόχου 
 
 Ο Ανάδοχος εκτός από το διορισµό των τεχνικών που ορίζονται από το άρθρο 38 του Ν.3669/08, 

πρέπει να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την οµαλή περαίωση των εργασιών.  
 
 Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει ηµεδαπό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύµφωνα µε 

την ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί 
µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και 
σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή νοµοθεσία. 

 
3.4 Επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του, και για κάθε εργοτάξιο που λειτουργεί 

στο έργο, θα υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) έµπειρος εργοδηγός. 
 
3.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

Άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί, εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική 
συµπεριφορά, να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλάσιου της δαπάνης για προσωπικό 
που ενώ θα έπρεπε - κατά τα ανωτέρω - να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το 
προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου. 

 
3.6 Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόµενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από τη 

∆/νουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης, πλην των ανωτέρω 
κυρώσεων, θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές ενέργειες. 

 
3.7 Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων, στο οποίο θα 

καταχωρούνται αλληλογραφία, πρωτόκολλα, συµφωνητικά, σχέδια και θα ελέγχεται η διανοµή 
τους. Οι λεπτοµέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο 
Πρόγραµµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας του Έργου, η εφαρµογή του οποίου θα επιτηρείται από τον 
υπεύθυνο ∆ιασφάλισης Ποιότητας του έργου. 
 
 
 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 

ΕΝΑΡΞΗ, ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 
Άρθρο 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1.1 Η Σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 

30 του Ν.3669/08 και στην ∆ιακήρυξη, τηρούµενων των διατάξεων της Νοµοθεσίας, όπως θα 
ισχύουν κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης του υπόψη έργου στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 



  
 

1.2 Με τον όρο «Σύµβαση» που χρησιµοποιείται στα τεύχη ∆ηµοπράτησης, νοείται η Σύµβαση που 
περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης, µε βάση την οποία ο Ανάδοχος: 
 
(α) Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο Α-1 της παρούσας και αναλύονται 

στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
(β) Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που 

ορίζεται στο άρθρο Β-5 αυτής της ΕΣΥ  
 

1.3 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 
(α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο Ε-4 της ΕΣΥ 
(β) Την δήλωση για διορισµό αντικλήτου κλπ. 
(γ) Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ήδη κατά 

την Προσφορά (εάν το σχήµα εκτέλεσης του έργου εµπίπτει στην υπόψη κατηγορία).  
 

1.4        Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει έναρξη των εργασιών µόλις πάρει τη σχετική 
      έγγραφη εντολή από την Υπηρεσία και αφού προηγουµένως έχει τηρήσει τις διαδικασίες  
      που καθορίζονται στην παρούσα ΕΣΥ. Σε κάθε περίπτωση η έναρξη των εργασιών του  
      έργου από µέρους του Αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των δέκα πέντε (15)  
      ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. 

 
Άρθρο 2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 
2.1 Απαιτήσεις τήρησης προθεσµιών 
 
2.1.1 Στην παρούσα σύµβαση σχετικά µε τις προθεσµίες ισχύει το  άρθρο 48 του  Ν. 3669/08  . 
 
2.1.2 Όλες οι προθεσµίες λογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα της υπογραφής της 

σύµβασης. 
 
 
2.1.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει το «Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου», έτσι ώστε α) το έργο 

να ολοκληρωθεί έγκαιρα και µέσα στους οικονοµικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί από 
τη Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη (όπως επί παραδείγµατι η εκτέλεση εργασιών ταυτόχρονα σε 
διάφορες θέσεις του έργου), και β) να προκύψει η ελάχιστη δυνατή περίοδος όχλησης της 
κυκλοφορίας µέχρι την ολοκλήρωσή του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται. 
 

2.1.4 Τµηµατικές προθεσµίες. Από την υπογραφή της σύµβασης και εντός 15 ηµερών ο ανάδοχος πρέπει 
να καταθέσει χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών και εντός 30 ηµερών να υποβάλει στοιχεία ή 
δείγµατα όλων των υλικών και συστηµάτων που πρόκειται να χρησιµοποιήσει..  

 
2.2 Συνολική προθεσµία 
 

− Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται συνολική επτακόσιες είκοσι  (720) 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα που θα υπογραφεί   η Σύµβαση.                                                             

 
− Στην παραπάνω συνολική προθεσµία δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος συντήρησης του 

έργου, ο οποίος ορίζεται σε δέκα  πέντε  µήνες ( 15 )  
 
2.3 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών κλπ 
 
 
� Όχι αργότερα από τις προθεσµίες που ορίζονται παραπάνω, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει 

προσκοµίσει στην Υπηρεσία για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία τεχνικά δελτία 
(προέλευση, περιγραφικά φυλλάδια ‘’PROSPECTUS’’, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά 
ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας) όλων των βασικών υλικών που ενσωµατώνονται στο έργο. 

 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης 
της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης, για οτιδήποτε ήθελε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Από ενδεχόµενη απόρριψη από την 
Υπηρεσία, του προτεινοµένου από τον ανάδοχο υλικού λόγω ελλιπούς τεκµηρίωσης, κανένα 
δικαίωµα αποζηµίωσης, ή παράταση προθεσµίας προκύπτει για αυτόν.  



  
 

 
Άρθρο 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
3.1    Γενικά 

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει το «πρόγραµµα κατασκευής του έργου», έτσι ώστε α) το έργο να 
ολοκληρωθεί έγκαιρα και µέσα στους οικονοµικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί από 
τη Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη και β) να προκύψει η ελάχιστη δυνατή περίοδος 
όχλησης της κυκλοφορίας στην περιοχή κατασκευής. 
 

3.1.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά µε: 
(1) Την κατάρτιση, τεκµηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του «προγράµµατος 

κατασκευής του έργου», σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς περιορισµούς και 
όρους, που ορίζονται στην παρούσα Σύµβαση. 

 
(2) Την διαρκή ενηµέρωση του προγράµµατος του έργου και τις διορθωτικές ενέργειες για 

την τήρησή του, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εγκρίσεις της Υπηρεσίας. 
 

3.1.2 Οι χρησιµοποιούµενοι στα τεύχη δηµοπράτησης του παρόντος έργου όροι, σχετικά µε τον 
προγραµµατισµό και τον έλεγχο της προόδου, νοούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

 
(1) «Πρόγραµµα κατασκευής του έργου» ή «πρόγραµµα του έργου» είναι η τεκµηριωµένη και 

συστηµατική παρουσίαση των προβλέψεων και εκτιµήσεων του Αναδόχου σχετικά µε την 
χρονική, εξέλιξη των «εργασιών», που περιλαµβάνονται στην παρούσα Σύµβαση και σε 
πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποσοτικούς, κλπ. περιορισµούς 
και όρους, που ορίζονται σε αυτήν. 
 

(2) Ως «τεκµηρίωση του προγράµµατος» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραδοχών και 
µεθόδων µε τα οποία προσδιορίζονται, αιτιολογούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: 

• Το σχέδιο υλοποίησης του έργου όπως προκύπτει από τον Ανάδοχο και η ιεράρχηση 
των προτεραιοτήτων. 

• Το σχέδιο δενδροειδούς ανάλυσης του έργου (τµήµατα - φάσεις - µέτωπα εργασίας - 
αυτοτελή αντικείµενα - κατηγορίες εργασιών κλπ.)  

• Ο συσχετισµός των επιµέρους δραστηριοτήτων και η λογική σειρά εκτέλεσης των 
εργασιών,  

• Η µεθοδολογία κατασκευής των εργασιών σύµφωνα µε τις απόψεις του Αναδόχου. 
• Η επάρκεια και η καταλληλότητα του προτεινόµενου από τον Ανάδοχο µέσων 

παραγωγής. 
 

(3) «Ενηµέρωση του προγράµµατος» είναι η συµπλήρωση ή /και τροποποίηση του ισχύοντος 
προγράµµατος µε στοιχεία νέων προβλέψεων ή /και µε στοιχεία προόδου, χωρίς να 
µεταβάλλονται οι αρχικοί ενδιάµεσοι ή /και οι τελικοί χρονικοί και οικονοµικοί στόχοι 
(προθεσµίες, προϋπολογισµός) ή το αντικείµενο της Σύµβασης. 

 
(4) «Οριστικοποίηση του προγράµµατος» είναι η αποδοχή και έγκριση από την Υπηρεσία του 

προτεινόµενου από τον Ανάδοχο προγράµµατος, όπως αυτό τελικά διαµορφώνεται µετά 
τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της.  

 
3.2 Έλεγχος προόδου του έργου - Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
3.2.1 Η διαδικασία του ελέγχου της προόδου του έργου γίνεται µε βάση το εγκεκριµένο από την 

Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που είναι το βασικό πρόγραµµα αναφοράς ή 
πρόγραµµα στόχος και µε βάση το υλοποιούµενο στην πραγµατικότητα έργο. 

 
3.2.2 Τα υποβαλλόµενα από τον Ανάδοχο ενηµερωµένα χρονοδιαγράµµατα κατασκευής του έργου 

είναι υποβοηθητικά για τον έλεγχο της πορείας των εργασιών και τη σύγκριση µε την πορεία 
που επιβάλλεται για την έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση του έργου. 

 
3.2.3 Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την διεκπεραίωση των 

πληρωµών του Αναδόχου. 
 
3.3. Έλεγχος προγράµµατος κατασκευής του έργου από την Υπηρεσία και έγκριση-  

Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου 
 



  
 

3.3.1. Το αρχικό (1η έκδοση) και κάθε µεταγενέστερη ενηµέρωση ή αναθεώρηση του 
χρονοδιαγράµµατος του έργου, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και 
έγκριση.  
 
Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του χρονοδιαγράµµατος, που υποβάλλει ο 
Ανάδοχος, ο τελευταίος υποχρεούται να το ανασυντάξει, ώστε να περιλάβει τις παρατηρήσεις 
αυτές. 
 

3.3.2 Μετά την υποβολή του προγράµµατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό, µε τυχόν συµπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις, µέσα σε δέκα  (10) ηµέρες από την υποβολή του  άρθρο 46 Ν. 3669/08 
 
Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη από την αναφερόµενη στο άρθρο 46 
του Ν. 3669/08 των δέκα (10) ηµερών, συνεπάγεται την αποδοχή του προγράµµατος του 
Αναδόχου. 

 
� Σε περίπτωση µη υποβολής από τον Ανάδοχο του προγράµµατος στην ως άνω προθεσµία, 

επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από την παρ. 2α του άρθρου 61 του Ν 3669/08 κυρώσεις, µη 
αποκλειόµενης της περιπτώσεως η Υπηρεσία να αναλάβει να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο 
πρόγραµµα που θα συντάξει η ίδια ή εξειδικευµένος Σύµβουλος. 

 
 Σε κάθε περίπτωση (σύνταξη χρονοδιαγράµµατος από την Υπηρεσία ή από ειδικό Σύµβουλο) 

θα αφαιρείται από το "λαβείν" του Αναδόχου ποσό ίσο µε αυτό που προσδιορίζεται στην παρ. 
1α της απόφασης ∆17α/02/ΦΝ332/10.11.88 (ΦΕΚ 862Β/16.11.89). 

 
3.3.4. Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την δεκάτη (10η) µέρα από την υποβολή για 

έγκριση του χρονοδιαγράµµατος του έργου, θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του 
χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους της παρούσας 
Σύµβασης. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης, 
ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. 
 
Εξάλλου η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε έννοια, 
συµφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθµό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον Ανάδοχο. 

 
3.3.5. Παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανάλυση, τεκµηρίωση, τήρηση 

και παρουσίαση, σύµφωνα µε τα παραπάνω, του χρονοδιαγράµµατος του έργου (αρχικού ή 
µεταγενέστερης ενηµέρωσης), εκτός από τη διαδικασία διοικητικών κυρώσεων και της 
έκπτωσης που προβλέπεται από την παρ. 2α του άρθρου 61 του Ν. 3669/08.  

 
Κοινοποίηση στον Ανάδοχο Υπηρεσιακού Προγράµµατος, συντεταγµένου σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς να του παρέχεται δικαίωµα 
οποιασδήποτε χρονικής απόκλισης. 

 
3.3.6. Στις θέσεις κατασκευής – αντικατάστασης των στηθαίων ασφαλείας (ΣΑΟ)  ο ανάδοχος , είναι 

υποχρεωµένος να συντάξει µελέτη για την ικανότητα συγκράτησης , κατηγορία σφοδρότητας 
πρόσκρουσης κλπ.   

 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της προθεσµίας κατασκευής του Έργου 
 
4.1 Οι ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών του έργου ορίζονται στο άρθρο 49 του   Ν. 

3669/08 και επιβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό. 
  

 ∆ια την περίπτωση που µετά από αίτηµα του αναδόχου χορηγηθεί παράταση της συµβατικής 
προθεσµίας πέραν των δύο µηνών, κατ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του 
άρθρου 61 του Ν 3669/08 τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου χρονικά 
διαστήµατα υπέρβασης της νέας συµβατικής προθεσµίας για την επιβολή ποινικών ρητρών, 
µειώνονται στο ήµισυ αυτών µε αντίστοιχο υπερδιπλασιασµό της αντίστοιχης ηµερήσιας 
δαπάνης. 



  
 

  
4.2 Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που 

προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους των Τευχών 
∆ηµοπράτησης. 

 
 
Άρθρο 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ – 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

 
Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης/ τέλεσης: 
α. ∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση. 
β. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου. 
γ. Προσωρινής παραλαβής του κατασκευασθέντος έργου. 
δ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης 

του κατασκευασθέντος έργου. 
ε. Οριστικής Παραλαβής του έργου. 

 
Ισχύουν γενικά:  Οι διατάξεις του Ν. 3669/08 
 

     Οι παραλαβές, προσωρινή και οριστική κ.λ.π., γίνονται υποχρεωτικά µέσα στις  
     προβλεπόµενες προθεσµίες κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3669/08. Σε     
     περίπτωση που οι προθεσµίες αυτές,  περάσουν άπρακτες, οι παραλαβές θεωρούνται ότι     
     συντελέστηκαν αυτοδικαίως και ύστερα από σχετική έγγραφή όχληση του αναδόχου, και    
     επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες στο  
     άρθρο 40 του Ν 3669/08. Οι προθεσµίες αυτές αρχίζουν από τη βεβαιωµένη περάτωση      
     του έργου και εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, όπως ειδικότερα  
    ορίζεται στο άρθρο 72, παρ. 2. του Ν. 3669/08. Στις επιτροπές παραλαβής των έργων  
    τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπάλληλους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας". 

 
Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει µετά την πλήρη περάτωση του έργου και την 
εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως  αυτές  καθορίζονται  στο  
άρθρο 73   του Ν. 3669/08.  
 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης, κατά τον οποίο ο 
Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου ορίζεται σε δέκα  πέντε  ( 15 ) µήνες . Κατά το χρονικό 
διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση τυχών βλαβών που θα εµφανιστούν 
και οι οποίες θα οφείλονται σε σφάλµα του υλικού ή/και της εργασίας εγκατάστασης, Επίσης 
υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, που προδιαγράφονται από 
τον(τους) κατασκευαστή(ές) του εξοπλισµού, προκειµένου ο εξοπλισµός να λειτουργεί 
απρόσκοπτα. 
 
Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαµβάνονται σ' αυτήν την εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση 
περαίωσης του έργου σύµφωνα µε το Άρθρο 71  του  Ν. 3669/08.  



  
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 
Άρθρο 1 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση κατασκευής του Έργου που θα 

γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική Νοµοθεσία 
και ειδικότερα, σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων, όπως 
καθορίζονται µε το Ν. 3669/08 µε τις τυχόν άλλες διατάξεις που θα έχουν εκδοθεί και θα ισχύουν 
κατά την ηµέρα δηµοσίευσης. Σχετικά ισχύουν αναλυτικά τα αναφερόµενα στην εισαγωγή της 
∆ιακήρυξης του παρόντος έργου. Σε περίπτωση που διατάξεις της παρούσης Ε.Σ.Υ. έρχονται 
σε σύγκρουση µε τα οριζόµενα από τις εν ισχύει, κατά τον χρόνο δηµοπράτησης, διατάξεις 
«περί κατασκευής κλπ ∆ηµοσίων Έργων», κατισχύουν και εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
περί κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων. 

 
 
Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΓΛΩΣΣΑ 

 
2.1 Ορισµοί  
  
 Στην παρούσα Σύµβαση οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόηµα που καθορίζεται στο Άρθρο 

1 του Ν 3669/08 και επί πλέον όπως καθορίζεται παρακάτω: 
 

α)  «Συµβατικό Τίµηµα» νοείται το ποσό του εργολαβικού συµφωνητικού χωρίς την 
αναθεώρηση και το Φ.Π.Α  

β) «Έργο» νοείται το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση, τις 
οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του  

γ)  «Προσωρινές Εργασίες» νοούνται όλες τις προσωρινές εργασίες, κάθε είδους, που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου. 

δ)  «Μόνιµες Εργασίες» νοούνται όλα τα µόνιµα έργα, που θα εκτελεστούν και θα 
συντηρηθούν σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

ε)  «Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) νοείται   Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
στ) «Υπηρεσία» νοείται η αρµόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΚτΕ η οποία δηµοπρατεί 

το Έργο, συναλλάσσεται µε τον Ανάδοχο, διευθύνει τις κατασκευές, εγκρίνει τις µελέτες, 
επιβλέπει το έργο κλπ., και στην προκειµένη περίπτωση η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΑΛΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

ζ) «∆ιαγωνιζόµενοι» ή «∆ιαγωνιζόµενος» νοούνται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή/και 
Κοινοπραξία των παραπάνω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής 
τους στον ∆ιαγωνισµό της ανάθεσης κατασκευής της παρούσας εργολαβίας. 

η) «Ανάδοχος» νοείται εκείνος ο ∆ιαγωνιζόµενος που θα υπογράψει τη Σύµβαση 
Κατασκευής του έργου 

θ) «Σύµβουλος Αναδόχου» νοείται ο ή οι Σύµβουλοι του Αναδόχου, που από τη Σύµβαση 
επιβάλλεται να προσλάβει. 

ι) «Σύµβουλος Υπηρεσίας» νοείται ο ή οι Σύµβουλος /οι που χρησιµοποιεί η Υπηρεσία κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. 

ια)  Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνες του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», σε 
βάρος του Αναδόχου», «άνευ ιδιαίτερης αποζηµίωσης», νοείται ότι όλες οι σχετικές 
δαπάνες έχουν περιληφθεί µέσα στο Συµβατικό Τίµηµα και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
καµία πρόσθετη αποζηµίωση πέραν των όσων προκύπτουν βάσει του τιµολογίου της 
προσφοράς του. 

ιβ) «Απρόβλεπτες ∆απάνες» νοούνται οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν αν προβλεφθούν 
στη φάση δηµοπράτησης του έργου 

ιγ) «Λογαριασµός» ή «Πιστοποίηση» νοούνται τα παραστατικά µε τα προσαρτήµατά τους 
που υποβάλλει ο Ανάδοχος κατά διαστήµατα προς έγκριση από την Επίβλεψη και µε 
βάση τα οποία πραγµατοποιούνται οι προς αυτόν (Ανάδοχο) πληρωµές. 

ιδ) «Μητρώο έργου» νοείται το σύνολο των σχετικών µε το έργο υποστηρικτικών στοιχείων 
που είναι υποχρεωµένος να παραδώσει ο Ανάδοχος προ της οριστικής παραλαβής του 
έργου. 

ιε) Ορισµοί αναφορών προϋπολογισµού: 
 



  
 

1.  Το ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (Α.Σ.Π. ή ΑΣΠ) της Σύµβασης του Έργου 
εκφράζεται σε ΕΥΡΩ €. 

 Σηµειώνεται ότι σε αυτή τη Σύµβαση οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις .  

 2.  (ΣΠ) Συµβατικό Ποσό Προσφοράς. ∆απάνη εργασιών µε ΓΕ και ΟΕ κατά την 
προσφορά, όπως προκύπτει για το σύνολο των δαπανών των εργασιών του 
Τιµολογίου Προσφοράς. 

 3.  (∆ΜΕΕΣ) ∆απάνη σύνταξης και υποβολής Μητρώου Έργου και Εγχειριδίου 
Επιθεώρησης και Συντήρησης. Προσδιορίζεται από την Υπηρεσία και 
αναγράφεται τόσο στον Προϋπολογισµό Μελέτης, όσο και στον Προϋπολογισµό 
Προσφοράς (Στον παρόν έργο συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδος 
των εγκεκριµένων Τιµολογίων µελέτης και προσφοράς). 

− (ΜΕ∆Π) Μητρώο Ελέγχων και ∆ιασφάλισης Ποιότητας του Έργου. Προσδιορίζεται από 
την Υπηρεσία και αναγράφεται τόσο στον Προϋπολογισµό Μελέτης, όσο και στον 
Προϋπολογισµό Προσφοράς (Στον παρόν έργο συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές 
µονάδος των εγκεκριµένων Τιµολογίων µελέτης και προσφοράς). 

 
2.2 Συντοµογραφίες 
 
2.2.1 Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης 

Ε.Σ.Υ : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Τ.Π : Τεχνική Περιγραφή 
Τ.Σ.Υ : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων     

 
2.2.2 Συντοµογραφίες Κωδικών, Προδιαγραφών, Κανονισµών 

A.A.S.H.T.O : Αµερικάνικος Σύνδεσµος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών  
A.S.T.M : Αµερικάνικη Εταιρία Ελέγχων και Υλικών 
B.S : Αγγλικοί Κανονισµοί 
C.E.N : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
D.I.N : Γερµανικοί Κανονισµοί 
ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης 
ΕΤΑ : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις 
ISO : ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 
Π.Ε : Πρότυπα Εγκαταστάσεων (οδών) 
Π.Ο : Πρότυπα Οδοποιίας 
Π.Τ : Πρότυπα Τεχνικών Έργων (οδών) 

 
 
2.2.3 Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών 

 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων  
Γ.Γ.∆.Ε : Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 
Τ.Ε.Ο : Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας 
Κ.Ε.∆.Ε : Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Ε.∆.Ε : Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 
 
Τ.Ε.Ε : Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
∆.Ε.Κ.Ο : ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί 
Ο.Κ.Ω. : Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας 
Ο.Σ.Ε : Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος 
ΕΡΓΟΣΕ : Έργα Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε. 
Ι.Κ.Α : Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Ε.Ε : Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

2.2.4 Άλλες Συντοµογραφίες 
 

Κ.Υ.Α : Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Ν. : Νόµος 
Π.∆ : Προεδρικό ∆ιάταγµα 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών 
Φ.Ε.Κ : Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 
Υ.Π.Ε. : Υπεύθυνος Ποιότητας Έργου 
Μ.∆.Π. : Μηχανικός ∆ιασφάλισης Ποιότητας 



  
 

 
 

2.3 Γλώσσα 
  

Επίσηµη γλώσσα της υπόψη Σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα 
έγγραφα, η αλληλογραφία κλπ Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείµενα 
συνταγµένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας επίσηµη και υπερισχύουσα είναι η 
Ελληνική Γλώσσα. 

 
 
Άρθρο 3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

Για την παρούσα εργολαβική σύµβαση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ισχύουν οι ακόλουθοι 
κανονισµοί και προδιαγραφές. 

 
3. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων που συνοδεύει την παρούσα Σύµβαση. 
4. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας (απόφαση 

∆17α/04/15/ΦΝ/437/8-2-05 του ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΦΕΚ 1556Β/18-10-2004).  
5. Οι διατάξεις του Π.∆. 696/74 και του Π.∆. 515/89, όπως συµπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν σήµερα µε νεώτερες διατάξεις καθώς και µε τις διατάξεις του Ν 3669/08, στο 
βαθµό που δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα 
σύµβαση. 

6. Το Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ106/Α/2-5-89) «Περί υγιεινής και ασφάλειας στα υπόγεια τεχνικά έργα», 
το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ212/Α/29-08-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 
πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ»και λοιποί σχετικοί Νόµοι, Π.∆. και Υπ. Αποφάσεις όπως ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά: Ν. 1396/83, 1430/84, 1568/85 και 1767/88 αρ. 69, Π.∆.: 95/78, 778/80, 
1073/81, 307/86, 70α/88, 294/88, 85/91, 77/93, 395,396,397/94 105/95, 17/96 και ΥΠ. 
ΑΠΟΦ. 130646/84, 131325/87,16440/93. 

7. Το DIN 1055 για παραδοχές φορτίων. 
8. Το DIN 1045 για κατασκευές έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
9. Το πρώην DIN 17100 (1977) «Steel for General Structural Purposes of Standard Quality» 

και νυν DIN ΕΝ 10252. 
10. Oι Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας, έκδοση 1966 και µετά, καθώς και οι µη 

καταργηθείσες Προσωρινές Πρότυπες Προδιαγραφές, έκδοσης 1964 της ∆/νσης Γ3/β του τ. 
Υ∆Ε. 

11. Όλες οι ισχύουσες εγκύκλιοι, κανονισµοί και διατάξεις του τ. Υ∆Ε, όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν σήµερα µε νεώτερες αποφάσεις, κανονισµούς ή εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
καθώς και ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων κλπ. 

12. Η Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Οδικών Έργων εκτός και εντός 
κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-03 (ΦΕΚ 946 
Β/9-7-2003), Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, και η οποία εφαρµόζεται υποχρεωτικά σύµφωνα µε την 
∆ΙΠΑ∆ /οικ/565/28-7-2003 (Εγκύκλιος 21) του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

13. Τεύχη Προδιαγραφών Σήµανσης όπως ισχύουν και όπως δυνατόν να τροποποιηθούν/ 
βελτιωθούν πριν την υπογραφή αλλά και κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης. 

 
 

14. Οι ισχύοντες κανονισµοί του Ελληνικού κράτους για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων. 
15. Οι ισχύοντες κανονισµοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωταρχικά οι κανονισµοί 

που έχουν γίνει αποδεκτοί βάσει κειµένων που συντάχθηκαν ή υιοθετήθηκαν από 
ευρωπαϊκές επιτροπές σύνταξης κανονισµών και προδιαγραφών. 

 
14. Η ισχύουσα εγκ  26 /4-10-2012 Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆ /ΟΙΚ/356 περί έγκρισης  440 ΕΤΕΠ του 
Υπουργείου  Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών  & ∆ικτύων  
 

   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές κλπ) 
που δεν καλύπτονται από: 
-  τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
-   τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα άρθρα της ΤΣΥ  
θα εφαρµόζονται: 



  
 

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα 
µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. 
Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:  
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 
αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση 
της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις 
της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των 
βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) 
χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το 
εκάστοτε κράτος - µέλος. 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου 
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) καθ΄ ο µέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική 
Νοµοθεσία και τις προβλέψεις της ΤΣΥ. 
δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
(Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 
(International Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 
Άρθρο 4 ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 
 

Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική 
υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, ανεξάρτητα από το 
όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συµβατική του υποχρέωση 
καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόµων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική 
νοµοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. 
 
Η κατά την προηγούµενη παράγραφο συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους 
κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του 
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές, και τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση 
διατάξεις. 
 
Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες 
δικαίου της εσωτερικής νοµοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή 
παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που 
έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. 
 
 
Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της 
διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή και της οποίας ο µηχανισµός 
κινείται αυτόµατα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του 
κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 
 
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως 
στην Επίβλεψη τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της 
Σύµβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, 
ασφάλειας κλπ. 
 
Επίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αµέσως στον Κ.τ.Ε, το 
περιεχόµενο όλων των δικογράφων ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του 
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.   
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, των 
κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη 
Νοµοθεσία αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους 



  
 

εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην, κατά 
περίπτωση, αρµόδια Υπηρεσία του Κ.τ.Ε. ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά 
του (µε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. 
 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής 
φύσης. 
 
Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στους όρους δηµοπράτησης, ο Κ.τ.Ε. δεν αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούµενες διοικητικές άδειες για την διενέργεια 
των πράξεων εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
 
Όσον αφορά άδειες που µπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρµόδιας 
διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο µη εκδόσεώς 
τους. Κατ' εξαίρεση, ο Κ.τ.Ε. αναλαµβάνει την υποχρέωση να τον συνδράµει, εφόσον 
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
1. Ο νόµος παρέχει στον Κ.τ.Ε. την διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροµή αυτή ή όχι. 
2. Η παροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του 

ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. 
 

Ο Κ.τ.Ε. αναλαµβάνει να παράσχει τη συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου 
και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση 
εφαρµοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 
 
Για τη θέση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοιµότητα απαιτείται η 
έκδοση των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας ή/και από τη ∆ΕΗ. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και 
την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµία καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων. 
 
Σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, για τις σχετικές άδειες και διαδικασίας γίνονται 
αναφορά στο άρθρο ∆-7 της παρούσης 
 
Εξάλλου τονίζεται ότι η απόφαση έγκρισης των τευχών δηµοπράτησης, αποτελεί και 
αδειοδότηση, σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις. 



  
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

 
 
Άρθρο 1 ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1.1 Παρεχόµενα στοιχεία 
 

Οι διαγωνιζόµενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη 
από τα γραφεία της ∆ηµοπρατούσας Αρχής. Καλούνται επίσης να µελετήσουν και ενδεχόµενα 
να πάρουν αντίγραφα µε µέριµνα και δαπάνη τους, οποιωνδήποτε από τα στοιχεία και τις 
µελέτες που υπάρχουν. 

 
 
1.2 Μελέτη των συνθηκών του έργου 
 
1.2.1 Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως: 
 

• Τις περιοχές του έργου 
• Τα υδρολογικά και µετεωρολογικά στοιχεία των εν λόγω περιοχών 
• Τις πηγές υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
• Την ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και µηχανικού εξοπλισµού 
• Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης του έργου τουλάχιστον ενός ηµερολογιακού έτους 
• Τους τρόπους προσπέλασης, καθώς και τα προβλήµατα εξασφάλισης της 
κυκλοφορίας κατά την κατασκευή καθώς και τις απαιτούµενες και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές ανάγκες προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης. 
• Την ισχύουσα Νοµοθεσία στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς και να λάβουν ΣΟΒΑΡΑ υπόψη 
τους την επιρροή των νέων αυστηρών διατάξεων που επιβάλλονται στην εκτέλεση των 
έργων, 
• Τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου 

 
1.2.2 Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί για τις ισχύουσες 

συνθήκες µέσω επισκέψεων επί τόπου του έργου. 
 
1.2.3 Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος 

της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, 
κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, την διάθεση προϊόντων εκσκαφής, την 
προµήθεια, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την διαθεσιµότητα 
εργατοτεχνικού και εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν 
υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας 
κυκλοφορίας, αλλά και την υποχρεωτική διατήρηση της και ελαχιστοποίηση της όχλησης κατά 
τη διάρκεια των κατασκευών το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, την διαµόρφωση και 
κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που µπορούν να 
συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος, κλπ. 
 

1.2.4 Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήµερος για το είδος και τα παραγωγικά µέσα, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη 
και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά 
οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε 
συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

 
1.2.5 Παράλειψη του Αναδόχου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατό στοιχείο, που αφορά τους όρους 

της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς 
τους όρους της σύµβασης.  

 
1.2.6 Οι εργασίες θα εκτελεστούν: 

• σε όλο το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας, εθνικό και επαρχιακό ανεξάρτητα από το µέγεθος 
και το είδος της επέµβασης. 

• Η επέµβαση θα γίνεται καθ΄όλο το 24ωρο καθώς επίσης και τις εορτές και τις εξαιρέσιµες 
ηµέρες και µετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 



  
 

 
 
 
1.3 Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται 
 
1.3.1 Ο Ανάδοχος (ανεξάρτητα από όσα αναφέρονται στις παραγρ. 1.1 και 1.2 του παρόντος άρθρου) 

οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης, (αλλά και όλοι οι διαγωνιζόµενοι, κατά τη φάση του 
διαγωνισµού, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο), να επαληθεύσουν όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία 
από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες και µελέτες, 
προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. 

 
1.3.2 Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου δεν αφορά εκείνα από τα στοιχεία που δεν 

επηρεάζουν την σωστή µελέτη και κατασκευή του έργου. 
 
1.3.3 Για την επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις δεν προβλέπεται 

καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. 
 
 
Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή της οριστικής 
µελέτης και της µελέτης εφαρµογής που θα υποβάλει στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος διατηρεί την 
πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 
 
Σύµφωνα µε τα Συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την εφαρµογή των 
εγκεκριµένων µελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των επί µέρους στοιχείων του 
έργου, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την 
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτήν την ευθύνη. 
 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των απαραίτητων 
υλικών, την χρησιµοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων 
Συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούµενα για το 
έργο, καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για τη 
χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη χρησιµοποίηση υλικών, 
µεθόδων, µελετών, µηχανηµάτων, λογισµικών κλπ., που καλύπτονται από διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας. 
 
Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο τα 
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και 
επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: 
 
α. Ο Κύριος του Έργου δικαιούται, µε µονοµερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον 

πρώτο επόµενο λογαριασµό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό 
που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα 
καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Τούτο 
ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. 

 

β.  Ο Κύριος του Έργου δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη. 
 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του ευθύνη και δαπάνη να παράσχει όλα τα υλικά, εργατικά 
και µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου καθώς και για την µεταφορά 
τους από τις πηγές προµηθείας τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει συντηρεί και 
εξασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά 
σχέδια της µελέτης και µε τυχόν συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της κατασκευής που θα 
εγκριθούν επίσης από την Υπηρεσία. 
 



  
 

Σχετικά µε ζηµιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και οι παράγραφοι 4,5 και 6 του άρθρου 58 του Ν. 
3669/08, 
 
 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 
δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που 
οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε 
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, 
βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Σχετικά µε την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων» ισχύουν οι όροι της παρ. 1.4.2 του άρθρου Ζ-1 της παρούσας. 
 
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αλλά και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών 
σχετικών έργων, όπως αναφέρονται και στο άρθρο ∆-3 της παρούσας ΕΣΥ. Οποιαδήποτε ζηµιά 
στο έργο, είτε στα µηχανήµατα, είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαµοι, λατοµεία 
κλπ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών της Σύµβασης, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις ζηµιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσεως 
δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων 
όπως αγροζηµιές κλπ. και οφείλονται σε αµέλεια η υπαιτιότητά του. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις 
και αναγκαία µέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές 
ιδιοκτησίες, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές.  
 
Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 
εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, χώροι απόθεσης, δρόµοι που χρησιµοποιούνται κλπ. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούµενα µέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και κάθε άλλο µέτρο που 
αναφέρεται στους διεθνείς κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της ΤΣΥ. 
 
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 
Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες έστω και αν οι 
υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε 
γέφυρες, δρόµους και χωµατόδροµους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση τους ως 
οδών µεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα 
φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε τον σκοπό να αποφύγει 
κάθε ζηµιά, ή ασυνήθη φθορά των γεφυρών, οδών και χωµατόδροµων. 
 
Πριν από την εκτέλεση µεταφοράς τέτοιων φορτίων, εκτός από την προβλεπόµενη από κείµενες 
διατάξεις σχετική άδεια, θα πρέπει να ειδοποιείται η Επίβλεψη για την επιβεβαίωση 
αναγκαιότητας λήψης των παραπάνω µέτρων. 
  
Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο εν λόγω οδικό δίκτυο ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα προβαίνει στην 
επιβολή ποινικής ρήτρας 1.500 €. ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. 
 
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου στις οποίες ο 
Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του πρωτοβουλία και εφόσον επιτραπεί από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες, αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή/ και άλλων υλικών. 

 
'Άρθρο 3 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

 
Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προµηθεύσει και να 
µεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισµό, 
για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία. Έτσι είναι 
υποχρεωµένος να διαθέτει επαρκή µεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα µηχανικά µέσα, εργαλεία 
και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισµό τυχόν βλαβών και την 
αποκατάστασή τους µετά τον έλεγχο, και αυτά, προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση σε σχέση µε το έντεχνο και εµπρόθεσµο της 



  
 

εκτέλεσης των εργασιών, το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές, την αποφυγή φθορών 
υπαρχουσών κατασκευών, ή εργασιών που εκτελούνται από άλλους εργολήπτες κλπ. 
 
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή 
επαρκή τα µηχανικά και λοιπά µέσα που προσκόµισε  στο έργο για την εµπρόθεσµη και έντεχνη 
περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µέσα σε 15µερη προθεσµία από τη 
λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου 
υπάρχοντα εξοπλισµό του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.    
 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή 
όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. 
 
Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευµένο µηχανικό εξοπλισµό κατασκευής του έργου, όπως 
αυτός προκύπτει από τα συµβατικά τεύχη και τα άρθρα της Τ.Σ.Υ., ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει 
να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόµισή του στο έργο για 
έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου. 
 
Για τον παραπάνω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούµενα στην Υπηρεσία τον 
τύπο του µηχανήµατος µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που 
θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και τις παραδοχές που 
υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της προσφοράς. 
 
 

Άρθρο 4 ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

  Ο Ανάδοχος δεν απαιτείται να παραχωρήσει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ιδιαίτερες 
διευκολύνσεις για  της ανάγκες της Επίβλεψης και Εποπτείας του έργου. 
 
 .  

Άρθρο 5 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την 
πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ατόµου ή µέσου και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός 
όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, 
(από πράξεις ή παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο 
έργο του. 
 

10. Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων του 
υφιστάµενου οδικού άξονα καθώς και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για 
την κατασκευή των υπόψη παρακάµψεων ή εκτροπών, σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου, 
θα γίνονται µε βάση µελέτη, µε τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές και τροποποιήσεις τους 
κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Τα κάθε είδους 
απαιτούµενα, σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, έργα κατασκευής εκτροπών και 
παρακάµψεων εκτός του υφιστάµενου οδικού άξονα και η σ αυτά εξασφάλιση κυκλοφορίας 
θα πληρώνονται στον Ανάδοχο βάσει του Τιµολογίου Προσφοράς του ή µε άλλο τρόπο, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 
Μετά την περαίωση του έργου τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, 
όπως παραπάνω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα µεταφερθούν σε αποθήκες, που 
θα υποδείξει αυτή µε έξοδα του Αναδόχου. 
  
Στις παραπάνω εργασίες εκτροπών ή παρακάµψεων ή σήµανση που θα τεθεί, αφορά 
αποκλειστικά τις εργασίες αυτές και όχι κάθε άλλη σήµανση περιορισµένης διάρκειας, 
προσωρινή ή καθοδήγησης, για παράκαµψη ή εκτροπή που ο ανάδοχος οφείλει να 
υλοποιήσει στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας και την 
αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων κατά την εκτέλεση του έργου, των οποίων η σχετική δαπάνη 
σήµανσης είναι ανοιγµένη στις τιµές του Τιµολογίου. 
 
11. Για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, θα συντάσσονται από τον 
Ανάδοχο σε κάθε φάση εκτέλεσης των έργων λεπτοµερείς επί µέρους µελέτες εκτροπών, µε 
βάση την µελέτη εκτροπής των προηγουµένων παραγράφων και θα πρέπει να 
υποβάλλονται για έγκριση από την Υπηρεσία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές 
ηµέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης των έργων της αντίστοιχης φάσης εργασιών, όπως 



  
 

αυτές προβλέπονται από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Η 
Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να τις εγκρίνει, µε ή χωρίς παρατηρήσεις, υπό την 
προϋπόθεση πληρότητάς τους, το πολύ σε επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες. Η σήµανση θα 
πρέπει να καλύπτει όλες τις διακεκριµένες φάσεις κατασκευής των έργων. 

 
12. Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών 
π.χ. βαρέλια, κορδέλες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες κλπ.  

 
Τα υλικά σήµανσης θα είναι υποχρεωτικά, σύγχρονης τεχνολογίας και θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν, πέραν της πλήρους πληροφόρησης και της ασφαλούς καθοδήγησης και 
κυκλοφοριακής ρύθµισης, ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσµα, πάντοτε σύµφωνο µε την 
εγκεκριµένη Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων οδικών έργων. 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι πληροφοριακές 
και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµποντα σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, 
προκατασκευασµένα ή πλαστικά στηθαία ασφαλείας, κινητοί οριοδείκτες πάσης φύσεως 
εναρµονισµένοι µε τις ανάγκες του έργου για εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής ασφάλειας 
για τους διερχόµενους, κλπ., που θα περιλαµβάνονται σε κάθε µελέτη της προηγούµενης 
παραγράφου. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι, ώστε σε κάθε χρονική 
στιγµή, να έχει όσο γίνεται ολιγότερα εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την 
κυκλοφορία. Ακόµη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που 
θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, 
ώστε να µη παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, τυχόν σιδηροδροµικών 
συρµών (από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων,  
την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κλπ.) συµµορφούµενος πάντοτε µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και των λοιπών φορέων Ασφαλείας. 
 
Σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας έχει εφαρµογή το εγκεκριµένο µε την απόφαση 
υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-03, τεύχος Τεχνικής Προδιαγραφής 
σήµανσης Εκτελουµένων έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών (ΦΕΚ 946 Β /9-7-
2003). καθώς και το Τεύχος Εργοταξιακής Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων που συντάχθηκε 
από την ΕΥ∆Ε Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ (Ιούνιος 1997), όπως ισχύει και τυχόν 
αναµορφωθεί πριν την υπογραφή της σύµβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες που πιθανά να απαιτηθούν να εκτελεστούν, επί 
του καταστρώµατος του υφιστάµενου εν χρήσει Αυτοκινητοδρόµου, θα γίνουν µε κριτήριο 
την µικρής διάρκειας διακοπής της κυκλοφορίας. 
 
∆ιευκρινίζεται, ότι στην προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται ανοιγµένα οι 
οποιεσδήποτε πρόσθετες κατασκευές επιβαρύνσεις στην κατασκευαστική προσπάθεια, 
ειδικές µέθοδοι κατασκευής κλπ. οι οποίες θα µπορούσαν να παραληφθούν ή να 
τροποποιηθούν, αν τυχόν επιµηκυνόταν η περίοδος επιβολής περιορισµών, ή διακοπτόταν η 
κυκλοφορία, και γενικά κάθε εργασία και υλικό εργοταξιακής σήµανσης αναγκαίας για την 
ασφαλή και σύµφωνα µε τις ισχύουσες και αναφερόµενες κατωτέρω Προδιαγραφές και τις 
εγκεκριµένες κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου µελέτες σήµανσης και τα προβλεπόµενα 
από το ΣΑΥ µέτρα προστασίας εργαζοµένων και συγκοινωνίας.  
 
Η σήµανση θα γίνεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, κατάλληλα, ευδιάκριτα - ηµέρα και νύκτα 
- σήµατα και τυχόν σηµατοδότες για την πλήρη εξασφάλιση της κυκλοφορίας και σε συνεχή 
επαφή και συνεννόηση µε την τροχαία αυτοκινητοδρόµων για την εκάστοτε περιοχή έργων.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά 
µέτρα/ έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της 
φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή 
σηµατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 
 
Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των 
τοµών του οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες 
ασφαλτοστρωµένες οδούς µε κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, 



  
 

στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην 
κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση 
κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που βρίσκονται σε κυκλοφορία. 
 
13. Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των 
προβλεπόµενων στις διατάξεις των άρθρων  81 και  82 του  Ν. 3669/08  και επισύρουν τις 
από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες 
χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί παράβαση της 
∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-03 απόφασης υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, Τεχνικής Προδιαγραφής 
σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών (ΦΕΚ 946 Β /9-7-
2003) και επισύρουν τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν 3669/08  

 
14. Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω, ορίζονται τα ακόλουθα:  

 
- Ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά, ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος διατοµής οδού, 
ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου επιτρέπεται να γίνει, πριν να εγκριθεί αρµόδια και 
ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης των 
τροχοφόρων ή πεζών. 

 
- Σε εµφανείς αντιπροσωπευτικές θέσεις και σε συνεργασία µε την Υπηρεσία, ο 
Ανάδοχος υποχρεώνεται, µε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει τουλάχιστο δυο (2) 
«Πινακίδες αναγγελίας Έργου», οι οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της Αρχής που 
εκτελεί τα έργα, την ονοµασία του εκτελούµενου έργου, τον χρηµατοδότη, την 
επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο) του Αναδόχου.  
- Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες οποιασδήποτε 
διαστάσεως που έµµεσα ή άµεσα τον διαφηµίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του 
κειµένου της πινακίδας από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  
- Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος ατόµου ή µέσου οφειλόµενου σε πράξεις ή 
παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή και του προσωπικού του ο 
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά. 

 
Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των 
όρων αυτού του Άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να 
συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για 
λογαριασµό του. 
 
Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή 
αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του Άρθρου. 
 
Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης 
εργασιών/ ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος 
Άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την 
εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). 

 
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους/ περιοχές 
στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι/ περιοχές µπορεί να 
είναι εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου, οδοί που θα χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος για οδικές µεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης υποδοµής των κλπ. 

  
 
 
 
 
Άρθρο 6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
6.1 Γενικά 
 
6.1.1 Η Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην 

περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν µε λεπτοµέρεια όλα τα µέτρα που θα 
ληφθούν για να προστατευθούν η υπάρχουσα βλάστηση, τα δέντρα, οι θάµνοι, οι 
καλλιεργηµένες εκτάσεις, γύρω από τους χώρους που θα διατεθούν από την Υπηρεσία για την 
εκτέλεση των έργων, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα 
υποστούν ζηµιές από την εκτέλεση του έργου. 

           
             Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συµφωνούν µε τους περιβαλλοντικούς όρους  



  
 

          
          Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί  τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί  

µε την υπ αριθ. 1275/13050 /17-3-2009 της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας  

 
6.1.2 Ενδεικτικά, τέτοια µέτρα θα είναι, µετά την περαίωση του έργου, ο πλήρης καθαρισµός των 

εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάτης ∆/νσης εων, η αποκοµιδή 
όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο µέτρο, η επαναφορά 
στην αρχική κατάσταση µορφή και στάθµη των οδοστρωµάτων, ερεισµάτων επιχωµάτων κλπ 
ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

6.1.3 Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι µόνος υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε 
τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισµό 
των µηχανηµάτων του ή καταπάτηση φυτεµένων περιοχών από τα µηχανικά µέσα που διαθέτει, 
και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζηµιάς µε δικές του δαπάνες. 

 
6.1.4 Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη απόβλητων πλυσίµατος µεταφοράς και άντλησης 

σκυροδεµάτων, µεταχειρισµένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος και ιδιαίτερα 
στις πλαγιές της κοίτης των ρεµάτων και των ποταµών. Τα παραπάνω απόβλητα και ειδικά τα 
πετρελαιοειδή προξενούν ανεπανόρθωτες ζηµιές στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και για το 
λόγο αυτό θα συγκεντρώνονται µε κάθε προσοχή και επιµέλεια και θα παραδίδονται στις 
προµηθεύτριες εταιρείες για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά στο χώρο συντήρησης 
µηχανικού εξοπλισµού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τον εγκλωβισµό τυχαίων 
απορροών µεταχειρισµένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών. 

 
6.1.5 Επειδή η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης της Υπηρεσίας 

και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγµένα 
στοιχεία των µόνιµων έργων, διατηρείται όµως η ευθύνη του στις κατασκευαστικές µεθόδους, 
χρήσεις υλικών, δηµιουργίας και λειτουργίας εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων, διαµορφώσεως των έργων, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και 
στοιχεία των µόνιµων έργων για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των µελετών που θα 
εκπονηθούν από αυτά. 

 
 6.2 Απαιτήσεις για το τελειωµένο έργο 

 
Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωµένο έργο περιλαµβάνονται στο 
σχεδιασµό του έργου και όσον αφορά τον Ανάδοχο ισχύουν οι απαιτήσεις συµµόρφωσής του 
προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών. 

 
6.3 Απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και γενικές απαιτήσεις κατά την διάρκεια 

της κατασκευής 
 
6.3.1 Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του 

εργοταξίου θα πρέπει να επισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται: 

 
α)  Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος 
β)  Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης 

 
Ειδικότερα κατά την λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του 
πρασίνου. Για την καταστροφή του πρασίνου, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να 
υπάρχει η άδεια της αρµόδιας Αρχής και αυτό θα αποκαθίσταται µετά το πέρας του έργου. 

 
6.3.2 Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταµένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο 

αυτά θα γίνουν µε βάση προεγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια και µόνο µετά από σχετική 
άδεια και θα αποµακρυνθούν εντελώς µετά το τέλος κατασκευής του έργου αποκαθιστώντας το 
περιβάλλον. 

 
6.3.3 Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης απόβλητων, και να τηρούνται οι παρακάτω 

όροι: 
 

α) Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση και διάθεση για τα απόβλητα του εργοταξίου 
όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χηµικά κλπ σε χωριστούς βόθρους από αυτούς των 
λυµάτων.  

β) Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την αποχέτευση των απόνερων καθαρισµού των 
µονάδων παραγωγής και µεταφοράς σκυροδέµατος. 



  
 

γ) Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίµων κλπ στο χώρο του 
εργοταξίου από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς. 

δ) Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών  
 
6.3.4 Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. 
 
 Προς τούτο απαιτούνται: 
 

α) Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαµπτηρίων εξυπηρέτησης 
της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο ∆-6 αυτής της Ε.Σ.Υ. 

β) Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι 
τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή /και κατάλληλες επιστρώσεις µέρους του 
εργοταξιακού χώρου. Σχετικά γίνεται αναφορά και στο Άρθρο ∆-7 αυτής της Ε.Σ.Υ. 

γ) Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά) 
δ) Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης  
ε) Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας και την 

ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό 
στ) Σήµανση/ επισήµανση των χώρων εργασίας για την διασφάλιση της κυκλοφορίας. 

Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο ∆-6 αυτής της Ε.Σ.Υ. 
 

6.4 Ειδικότερες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος 
 
6.4.1 Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων, ή άλλων προϊόντων, θα 

πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον 
και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων Αρχών (οι δε θέσεις αυτές θα εξασφαλιστούν µε ευθύνη 
και δαπάνες του Αναδόχου χωρίς να αναλαµβάνει η Υπηρεσία καµία δέσµευση) 

6.4.2 Τα ίδια, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, ισχύουν και για τους χώρους 
δανειοθαλάµων. 

6.4.3 Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
αδρανών υλικών και ασφαλτοµιγµάτων, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, εάν ο 
Ανάδοχος αποφασίσει την ανέγερση τέτοιων εγκαταστάσεων.. 
Επισηµαίνεται ότι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκµετάλλευσης, έκταση και 
µορφή αποκάλυψης, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ) αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 
Επισηµαίνεται επιπλέον ότι θα πρέπει να πληρούνται και οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις εγκρίσεις των αρµοδίων αρχών. 
Ειδικότερα, επισηµαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου, για την αποκατάσταση του τοπίου 
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της Εγκ. τ. Υ.∆.Ε. Γ2-∆2/0/3/192 (Εγκύκλιος Α213/5.12.75) τόσο 
για τα λατοµεία που τυχόν θα πρωτοδιανοίξει αυτός όσο και για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις 
παραγωγής ασφαλτοµίγµατος. 
 
 

6.5 Για τις παραπάνω εργασίες ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης και οι δαπάνες 
των απαιτούµενων µέτρων για την τήρηση περιβαλλοντικών δεσµεύσεων είναι ανηγµένες στις 
τιµές των κονδυλίων του Τιµολογίου της Σύµβασης. 

 
 
Άρθρο 7 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, ‘η 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), 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 (αρθ. 37 παρ. 7) 
 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφαλείας 
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑΠ/ οικ.177/2-
3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑΠ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς 
και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά την 
φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ. 8 και αρ. 182). 
 



  
 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας 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 ασφαλείας 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 ασφαλείας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη 
εταιρία). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα I του 
άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
** Ο 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 Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος 

Ασφαλείας 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 III 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 ασφαλείας, 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 Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφαλείας 

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 II). 
                   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 ασφαλείας και υγείας  
                  (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µα 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). 

             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 ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ  
                    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 ασφαλείας 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 

υφιστάµενων 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 αιτιών 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.2α). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
 
 
 
 
 
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (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 Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας 

(ΗΜΑ) 
 
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το 
ΗΜΑ. 
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
 

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



  
 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου – Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
                 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 εναέριων 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 βιηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων,  
                   κλπ) : Π∆ 1073/81 (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 ασφάλειας, 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. IV µέρος 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 II 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. 
 
 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. ΙΧ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος 
Β τµήµα II 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 II, 
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 II, 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.III), 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. III), ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ.9/25068/1183/96, Π∆ 
455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II 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.III), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α παρ.1, 10 
και µέρος Β τµήµα II 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. III), 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. 
III), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II 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. III), 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 II παρ.10). 
 
 
 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
 
(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. III), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II 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 : 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

Α. ΝΟΜΟΙ 
 
Ν. 495/76 
 
Ν. 1396/83 
 
Ν. 1430/84 
 
Ν. 2168/93 
 
Ν. 2696/99 
 
Ν.3542/07 
 

 
 
ΦΕΚ 337/Α/76 
 
ΦΕΚ 126/Α/83 
 
ΦΕΚ 49/Α/84 
 
ΦΕΚ 147/Α/93 
 
ΦΕΚ 57/Α/99 
 
ΦΕΚ 50/Α/07 
 

 
 
Π.∆. 395/94 
 
Π.∆. 396/94 
 
Π.∆. 397/94 
 
Π.∆. 105/95 
 
Π.∆. 455/95 
 
Π.∆. 305/96 
 

 
 
ΦΕΚ 220/Α/94 
 
ΦΕΚ 220/Α/94 
 
ΦΕΚ 221/Α/94 
 
ΦΕΚ 67/Α/95 
 
ΦΕΚ 268/Α/95 
 
ΦΕΚ 212/Α/96 
 



  
 

Ν. 3669/08 
 
Ν.3850/10 
 
Ν. 4030/12 
 
 
 
 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 
 
Π.∆. 413/77 
 
Π.∆. 95/78 
 
Π.∆. 216/78 
 
Π∆. 778/80 
 
Π.∆. 1073/81 
 
Π.∆. 225/89 
 
Π.∆. 31/90 
 
Π.∆. 70/90 
 
Π.∆. 85/91 
 
Π.∆. 499/91 
 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 
 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
 
ΥΑ 3009/2/21-Γ/94 
 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 
 
ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 
 
ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96 
 
ΥΑ 
αρ.οικ.Β.5261/190/97 
 
ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99 
 
ΚΥΑ αρ.οικ. 
15085/593/03 
 
ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03 
 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
 
ΥΑ 3046/304/89 
 
ΥΑ 

ΦΕΚ 116/Α/08 
 
ΦΕΚ 84/Α/10 
 
ΦΕΚ 249/Α/12 
 
 
 
 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
ΦΕΚ 128/Α/77 
 
ΦΕΚ 20/Α/78 
 
ΦΕΚ 47/Α/78 
 
ΦΕΚ 193/Α/80 
 
ΦΕΚ 260/Α/81 
 
ΦΕΚ 106/Α/89 
 
ΦΕΚ 31/Α/90 
 
ΦΕΚ 31/Α/90 
 
ΦΕΚ 38/Α/91 
 
ΦΕΚ 180/Α/91 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
ΦΕΚ 450/Β/94 
 
ΦΕΚ 451/Β/93 
 
ΦΕΚ 301/Β/94 
 
ΦΕΚ 73/Β/94 
 
ΦΕΚ 978/Β/95 
 
ΦΕΚ 677/Β/95 
 
ΦΕΚ 1035/Β/96 
 
ΦΕΚ 113/Β/97 
 
ΦΕΚ 987/Β/99 
 
ΦΕΚ 1186/Β/03 
 
ΦΕΚ 708/Β/03 
 
ΦΕΚ 420/Β/11 
 
ΦΕΚ 59/∆/89 
 
ΦΕΚ 1035/Β/00 
 
ΦΕΚ 1176/Β/00 
 
ΦΕΚ 686/Β/01 
 

Π.∆. 89/99 
 
Π.∆. 304/00 
 
Π.∆. 155/04 
 
Π.∆. 176/05 
 
Π.∆. 149/06 
 
Π.∆. 2/06 
 
Π.∆. 212/06 
 
Π.∆. 82/10 
 
Π.∆. 57/10 
 
 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
 
ΥΑ 130646/84 
 
ΚΥΑ 3329/89 
 
ΚΥΑ 8243/1113/91 
 
ΚΥΑ 
αρ.οικ.Β.4373/1205/93 
 
ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93 
 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

ΦΕΚ 94/Α/99 
 
ΦΕΚ 241/Α/00 
 
ΦΕΚ 121/Α/04 
 
ΦΕΚ 227/Α/05 
 
ΦΕΚ 159/Α/06 
 
ΦΕΚ 268/Α/06 
 
ΦΕΚ 212/Α/06 
 
ΦΕΚ 145/Α/10 
 
ΦΕΚ 97/Α/10 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
ΦΕΚ 154/Β/84 
 
ΦΕΚ 132/Β/89 
 
ΦΕΚ 138/Β/91 
 
ΦΕΚ 187/Β/93 
 
ΦΕΚ 765/Β/93 
 
 
 
 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠΠ/208/12-9-
03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-
3-08 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
Α∆Α:ΒΑΛ1Λ-ΚΦΖ 



  
 

Φ.28/18787/1032/00 
 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
 
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 
 
ΥΑ ∆ΙΠΑΠ/οικ/177/01 
 
ΥΑ ∆ΙΠΑΠ/οικ/889/02 
 
ΥΑ ∆ΜΕΟ/Ο/613/11 
 
ΥΑ 21017/84/09 
 
Πυροσβεστική διάταξη 
7, Απόφ. 
7568.φ.700.1/96 
 

ΦΕΚ 266/Β/01 
 
ΦΕΚ 16/Β/03 
 
ΦΕΚ 905/Β/11 
 
ΦΕΚ 1287/Β/09 
 
ΦΕΚ 155/Β/96 

 
Άρθρο 8 ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από 
άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες 
παράπλευρων χώρων που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, 
κατά το δυνατόν, µε τους προηγούµενους αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση 
και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται σαν µέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχηµάτων / 
µηχανηµάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθµιση της σειράς των εργασιών 
του ώστε να συντονίζονται µε τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους 
εκτέλεσης των εργασιών ή / και από την εγκατάσταση εξοπλισµού του ΚτΕ. ή άλλων. Κατά τον 
ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία, ή τους εργολήπτες των Εταιρειών 
και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές του έργου 
(σχετική είναι η παρ. 13 του Άρθρου 37 του Ν. 3669/08). 
 

Άρθρο 9 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 
 
Προκειµένου να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος επιτρέπεται η εκτέλεση 
υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύµφωνα µε όσα 
σχετικά ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω 
εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει της σχετικής άδειας και να τηρεί όλους τους 
Νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η 
υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση αναλαµβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση υπερω-ριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει 
έγκαιρα την Υπηρεσία. 
 
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ΄ όσον κρίνεται απαραίτητη 
και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού αλλά δεν µπορεί 
να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. Αν ο Ανάδοχος δεν 
µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό συνιστά δικαιολογία για 
παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου. 
 
Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του 
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και εν 
γένει κάθε φύσεως κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή 
τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νοµοθεσία για ηχορύπανση και ώρες 
κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις ώρες 
κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που 
ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαµβάνονται κατάλληλα προς τούτο µέτρα. 

 
Άρθρο 10  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ. ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 



  
 

 
10.1 Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του Έργου και µέχρι την οριστική Παραλαβή 

τους, οι εργασίες ή τµήµα τους ή τα υλικά που χρησιµοποιούνται ή που χρησιµοποιήθηκαν για 
την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωµατικά ατελή ή 
ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών και γενικά δεν συµφωνούν µε 
εκείνα που ορίζονται στη Σύµβαση, τότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/08, του 
άρθρου 60 και του άρθρου ΣΤ-2 της παρούσας ΕΣΥ. 

  
Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωµάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους υλικών και 
κατασκευών ουδέν υλικό ή κατασκευή / εξοπλισµός θα γίνονται αποδεκτά από τον ΚτΕ, εάν δεν 
έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Υ.Π.Ε./Μ.∆.Π.. 

  
∆ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι 
εγκριτικές απαιτήσεις που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής τους αλλά και σε άλλες χώρες, 
όπου έχουν κατασκευαστεί ανάλογα έργα. 

 
10.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων 

της Υπηρεσίας στον τόπο του Έργου, για να απαλλαχθεί από τις συµβατικές υποχρεώσεις του, 
εκεί όπου διαπιστώθηκαν, µεταγενέστερα, ελαττωµατικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, 
εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 

10.3 Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο η αποπεράτωση του 
έργου από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών 
δοκιµών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 

 
10.4 Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα. 
 
10.5 Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που 

προβλέπεται από τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 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. 

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

σχέδια ή τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή 
σύνθετο τµήµα του Έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άµεπτη 
εµφάνισή του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα λοιπά τµήµατα του Έργου 
(εσωτερικά ή γειτονικά). 

 
 
Άρθρο  11   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
 
11.1          Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται  να  προσλάβει  µε  δική  του  δαπάνη  έναν  εργάτη  (φύλακα) της  

επιλογής  της  Αρχαιολογικής  Υπηρεσίας,  ο  οποίος  θα  παρακολουθεί  τις  εκσκαφές  σε  όλο  το  
χρόνο  εκτέλεσης  τους  για  την  ύπαρξη  τυχόν  αρχαιολογικών  ευρηµάτων. 
Είναι  προφανές  ότι  σε  περίπτωση  τέτοιων  ευρηµάτων  οι  εργασίες  θα  διακοπούν  και  θα  
ειδοποιείται  αµέσως  η  Αρχαιολογική  Υπηρεσία. 

11.2          Επίσης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διευκολύνει  την  µετακίνηση  των  υπαλλήλων  της  Υπηρεσίας  
προς  το  έργο  διαθέτοντας  τα  αναγκαία  µεταφορικά  µέσα  όποτε  του  ζητηθούν. 

 
 
Άρθρο  12   :   Πληροφόρηση - ∆ηµοσιότητα 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να αναρτήσει πινακίδα δηµοσιότητος σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας και τον Κανονισµό 1628/2006 

 
 
 
Άρθρο 13  ΣΧΕ∆ΙΑ 
 
13.1 Πριν από κάθε µερική ή ολική εφαρµογή, κατά την κρίση του Αναδόχου, ενός σχεδίου που 

βρίσκεται σε ασυµφωνία µε τα υπόλοιπα σχέδια, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ζητήσει 
έγγραφα, έγκαιρα και χωρίς να το αµελήσει από τη ∆/νουσα Υπηρεσία οδηγίες κλπ. Σε κάθε 
τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρµόσει την απόφαση της Υπηρεσίας 



  
 

πάνω στο θέµα που θα προκύψει µε δικά του µέσα και δαπάνες, σε οποιοδήποτε χρόνο και µε 
οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την Υπηρεσία. 
 

  



  
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

 
Άρθρο 1 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΞΟ∆Α, ΟΦΕΛΟΣ ΚΛΠ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1.1 Προκαταβολή 

 
Στην παρούσα εργολαβία  δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην ανάδοχο του 
έργου. 
 

1.2 Πιστοποιήσεις - Πληρωµές – Νόµισµα αµοιβής Αναδόχου 
 
Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Άρθρου 53 του Ν. 3669/08,& διατάξεις του Άρθρου 134 Ν 4070/2012 σε χρονικά 
διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε πιστοποιήσεων να προσκοµίζει και 
τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής τελών των πάσης φύσεως χρησιµοποιουµένων στο έργο 
µηχανηµάτων (ιδιόκτητων ή όχι) (Ν 2052/1992). 
 
Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου θα 
προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά 
καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον 
τηρούµενο εκεί σχετικό λογαριασµό το ποσοστό 6‰ που προβλέπεται ως κράτηση από τις 
διατάξεις του Άρθρου 27, § 34 έως 37 του Ν 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). 
 
Κάθε λογαριασµός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία εκτυπωµένος σε χαρτί και ως 
αρχείο Η/Υ σε δισκέτα ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά µε e-mail στην µορφή που θα συµφωνηθεί 
µε την Υπηρεσία, όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο. Η σχετική δαπάνη βαρύνει 
τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένη στην προσφορά του. 
 
Τα τιµολόγια του Αναδόχου θα είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αµοιβών του θα 
γίνεται στην Ελλάδα σε ευρώ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµισµατικές διατάξεις. 
 

1.3 Αναθεώρηση της Συµβατικής αξίας των Έργων 
 
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται 
από το Άρθρο 54 του Ν. 3669/08,  
 
3. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγµατικά εκτελέστηκαν µέσα στο 

διάστηµα που καλύπτει η πιστοποίηση σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα. 
Έτσι για τον υπολογισµό της αναθεώρησης λαµβάνονται υπόψη όσες εργασίες 
εκτελέσθηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεσθούν σύµφωνα 
µε το εκάστοτε εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών. 

4. Εργασίες που για οποιονδήποτε λόγο εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο 
µεταγενέστερη της προβλεπόµενης από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, θεωρούνται, για 
τον υπολογισµό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την 
οποία έπρεπε να εκτελεστούν. 

5. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µε πρωτοβουλία του Αναδόχου πριν από την 
προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση 
υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της πραγµατικής εκτέλεσής τους. 

6. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µετά την πάροδο της αρχικής συµβατικής προθεσµίας, η 
αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία 
αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, εφόσον η 
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι 
διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις, που προβλέπονται στην παράγρ. 6 του 
Άρθρου 15 του Ν. 1418/84, που προστέθηκε µε την παράγρ. 4 του Άρθρου 4 του Ν. 
2229/94, καθώς και οι προβλεπόµενες από το Άρθρο 36 του Π.∆. 609/1985 ποινικές ρήτρες 
και του Ν3263/04. 

 
 



  
 

 
1.4 Γενικά Έξοδα, όφελος κλπ Αναδόχου. Επιβαρύνσεις 

 
Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ. είναι δέκα οκτώ στα εκατό 
(18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου 
και των Νέων Τιµών Μονάδας. 
 
Στο τιµολόγιο προσφοράς περιλαµβάνονται όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά από 
φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιµές µονάδας που 
τυχόν θα εφαρµοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί 
και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά 
του έργου και, προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε.) όπου 
ισχύει, τα τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, 
κρατήσεις, κλπ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις 
περιλαµβάνεται και αυτή του άρθρου 27 του Ν. 2166/93. 
 
Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό 
∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά 
στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, ή δυνατότητα 
να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση 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. 
 
Έτσι, κάθε τυχούσα απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε 
από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου. 
 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του Άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα 
εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ., έστω και αν τυχόν αναφέρεται 
αντίθετη γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από τους 
φόρους κλπ. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 
16Α) περί τροποποιήσεως των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 
από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα 
και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) 
και Ν. 893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79). 
 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 

1.5 Χρηµατοδότηση  
                

               Το εργο χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε 2018ΕΠ51700004                          
Οι λογαριασµοί του θα υπόκεινται στις κατά Νόµο κρατήσεις έργων χρηµατοδοτούµενων από 
την πηγή αυτή. 
 
 

Άρθρο 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά την διάρκεια της κατασκευής του Έργου, να επιφέρει 
τροποποιήσεις στη µορφή του Έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των εργασιών 
αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η οικονοµία του Έργου το επιβάλλουν. Ο Ανάδοχος δεν 
µπορεί να προβεί σε καµία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 
Γ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις πρόσθετες εργασίες µε τις συµβατικές τιµές ή 
µε τιµές µονάδος νέων εργασιών. Για την τροποποίηση ων ποσοτήτων εργασιών που 
προβλέπονται στον προϋπολογισµό του έργου ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 57 του Ν.3669/08  
 

Για τις νέες τιµές θα εφαρµοστούν τα εγκεκριµένα συµβατικά περιγραφικά τιµολόγια, σύµφωνα 
µε το άρθρο 17 του Ν 3669/08 µε την παρακάτω σειρά, που αποτελεί και σειρά ισχύος: 
 
 
 

α) Τα περιγραφικά τιµολόγια και οι συνοδεύοντες αυτά πίνακες τιµών, που εγκρίθηκαν µε  
απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, 



  
 

 

β) ∆ια την περίπτωση που η νέα τιµή δεν είναι δυνατό να εξαχθεί βάσει των ανωτέρω 
Περιγραφικών Τιµολογίων και των συνοδευόντων αυτά πινάκων,  θα εφαρµοστούν κατ 
εφαρµογή των διατάξεων του Ν 3263/2004 και τα κατωτέρω: 

β1) Το Ανασυνταχθέν Αναλυτικό Τιµολόγιο Εργασιών Οδοποιίας», έτους 1994” (ΦΕΚ 
538 Β/7-7-94), που εγκρίθηκε µε την Απόφαση ∆1α/0/6/74/4-7-94. 

β2) Η Ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Έργων, που εγκρίθηκε µε την απόφαση  
ΒΜ5/0/30317/4.6.79 (ΦΕΚ 169 Β’/21.2.80), όπως διορθώθηκε και συµπληρώθηκε 
µεταγενέστερα. 

 

β3) Η Ανάλυση Τιµών Λιµενικών έργων που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Γ4/0/1/169/Φ55/12-7-
76 Απόφαση τ. Υ.∆.Ε. (ΦΕΚ 1031-Τεύχος Β/17-8-76). 

β4) Η Ανάλυση Τιµών Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. που εγκρίθηκε µε την 
ΕΗ1/5235/4.6.79 Απόφαση τ. Υ∆Ε (ΦΕΚ 1083/79 Τεύχος Β). 

β5) Η Ανάλυση Τιµών Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
Ε7/1253/155/16.1.76 Απόφαση τ. Υ∆Ε. 

 

Βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων θα παρθούν από το Πρακτικό 
της Επιτροπής ∆ιαπιστώσεων Τιµών ∆ηµοσίων Έργων όπως καθορίζεται στο άρθρο 57  του  
Ν. 3669/08 

 
 
Άρθρο 3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

3.1 Ο τρόπος επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από τα 
σχετικά άρθρα της ΤΣΥ, του τιµολογίου και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. Για κάθε είδος 
εργασιών για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα παραπάνω τεύχη τρόπος επιµέτρησης, 
επιµετρούνται και πληρώνονται οι µονάδες που έχουν πραγµατικά εκτελεσθεί χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες. 

3.2 Για τις επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3669/08.& Ν 4070/2012  
∆ιευκρινήσεις στις διατάξεις αυτές είναι: 

3.2.1 Προκειµένου να εκδοθεί λογαριασµός οι επιµετρήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο άρθρο Ε-1 αυτής της ΕΣΥ. 

3.2.2 Οι προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 528 του Ν. 3669/08 διευρύνονται και θα 
αναφέρονται τόσο στα ποσοτικά στοιχεία όσο - και κυρίως - στα ποιοτικά στοιχεία των αφανών 
εργασιών. 

3.2.3 Οι καταχωρήσεις στα επιµετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται µε κάθε δυνατή ακρίβεια και, 
εφόσον απαιτείται, να συµπληρώνονται µε σκαριφήµατα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία 
κρίνεται σκόπιµο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αρνείται την καταχώρηση στα επιµετρητικά 
φύλλα ελαττωµατικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. ∆ιευκρινίζεται ακόµη ότι σε καµία 
περίπτωση η καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι 
ικανοποιητική η τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώµατα, σφάλµατα, παραλείψεις ή 
ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου ∆-12 της παρούσας ΕΣΥ 

3.2.4 Οι επιµετρήσεις συντάσσονται πάντοτε µε βάση τις διαστάσεις και τις ποσότητες που φαίνονται 
στα εγκεκριµένα σχέδια ακόµη και στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιµετρητικών 
στοιχείων οι πραγµατικές διαστάσεις και/ ή ποσότητες είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των 
εγκεκριµένων σχεδίων εκτός αν υπάρχει γραπτή εντολή της Υπηρεσίας γι΄ αυτό. Αν οι 
πραγµατικές διαστάσεις και/ή ποσότητες είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριµένων 
σχεδίων, θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία και θα πληρώνονται στον Ανάδοχο µόνο εφόσον 
κατά την κρίση της, οι µικρότερες διαστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Έργου και 
δεν δηµιουργούν κακοτεχνία για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ∆-12 της παρούσας 
ΕΣΥ. 

 
 
Άρθρο 4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν 3669/08). 
 

4.2.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποτελείται: 
 

4.2.1 Από την εγγύηση που κατατίθεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης και είναι 
ίση προς πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού της σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ .   

 

4.2.2 Από την εγγύηση µε µορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον Ανάδοχο και 
είναι ίσες µε το πέντε τοις εκατό (5%) επί της πιστοποιούµενης αξίας εργασιών και µε το δέκα 



  
 

(10%) επί της αξίας των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται στην Πιστοποίηση, µέχρις ότου 
αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. 

 

4.3 Στις περιπτώσεις χαµηλών προσφορών (δηλαδή µε µεγαλύτερο από το οριζόµενο ποσοστό 
έκπτωσης, του 12 %), θα ζητηθούν από την Προϊσταµένη Αρχή, κατά την υπογραφή της 
σύµβασης, πρόσθετες εγγυήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 
του Ν 3669/08. 

 

4.4 Η εγγυητική επιστολή «καλής εκτέλεσης» θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕ∆Ε ή να έχει 
εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος 
της Ε.Ε. και του ΕΟΧ (πλην Λιχτενστάιν), συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση της στην 
ελληνική. Μπορεί επίσης η εγγυητική επιστολή να παρέχεται και µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 35 του Ν. 
3669/08.. 

 

4.5 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυµία της επιχείρησης, τον 
τίτλο του έργου για το οποίο δίνεται η εγγύηση, τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το 
δικαίωµα της διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
σχετική ειδοποίηση. 

 Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και 
φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. 

                     Σχετικά µε την αυξοµείωση της εγγύηση καλής εκτέλεσης, την αντικατάστασης της, την 
επιστροφή της κλπ, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν 3669/08. 



  
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

  
Άρθρο 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1.1 Επισηµάνσεις σχετικά µε το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) του Αναδόχου  
 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά και τις κατασκευές / εξοπλισµούς µε 
µέριµνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια / ποιότητα / καταλληλότητα και 
συµβατότητά τους προς τις προδιαγραφές της ΕΣΥ, της ΤΣΥ και των κωδικών / 
κανονισµών / προδιαγραφών που αυτοί παραπέµπουν 

 
(2) Ο Υπεύθυνος Ποιότητος του Έργου (Υ.Π.Ε.). θα παρακολουθεί το έργο που εκτελείται 

από τον Ανάδοχο, θα συµµετέχει στους ελέγχους και δοκιµές, θα παρέχει συµβουλές και 
θα προωθεί συνεχώς την ευαισθητοποίηση στα θέµατα ποιότητας καθ όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της σύµβασης. Ο ποιοτικός έλεγχος των εργασιών του Αναδόχου, αφορά 
όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή την κινητοποίηση και αποκινητοποίηση του 
Αναδόχου, τις έρευνες, τις µελέτες, τις κατασκευές και τη συντήρηση του Έργου. 

 
1.2  Η υποβολή στην Επίβλεψη των αποτελεσµάτων του ποιοτικού ελέγχου θα γίνεται αµέσως 

µόλις είναι διαθέσιµα τα αποτελέσµατα.  
 
 
Άρθρο 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών θα περιγράφεται αναλυτικά στο Πρόγραµµα 

Ποιότητας Έργου και στα ειδικά άρθρα της ισχύουσας για το έργο Τ.Σ.Υ. Σε περίπτωση 
επικάλυψης απαιτήσεων τότε θα ισχύουν εκείνες που η Υπηρεσία θα θεωρήσει πλέον 
αυστηρές. 
 
Ειδικότερα ως προς τον έλεγχο εισκοµιζόµενων ειδών και υλικών και παραλαβή υλικών µε 
ζύγιση ισχύουν τα παρακάτω: 
 
Όλα τα εισκοµιζόµενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου, ή την ενσωµάτωσή τους σε 
αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών.  Η 
ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται σύµφωνα µε τις εν ισχύει προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην 
παρούσα ΕΣΥ, την ΤΣΥ, στο Τιµολόγιο Προσφοράς και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι δεν θα προσκοµιστεί ή ενσωµατωθεί στο έργο υλικό το οποίο δεν θα έχει τύχει 
προηγουµένως την έγκριση του ΚτΕ. Προς διασφάλιση του Αναδόχου συνιστάται οι εγκρίσεις 
αυτές να επιδιωχθούν στην πρώτη περίοδο µετά την υπογραφή της Σύµβασης του έργου για 
όσα υλικά δεν υπάρχουν ήδη προηγούµενες εγκρίσεις. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι για την λήψη των σχετικών εγκρίσεων ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται 
οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και σήµατα ποιότητας που έχουν εκδοθεί στις χώρες 
παραγωγής των, αλλά και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας, των ΗΠΑ και 
του Καναδά. 
 
Σχετικά µε την παραλαβή και τον έλεγχο, της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην 
κατασκευή του έργου ισχύει  το άρθρο 60  του Ν. 3669/08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 3  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 



  
 

3.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί Ηµερολόγιο του Έργου σύµφωνα  µε  το  άρθρο 47 
του  Ν 3669/08  σε βιβλιοδετηµένα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται 
καθηµερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, 
αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα 
µηχανήµατα, για τα προσκοµιζόµενα υλικά, για τις εκτελούµενες εργασίες µε συνοπτικό τρόπο, 
για τις εργαστηριακές εξετάσεις, για τις εντολές και παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, για τυχόν 
έκτακτα περιστατικά και για κάθε άλλο σχετικά µε το Έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 
 
 Το ηµερολόγιο υπογράφεται από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Το ένα 
αποκοπτόµενο φύλλο περιέχεται στην Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο, όπως 
αναφέρεται και ποιο πάνω, αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη 
δύναµη του απασχολούµενου Προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά την παροχή εικόνας 
προόδου του έργου. Η Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο 
συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο 
ή αν ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στοιχείων.  
 
Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τα παραπάνω, το ηµερολόγιο θα συντάσσεται από την 
Υπηρεσία, θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από αυτόν (τον 
Ανάδοχο). Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες για τη σύνταξη του Ηµερολογίου θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και θα παρακρατούνται από τις Πιστοποιήσεις 

 
 
3.2 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο 

σχετικά µε την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις 
µεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κλπ. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους εκάστοτε 
νόµους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα που αφορούν στο προσωπικό που 
απασχολεί, τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατα τους, τις ασφαλιστικές και άλλες 
εισφορές κλπ, τις απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών 
που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, 
δελτία, καταστάσεις σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράµµατα, τους συγκριτικούς 
πίνακες και λοιπά στοιχεία που θα ζητούσε η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
χορηγεί στην Υπηρεσία, µετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις 
κλπ, που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

 
 
 
Άρθρο 4 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 

ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  

Για τα διάφορα µηχανήµατα, υλικά συσκευές κλπ, προέλευσης εξωτερικού ή εσωτερικού, που 
προαναγγέλλονται από την αγορά (δεν κατασκευάζονται ειδικά για να ενσωµατωθούν στο 
Έργο), των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται µε ακριβή και 
ικανοποιητικό τρόπο στις Προδιαγραφές και για την πρόληψη πιθανών παρερµηνειών, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, µε µέριµνα και δαπάνη του, να υποβάλλει 
για έγκριση στην Υπηρεσία υλικό τεκµηρίωσης (στοιχεία κατασκευαστή, πιστοποιητικά κλπ) ή 
δείγµατα ή κατασκευασµένα τµήµατα των στοιχείων που προτίθεται να ενσωµατώσει ή να 
χρησιµοποιήσει στο έργο, ώστε να αποδεικνύεται, κατ΄ ένδειξη, ότι τα είδη που θα 
παραγγελθούν συµφωνούν µε τους όρους των Συµβατικών Τευχών (ΤΣΥ, ΕΣΥ κλπ). 
 

 Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγµατα θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών, 
συνοδευόµενα από PROSPECTUS και τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, 
µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. 

 
 Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγµατοποίηση της 

παραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την 
υποχρέωση του, να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης 
και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιµές και παραλαβές των εγκαταστάσεων. 

  
Εξάλλου παραµένει εις το ακέραιο το δικαίωµα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία 
δειγµατοληψία επί των υλικών συσκευών, µηχανηµάτων, έτοιµων προϊόντων κλπ που 
προσκοµίσθηκαν στο Εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιµές παραλαβής, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, να διατάξει δε την άµεση αποµάκρυνση από το Εργοτάξιο κάθε είδους υλικού 
µηχανήµατος, συσκευής ετοίµου προϊόντος που δεν πληροί τους συµβατικούς όρους που 
αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 



  
 

 
 Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και 

απόρριψη τους από την Υπηρεσία, και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν 
θα αποτελεί λόγο για παράταση των συµβατικών προθεσµιών αποπεράτωσης του Έργου. 

  
Για τα δείγµατα θα υπάρχει κατάλληλος χώρος αποθήκευσης, ο οποίος θ ασφαλίζεται, Ο χώρος 
αποθήκευσης δειγµάτων θα υπάρχει στο Εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του 
Αναδόχου, όπως θα συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και της Επίβλεψης, για καλύτερη 
αποδοτικότητα. 

  
Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα θα είναι 
καινούργια, χωρίς ελαττώµατα που θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς όρους, που 
καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν. 

  
 
 

Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει την ενσωµάτωση στο έργο 
προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αµφιβολίες διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας 
της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής), ύπαρξης οργανωµένης αντιπροσωπείας στην 
Ελλάδα (για εισαγόµενα προϊόντα από το Εξωτερικό), µε την πρόσθετη απαίτηση να θεωρήσει 
ότι τα οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα πρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από πολύ 
δυσχερείς συνθήκες, επί πολύ µακράν χρονική περίοδο, και µε προϋπόθεση πολύ µικρής ως 
µηδενικής δαπάνης συντήρησης. Το παραπάνω δικαίωµα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα 
άλλα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, δεν δίνει στον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης ή 
παράτασης προθεσµίας. 



  
 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 

Άρθρο 1 ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  

Η παρούσα Σύµβαση είναι δυνατόν να διαλυθεί µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας είτε µε 
πρωτοβουλία του Αναδόχου. 

 
 
1.1 ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
1.1.1 Εάν ο τρόπος που υλοποιεί τη Σύµβαση ο Ανάδοχος αποδειχθεί ότι είναι µη ικανοποιητικός και 

συγκεκριµένα ότι συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην 
κατωτέρω § 1.2 τότε ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας θα καλέσει τον Ανάδοχο, 
αποστέλλοντάς του Ειδική Πρόσκληση (σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν 3669/08, να 
ικανοποιήσει τους όρους της Σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται, µέσα 
σε 15 µέρες αφότου ειδοποιηθεί µε την Ειδική Πρόσκληση να συµµορφωθεί µε τις εντολές του 
Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και να ικανοποιήσει τους όρους της Σύµβασης. 

 
1.1.2 Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις εντολές της Ειδικής Πρόσκλησης µέσα στον 

καθορισµένο χρόνο, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διαλύσει τη Σύµβαση σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 61 του Ν 3669/08. 

 
1.1.3 Σε περίπτωση που η Σύµβαση διαλυθεί λόγω του γεγονότος αυτού, κατ’ αρχήν θα εκπέσει η 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προς όφελος του Κυρίου του Έργου. Παράλληλα η 
Υπηρεσία θα κατασχέσει στις Θέσεις εργασίας όλα τα υλικά, τα µηχανήµατα, τον εξοπλισµό, τις 
προσωρινές ευκολίες και τα ανταλλακτικά που εισήγαγε ο Ανάδοχος για τους σκοπούς 
υλοποίησης του Έργου, καθώς και εκείνα που έχουν µεν εισαχθεί από τον Ανάδοχο και δε 
βρίσκονται στη Θέση εργασίας αλλά σε Τελωνεία, σε αποθήκες, συνεργεία, κλπ. Η Υπηρεσία, 
µετά την κατάσχεση όλων των παραπάνω, θα τα χρησιµοποιήσει προκειµένου να περατώσει το 
έργο σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, είτε µόνη της είτε αναθέτοντας το Έργο σε 
άλλον Ανάδοχο που θα επιλέξει κατά την απόλυτο κρίση της. Με το πέρας των παραπάνω 
εργασιών ο εξοπλισµός του Αναδόχου θα επιστραφεί σε αυτόν. 

 
1.1.4 Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να εγείρει καµία αξίωση για ενοίκια, ή χρεώσεις οποιασδήποτε 

µορφής κατά της Υπηρεσίας ή εναντίον τρίτων. 
 
1.1.5 Αν η εργασία που θα εκτελεστεί µε αυτόν τον τρόπο κοστίσει λιγότερο από την αντίστοιχη 

προσφορά του Αναδόχου, αυτός δεν έχει δικαίωµα να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση. Αντίθετα 
σε περίπτωση που το κόστος ολοκλήρωσης του Έργου είναι µεγαλύτερο από το αρχικό ποσό 
της Σύµβασης, τότε η διαφορά που δεν καλύπτεται από την Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης θα βαρύνει τον ανάδοχο του οποίου η Σύµβαση διαλύθηκε και θα πληρωθεί από 
αυτόν. 

 
1.1.6  Μετά τη διάλυση της Σύµβασης θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο άρθρο 61 

του Ν 3669/08, σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. Εάν για οποιοδήποτε 
λόγο δεν παρευρίσκεται ο Ανάδοχος ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του, τότε η Υπηρεσία θα 
προχωρήσει µόνη της στον διακανονισµό και ο Ανάδοχος δεν θα έχει το δικαίωµα της 
Ένστασης. 

 
 
1.2 ΛΟΓΟΙ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
  
  Οι παρακάτω λόγοι θεωρούνται σοβαροί προκειµένου να προκαλέσουν τη ∆ιάλυση της 

Σύµβασης: 

� Η µη τήρηση από τον Ανάδοχο της Ελληνικής Νοµοθεσίας και των όρων της Σύµβασης παρά τις 
γραπτές οδηγίες του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Αρχής. 



  
 

1.2.2 Η αδυναµία του Αναδόχου να διαθέσει ικανό και έµπειρο εργατικό δυναµικό, υλικά, µηχανήµατα 
και εξοπλισµό, ή η αδυναµία του να υλοποιήσει το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα για λόγους 
υπαιτιότητας αυτού του ιδίου. 

1.2.3 Η αδυναµία του Αναδόχου να αρχίσει τις διάφορες φάσεις των εργασιών µέσα στους χρόνους 
όπως προβλέπονται από τη Σύµβαση και από το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα. 

1.2.4 Η µεταβίβαση ή εκχώρηση της Σύµβασης ή µέρους αυτής σε άλλον, ή αλλαγή του Αναδόχου ή 
της νοµικής του υπόστασης, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

1.2.5 Η άρνηση του Αναδόχου να πειθαρχήσει σε δικαστική απόφαση που επηρεάζει την υλοποίηση 
της Σύµβασης. 

1.2.6 Η αδυναµία του Αναδόχου να περατώσει το Έργο µέσα στην καθορισµένη περίοδο από τη 
Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 

1.2.7 Σε περίπτωση πτώχευσης εφαρµόζονται τα οριζόµενα από το Άρθρο 70 του Ν 3669/08. Στην 
περόπτωση αυτή επίσης δε θα ισχύσει η προειδοποιητική περίοδος. 

 
1.3 ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
  Εαν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρο 62 του Ν 3669/08. ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα 

να υποβάλλει στον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας την Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής 
των Έργων. Με αυτήν ο Ανάδοχος δηλώνει την πρόθεση του να κάνει χρήση του δικαιώµατος 
του να διαλύσει την Σύµβαση. Μετά την υποβολή της παραπάνω ∆ήλωσης θα ακολουθήσουν 
οι νόµιµες διαδικασίες, µέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις. 

 
1.4 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 Οι λόγοι για τους οποίους είναι δυνατόν να ζητήσει ο Ανάδοχος ∆ιακοπή Εργασιών και ∆ιάλυση 
της Σύµβασης είναι οι ακόλουθoι: 

1.4.1  Η αδυναµία της Υπηρεσίας να εκπληρώσει τις οικονοµικές της υποχρεώσεις προς τον Ανάδοχο, 
που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

1.4.2  Η διακοπή των εργασιών βάσει εντολής ∆ικαστικής ή άλλης ∆ηµόσιας Αρχής για διάστηµα 
µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών, χωρίς γι ’αυτό να ευθύνεται ο Ανάδοχος. 

1.4.3 Η καθυστέρηση των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, που θα υπερβεί την οριακή 
προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του Ν.3669/08  

 
 
Άρθρο 2  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
  
 Οι τυχόν διαφορές µεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

Σύµβασης θα επιλύονται ως εξής: 
 
2.1  Κατά των πράξεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δικαιούται να ασκήσει Ένσταση 

εγγράφως, προβάλλοντας τους λόγους, µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σ’ 
αυτόν της συγκεκριµένης πράξης της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το Άρθρο 61 και 76 του Ν. 
3669/08  Η Ένσταση απευθύνεται προς την Προϊσταµένη Αρχή. 

 
2.2 Η Ένσταση θα εξετασθεί από την Υπηρεσία, η απόφαση της οποίας θα κοινοποιηθεί στον 

Ανάδοχο. 
 
2.3 Αν ο Ανάδοχος δε λάβει απάντηση ή η απάντηση που έλαβε δεν τον ικανοποιεί, τότε δικαιούται 

να ασκήσει Αίτηση Θεραπείας, σύµφωνα µε το Άρθρο 76 του Ν.3669/08. 
 
2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ενεργήσει µέσα στην καθορισµένη περίοδο θα θεωρηθεί ότι 

αποδέχθηκε πλήρως τις αποφάσεις της Υπηρεσίας και κατά συνέπεια δε θα έχει το δικαίωµα να 
εγείρει αξιώσεις.  

 
 
Άρθρο 3 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
3.1   Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση των 

δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτοµερειακή αναφορά σε άλλες θέσεις των 
τευχών δηµοπράτησης), των στοιχείων εδάφους και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών 



  
 

εκτέλεσης του Έργου από κάθε πλευρά, πηγών και υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των 
ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη 
του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε 
είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτή την Ε.Σ.Υ., 
την βάση της προσφοράς του.  

 
3.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 

οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από 
οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το Έργο. 

 
3.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση Κατασκευής του Έργου που θα γίνει 

µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική Νοµοθεσία και 
ειδικότερα σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων. 

 
   
 
 
 

ΛΑΡΙΣΑ 19-02-2019 
         
                                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   
      Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                        ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
           & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 
 
   ΠΑΖΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                     ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε     
 
 
  

                                                                       
      
 

    
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ. 1371/19-02-2019 απόφαση ∆ΤΕ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 



  
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ 
& ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΣΗ :

 Κ.Α.: 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 €

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών Μ3 Α-1 Ο∆Ο 1110 200,00 0,78 156,00

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Μ3 Α-2 Ο∆Ο 1123Α 40,00 1,10 44,00

3
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών

Μ3 Α-2.1 Ο∆Ο 1123Α 50,00 2,00 100,00

4 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών Μ3 Α-3.3 Ο∆Ο 1133Α 3,00 8,60 25,80

5 ∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως Μ3 Α-4.4 ΟΙΚ 2113 40,00 14,40 576,00
6 Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων Μ3 Α-12 ΟΙΚ 2227 20,00 26,90 538,00

7
Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου 
ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος

MM Α-14 Ο∆Ο 1310 40.000,00 0,65 26.000,00

8 Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,0 µ. ΜΜ Α-15 Ο∆Ο 1320 100,00 11,50 1.150,00

9 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος Μ3 Α-16 Ο∆Ο 1420 20.000,00 1,60 32.000,00

10 Καθαρισµός πρανών ανοικτών εκσκαφών m2 Α-17 Ο∆Ο - 1420 500,00 4,20 2.100,00

11 Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 - Ε4 Μ3 Α - 18.1 Ο∆Ο 1510 50,00 1,45 72,50

12 ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4 Μ3 Α - 18.2 Ο∆Ο 1510 50,00 2,00 100,00

13 Κατασκευή επιχωµάτων Μ3 Α-20 Ο∆Ο 1530 100,00 1,05 105,00
14 ∆ιαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεµάτων Μ3 Α-28 Υ∆Ρ 6054 10,00 2,60 26,00

15 Ανανέωση κόµης  δένδρων ύψους  µέχρι 4 m ΤΕΜ ΣΤ 4.1.2 ΠΡΣ 5354 455,00 9,00 4.095,00

16 Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους  από 4 µέχρι 8 m ΤΕΜ ΣΤ 4.2.1 ΠΡΣ 5354 455,00 25,00 11.375,00

17
Κούρεµα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών µε βενζινοκίνητη 
χλοκοπτική µηχανή 

στρ
ΣΤ4.8.1 ΠΡΣ 5530

1,00
27,50

27,50

18
Κούρεµα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών µε µικρό 
ελκυστήρα µε χλοκοπτική εξάρτηση  

στρ
ΣΤ4.8.2 ΠΡΣ 5530

1,00
22,50

22,50

19
Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε µη φυτευµένους χώρους  

στρ
ΣΤ6.3.1 ΠΡΣ 5371

400,00
22,50

9.000,00

20
Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε άλση , πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους   

στρ
ΣΤ6.3.2 ΠΡΣ 5371

5,00
30,00

150,00

21
Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων   

στρ
ΣΤ6.3.3 ΠΡΣ 5371

200,00
40,00

8.000,00

22
Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα   

στρ
ΣΤ 6.4 ΠΡΣ 5371

400,00
17,50

7.000,00

23
Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα και 
εργάτες 

στρ
ΣΤ6.5. ΠΡΣ 5371

100,00
85,00

8.500,00

24
Καθαρισµός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσµατα οδικών αξόνων 

στρ
ΣΤ8.1.2 ΠΡΣ 5390

2,00
12,50

25,00

25
Καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου (αφύτευτες επιφάνειες 
,πλακόστρωτα κλπ) σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα στρ

ΣΤ8.2.2 ΠΡΣ 5390
2,00

12,50
25,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 111.213,30

1
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 
m

Μ3 Β-1 Ο∆Ο 2151 10,00 4,40 44,00

2
Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από άοπλο 
σκυρόδεµα C8/10

Μ3 Β-29.1.1 Ο∆Ο 2511 10,00 72,30 723,00

3 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15 άοπλο Μ3 Β-29.2.1 Ο∆Ο 2531 100,00 86,50 8.650,00

4
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20

Μ3 Β-29.3.1 Ο∆Ο 2532 10,00 94,20 942,00

5
Κατασκευή τοίχων,πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλόστοιχιλων κλπ. από σκυρόδεµα C16/20

Μ3 Β-29.3.2 Ο∆Ο 2532 15,00 104,00 1.560,00

6
Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε 
σκυρόδεµα C16/20  

Μ3 Β-29.3.4 Ο∆Ο 2532 12,00 126,00 1.512,00

7
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ 
µε σκυρόδεµα C20/25

Μ3 Β-29.4.5 Ο∆Ο 2551 25,00 133,00 3.325,00

8 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C εκτός υπογείων έργων KG B-30.2 Ο∆Ο 2612 3.000,00 1,15 3.450,00

9 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα Β500C εκτός υπογείων έργων KG B-30.3 Υ∆Ρ 7018 200,00 1,15 230,00

10
Συρµατόπλεγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων, γαλβανισµένα µε 
κράµα ψευδαργυρο - αλουµινίου (Galfan: 95% Zn - 5% Al) 

KG Β-65.1.2 Ο∆Ο 2311 100,00 3,10 310,00

11 Κατασκευή φατνών Μ2 Β-65.2 Ο∆Ο 2312 50,00 2,50 125,00
12 Πλήρωση φατνών Μ3 Β-65.3 Ο∆Ο 2313 50,00 17,70 885,00
13 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα ΜΜ Β-51 Ο∆Ο 2921 5,00 9,60 48,00
14

Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 ονοµαστικής διαµέτρου D1000mm

MM 12.01.01.07 Υ∆Ρ 6551.7 20,00 144,00 2.880,00
15 Αποκατάσταση µικρών επιφανειών οδοστρώµατος M2 Ν-1 Ο∆Ο 2532 200,00 50,00 10.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 34.684,00

1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους Μ3 Γ-1.1 Ο∆Ο 3121Β 2.300,00 14,35 33.005,00
2 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους Μ3 Γ-2.1 Ο∆Ο 3211Β 2.300,00 14,35 33.005,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 66.010,00

1 Ασφαλτική προεπάλειψη M2 ∆-3 Ο∆Ο 4110 5.000,00 1,20 6.000,00
2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα)έως 4 cm Μ2 ∆-2.1 Ο∆Ο 1132 2.500,00 1,15 2.875,00
3 Ασφαλτική συγκολλητική προεπάλειψη Μ2 ∆-4 Ο∆Ο 4120 30.000,00 0,45 13.500,00
4 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους ΤΟΝ ∆-6 Ο∆Ο 4421Β 300,00 90,00 27.000,00

5
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05m 
µε χρήση κοινής ασφάλτου

Μ2 ∆-8.1 Ο∆Ο 4521Β 34.150,00 9,00 307.350,00

356.725,00

1

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας 
συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1317-2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού πλάτους W2

ΜΜ Ε-1.1.6 Ο∆Ο 2653 250,00 45,00 11.250,00

2 Πλαστικοί οριοδείκτες οδού ΤΕΜ Ε-6 Υ∆Ρ 6620.1 20,00 11,50 230,00

3
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως 
ανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1

Μ2 Ε-8.3 ΟΙΚ 6541 10,00 92,00 920,00

4 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90m ΤΕΜ Ε-9.1 ΟΙΚ 6541 10,00 53,70 537,00
5 Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους ΤΕΜ Ε-9.4 ΟΙΚ 6541 10,00 53,70 537,00

6
Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 
1/2")

ΤΕΜ Ε-10.1
Ο∆Ο 2653 20,00 31,10

622,00

7 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή Μ2 Ε-17.1 ΟΙΚ 7788 3.000,00 3,80 11.400,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ E 25.496,00

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 594.128,30
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 594.128,30
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18% 106.943,09
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 701.071,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 105.160,71
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 806.232,10
∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 219,51
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 806.451,61
Φ .Π.Α. (24%) 193.548,39
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 1.000.000,00

ΛΑΡΙΣΑ,19/02/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣA & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΖΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ. Ε. ΠΟΛ/. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Τ.Ε.

ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙ∆ΩΝ - ΡΕΙΘΡΩΝ - Κ.Α. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 - 2020 

ΣΑΕΠ 517 , Κ.Α. 2018ΕΠ51700004

ΣΑΕΠ 517 , Κ.Α. 2018ΕΠ51700004

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ  

∆. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘ.  

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.   

∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ο∆ΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ ΑΡ. ΤΙΜ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ µε την µε αρ. πρωτ. 1371/19-02-2019 Aπόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Λάρισας

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆
Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ

 


