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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η παροφςα Μελζτθ του ζργου με τίτλο : «Επιςκευή και ςυντήρηςη ςχολικών κτιρίων Α'/βάθμιασ 

Εκπαίδευςησ Δήμου Βόρειασ Κζρκυρασ» ζτουσ 2021 ςυντάχκθκε για να αντιμετωπιςτεί θ ανάγκθ 

επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των ςχολικϊν κτιρίων που βρίςκονται εντόσ των ορίων τθσ κτθματικισ 

περιφζρειασ του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια των μακθτϊν που 

ςτεγάηονται ςε αυτά και θ βελτίωςθ των υφιςτάμενων ςυνκθκϊν. 

Συγκεκριμζνα, ωσ επί το πλείςτον με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ αποκατάςταςθ επιχριςμάτων και 

μεμονομζνων επιςκευϊν ςκυροδζματοσ, θ αντικατάςταςθ κουφωμάτων, θ αντικατάςταςθ και 

τοποκζτθςθ υδρορροϊν και  επιςκευι αφλειων χϊρων, ςε ςχολικά κτίρια του ∆ιµου Βόρειασ Κζρκυρασ. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 87.974,58 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.. 

Για τθν καταςκευι του ζργου αυτοφ υπάρχει εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ποςοφ 200.000,00ευρϊ ςτον 

προχπολογιςμό του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ για το οικονομικό ζτοσ 2021 και ςυγκεκριμζνα τον Κ.Α. 

30.7331.029 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). 

 

ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Οι επεμβάςεισ επιςκευισ – ςυντιρθςθσ που ζχουν προβλεφκεί ςτα πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ αφοροφν 

ςχολικά ςυγκροτιματα πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ με 

τθ χριςθ ςφγχρονων υλικϊν και τεχνολογιϊν με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. Ενδεικτικά κα 

γίνουν ςε τζςςερισ (4) ςχολικζσ µονάδεσ που αναφζρονται παρακάτω: 

1.Νθπιαγωγείο Καββαδάδων , 

2.Νθπιαγωγείο Νθςακίου 

3.Δθμοτικό Σχολειό Αγροφ, 

 4.Δθμοτικό ςχολείο Καςςιόπθσ 

Τα προαναφερόμενα ςχολεία πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, επιλζχκθκαν ζπειτα από αιτιματα των 

ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων, τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ Παιδείασ και των αντίςτοιχων Σχολικϊν Επιτροπϊν 

και μετά από επιτόπια αυτοψία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Επειδι κα απαιτθκεί πολλζσ εργαςίεσ να γίνουν 

και κατά τθν περίοδο λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων και κα πρζπει να λθφκεί ειδικι μζριμνα ϊςτε να 

είναι αςφαλείσ και να μθν ενοχλοφνται οι μακθτζσ και το προςωπικό των ςχολείων. Ενδεικτικά 

αναφζρεται ότι αρκετζσ εργαςίεσ κα απαιτθκεί να γίνουν και μετά τθν λιξθ του ωραρίου λειτουργίασ των 

ςχολείων ι κατά τθν διάρκεια του Σαββατοκφριακου ι ςε θμζρεσ αργιϊν. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να 

εξαςφαλίςει με μζριμνα και δαπάνθ του όλεσ τθσ αναγκαίεσ άδειεσ. 

Δεν πρζπει να παραμζνουν θμιτελείσ εργαςίεσ, υλικά και εργαλεία ςτον χϊρο του κάκε διδακτθρίου. Αν 

καταςτεί απολφτωσ απαραίτθτο να παραμείνουν, κα πρζπει να υπάρχει κατάλλθλθ ςιμανςθ και διατάξεισ 

προςταςίασ για αποφυγι ατυχθμάτων. Όταν εκτελοφνται εργαςίεσ καταϋ τθν διάρκεια λειτουργίασ των 

ςχολείων κα πρζπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτοφμενα από τθν νομοκεςία μζτρα 

αςφαλείασ και να υπάρχει ςυνεχισ ςυνεννόθςθ με τουσ υπεφκφνουσ των ςχολικϊν μονάδων για να μθν 

δθμιουργθκοφν απρόοπτα και ατυχιματα. Σε κάκε περίπτωςθ, οι κεντρικζσ είςοδοι, οι χϊροι κυκλοφορίασ 

και εξυπθρζτθςθσ μακθτϊν και προςωπικοφ κα πρζπει να είναι κακθμερινά κακαροί και προςπελάςιμοι 

και απόλυτα αςφαλείσ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των ςχολείων. 

Εργαςίεσ που δεν δφνανται να εκτελεςτοφν με αςφάλεια κατα τθν λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων κα 

εκτελεςτοφν κατά τισ περιόδουσ των κερινϊν διακοπϊν τουσ, των διακοπϊν των Χριςτουγζννων και του 



Πάςχα και ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα παραδίδει ςε πλιρθ λειτουργία κατά τισ περιόδουσ 

λειτουργίασ τουσ. Η προτεραιότθτα των εργαςιϊν κα υποδεικνφεται από τθν Τεχνικι Υπθρεςία με 

γνϊμονα τθν αςφάλεια των μακθτϊν ςε αυτά. Στθν περίπτωςθ που προκφψει κάποια επείγουςα εργαςία 

ςε κάποιο ςχολικό ςυγκρότθμα που δεν περιγράφεται ρθτά παραπάνω, ο ανάδοχοσ κα είναι 

υποχρεωμζνοσ να τθν εκτελζςει με εντολι από τθν υπθρεςία και τθν ανακζτουςα αρχι. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Γενικά, οι οικοδομικζσ εργαςίεσ που προβλζπονται είναι : 

θ αποκατάςταςθ επιχριςμάτων και μεμονομζνων επιςκευϊν ςκυροδζματοσ, αντικατάςταςθ κουφωμάτων, 

αντικατάςταςθ και τοποκζτθςθ υδρορροϊν, τοποκζτθςθ τάπθτα ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων και  επιςκευι 

αφλειων χϊρων. 

Ενδεικτικά, οι εργαςίεσ που ζχουν προβλεφκεί ανα ςχολείο είναι οι παρακάτω: 

1. Νηπιαγωγείο  Καββαδάδων,  

Κακαίρεςθ επιχριςμάτων, Αποκατάςταςθ τοπικϊν βλαβϊν ςτοιχείων με χριςθ επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων 

και αναςτολζων διάβρωςθσ, Αποκατάςταςθ Επιχριςμάτων,  

2. Νηπιαγωγείο  Νηςακίου 

Κακαίρεςθ επιχριςμάτων, Αποκατάςταςθ Επιχριςμάτων, Χρωματιςμοί. 

3. Δημοτικό χολειό Αγροφ 

Βελτίωςθ τμθμάτων τθσ αυλισ ςχολείου  με αςφαλτικι ςτρϊςθ. 

4. Δημοτικό ςχολείο Καςςιόπησ 

Βελτίωςθ τμθμάτων τθσ αυλισ ςχολείου  με αςφαλτικι ςτρϊςθ. 

Τα απολογιςτικά κα καλφψουν το κόςτοσ υποδοχισ των προϊόντων κατεδαφίςεων ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ 

βάςει τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010. 

Λόγω τθσ φφςθσ του ζργου, όπωσ ζχει περιγραφεί παραπάνω, δεν κατατάςςεται ςτθν κατθγοριοποίθςθ 

τθσ παραγράφου του άρκρου 1 του Ν.4014/21.09.2011 όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3 του άρκρου 3 τθσ Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016) με αποτζλεςμα να 

απαλλάςςεται από τθ διαδικαςία Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ. 

Επίςθσ, για εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν και απαιτείται θ ζκδοςθ ζγκριςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ 

(ιςχφοσ ενόσ ζτουσ)θ οποία δεν κα ζχει εκδοκεί ζωσ τθν υπογραφι ςφμβαςθσ κα οφείλει να εξαςφαλίςει 

ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει με μζριμνα και δαπάνθ του όλεσ τισ αναγκαίεσ άδειεσ. 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΖΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι 12 μήνεσ ή 365 ημερολογιακζσ ημζρεσ (ςυνολικι προκεςμία) –

υπολογίηοντασ ότι οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται κυρίωσ ςτισ περιόδουσ επίςθμων διακοπϊν των ςχολείων 

και αρχίηει  από τθν 16 Ιουνίου, θμζρα ζναρξθσ κερινισ περιόδου διακοπϊν των μακθτϊν. Οι εργαςίεσ κα 

διακοποφν ςτισ 11 Σεπτεμβρίου και τα ςχολικά ςυγκροτιματα ςτα οποία κα εκτελοφνται εργαςίεσ κα 

παραδοκοφν από 

τον ανάδοχο ςε πλιρθ λειτουργία. Θα υπάρχει δυνατότθτα να εκτελεςκοφν εργαςίεσ και εντόσ των 

διακοπϊν των Χριςτουγζννων και του Πάςχα ζτουσ 2021. Μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία πρζπει να ζχουν 

τελειϊςει όλεσ οι επιμζρουσ εργαςίεσ του ζργου και να ζχουν ολοκλθρωκεί οι τυχόν προβλεπόμενεσ από 

τθ ςφμβαςθ δοκιμζσ. 

 

6. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

Με τθν παροφςα μελζτθ επιδιϊκεται να λυκοφν προβλιματα αςφαλείασ και λειτουργικότθτασ των 

ςυγκεκριμζνων ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων για να αναβακμιςτοφν οι υφιςτάμενεσ κτιριακζσ υποδομζσ ϊςτε 

να εξαςφαλιςκεί θ αςφάλεια διαμονισ των μακθτϊν ςτα ςχολικά ςυγκροτιματα και θ προςβαςιμότθτα 

τουσ. Στα πλαίςια τθσ μελζτθσ κα είναι δυνατό να αντιμετωπιςτοφν και προβλιματα ςε ςχολικά 



ςυγκροτιματα που δεν περιγράφονται ρθτά παραπάνω εφόςον καταςτεί απαραίτθτθ ανάγκθ θ 

αποκατάςταςθ τουσ. 

 

Η δθμοπράτθςθ, ανάκεςθ και καταςκευι του ζργου κα γίνει με Ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό ςφμφωνα 

με τον Ν.4412/2016. 

Αχαράβθ 17/11/2021 
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Ομάδα  Οικοδομικών εργαζιών 

Α.Τ. 1.1.  Καζαίξεζε επηρξηζκάηωλ(ΟΙΚ22.23) 

Καη εθηίκεζε 100,00η.κ. (Νεπηαγωγείν Νεζαθίνπ) 

Α.Τ. 1.2.  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα (ΟΙΚ71.31) 

Καη εθηίκεζε 600,00η.κ. (Νεπηαγωγείν Νεζαθίνπ) 

Α.Τ. 1.3.  Καζαίξεζε επηθεξακώζεωλ, κε πξνζνρή, γηα ηελ εμαγωγή αθεξαίωλ θεξάκωλ ζε 

πνζνζηό > 50% (ΟΙΚ22.22.2) 

Καη εθηίκεζε 100,00η.κ.  

Α.Τ. 1.4.  Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνύ μύιηλεο ζηέγεο (ΟΙΚ22.51) 

Καη εθηίκεζε 8,00θ.κ. 

Α.Τ. 1.5.  Απνμήιωζε μύιηλωλ ή ζηδεξώλ θνπθωκάηωλ (ΟΙΚ22.45) 

5 παξάζπξα δηαζηάζεωλ 1,50*1,50, Γειαδή 5*1,50*1,50=11,25η.κ 

Α.Τ. 1.6.  Σππνπνηεκέλα θνπθώκαηα από αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, θνπθώκαηα από 

αλνδηωκέλν αινπκίλην βάξνπο 12 έωο 24 kg/m2 (ΟΙΚ65.1.4) 

5 παξάζπξα δηαζηάζεωλ 1,50*1,50, Γειαδή 5*1,50*1,50=11,25η.κ 

 

Α.Τ. 1.7.  Γίθηπα  απνρέηεπζεο όκβξηωλ θαη αθαζάξηωλ από πιαζηηθνύο ζωιήλεο δνκεκέλνπ 

ηνηρώκαηνο, κε ιεία εζωηεξηθή θαη απιαθωηή (corrugated) εμωηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

13476-3, δίθηπα κε ζωιήλεο SN4, DN/I (ΤΓΡ12.30.1.1) 

Τδξνξξνέο 10 ηξέρνληα κέηξα. 

Α.Τ. 1.8.  Απνθαηάζηαζε ηνπηθώλ βιαβώλ ζηνηρείωλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα νθεηιόκελωλ 

ζηελ δηάβξωζε ηνπ νπιηζκνύ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθώλ θνληακάηωλ θαη αλαζηνιέωλ δηάβξωζεο 

(ΤΓΡ10.19) 

Καη εθηίκεζε 100,00η.κ. (Νεπηαγωγείν Καββαδάδωλ) 

Α.Τ. 1.9.  Υξωκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάηωλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, 

ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεωο, εμωηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ρξωκάηωλ, 

αθξπιηθήο ή ζηπξέλην-αθξηιηθήο βάζε (ΟΙΚ77.80.2) 

Καη εθηίκεζε 800,00η.κ. (Νεπηαγωγείν Νεζαθίνπ θαη Καββαδάδωλ) 

Α.Τ. 1.10.  Δπηθεξάκωζε κε θεξακίδηα ξωκαϊθνύ ηύπνπ (ΟΙΚ72.16) 

Καη εθηίκεζε 100,00η.κ. 

Α.Τ. 1.11.  Δπίζηξωζε κε ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε (ΟΙΚ79.10) 

Καη εθηίκεζε 100,00η.κ. 

Α.Τ. 1.12.  ηέγε μύιηλε γηα επηζηέγαζε κε θνίια θεξακίδηα (βπδαληηλά), ζηέγε μύιηλε γηα βπδαληηλά 

θεξακίδηα αλνίγκαηνο 6,01 έωο 12,00 m (ΟΙΚ52.61.2) 

Καη εθηίκεζε 30,00η.κ. 



 

Ομάδα εργαζιών περιβάλλονηος τώροσ 

Α.Τ. 2.1.  Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έωο 4 cm (ΟΓΟΓ2.1) 

Γεκνηηθό ρνιεηό Αγξνύ 1.000,00η.κ. 

Γεκνηηθό ζρνιείν Καζζηόπεο   650,00η.κ. 

ΤΝΟΛΟ 1.650,00η.κ. 

Α.Τ.  2.2.  Αζθαληική ζσγκολληηική επάλειυη,                                                          

Δημοτικό Σχολειό Αγρού 1.000,00τ.μ. 

Δημοτικό σχολείο Κασσιόπης   650,00τ.μ. 

ΣΥΝΟΛΟ 1.650,00τ.μ. 

Α.Τ.  2.3.  ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΣΡΩΔΙ  ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΤ ΠΑΥΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΑ 

ΒΑΡΟ (ΟΓΟΓ6),           

725,00η.κ.*0,03*2.75tn= 59,81 tn,, δειαδή πεξίπνπ 60,00 tn 

Α.Τ.  2.4.  Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλωκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο 

αζθάιηνπ (ΟΓΟΓ8.1),                 

Δημοτικό Σχολειό Αγρού 1.000,00τ.μ. 

Δημοτικό σχολείο Κασσιόπης   650,00τ.μ. 

ΣΥΝΟΛΟ 1.650,00τ.μ. 

 

υντάχθηκε - Ελζγχθηκε 
Η Προϊςτ/νη Σμήματοσ 

 
 
    

Κυριακή Ευγενικοφ 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Θεωρήθηκε 
Ο αναπληρωτήσ Δ/ντησ Σ.Τ 

  
 
 

Χρήστος Κορμαρής 
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

α/
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Πνζόηεηα 

Σηκή 

Μνλάδαο 
Γαπάλε 

ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ  

1 
Καζαίξεζε επηρξηζκάηωλ 

(ΟΙΚ22.23) 
1.1 ΟΙΚ2252 m2 100,00 5,60 560,00 

2 
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά 

κε καξκαξνθνλίακα (ΟΙΚ71.31) 
1.2 ΟΙΚ7131 m2 600,00 11,20 6.720,00 

3 

Καζαίξεζε επηθεξακώζεωλ, κε 

πξνζνρή, γηα ηελ εμαγωγή 

αθεξαίωλ θεξάκωλ ζε πνζνζηό > 

50% (ΟΙΚ22.22.2) 

1.3 ΟΙΚ2241 m2 100,00 9,00 900,00 

4 
Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνύ 

μύιηλεο ζηέγεο (ΟΙΚ22.51) 
1.4 ΟΙΚ5276 m3 8,00 56,00 448,00 

5 
Απνμήιωζε μύιηλωλ ή ζηδεξώλ 

θνπθωκάηωλ (ΟΙΚ22.45) 
1.5 ΟΙΚ2275 m2 11,25 16,80 189,00 

6 

Σππνπνηεκέλα θνπθώκαηα από 

αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή 

βαθή, θνπθώκαηα από 

αλνδηωκέλν αινπκίλην βάξνπο 12 

έωο 24 kg/m2 (ΟΙΚ65.1.4) 

1.6 ΟΙΚ6501 m2 11,25 215,00 2.418,75 

 

  ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:     37 /2021 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ  ΒΟΡΔΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΔΡΓΟ : Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη ζτολικών 

κηιρίων  Α'/βάθμιας Δκπαίδεσζης 

Γήμοσ Βόρειας Κέρκσρας 

ΦΟΡΔΑ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΠΡΟΫΠ. : 87.974,58€ (ζσμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 ΥΡΗΜ/Η : ΑΣΑ ΥΟΛΔΙΩΝ 

 ΥΡΗΗ 

CPV 

: 

: 

2021 

45214210-5  Καηαζκεσαζηικές εργαζίες 

για ζτολεία πρωηοβάθμιας εκπαίδεσζης 
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7 

Γίθηπα  απνρέηεπζεο όκβξηωλ θαη 

αθαζάξηωλ από πιαζηηθνύο 

ζωιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, 

κε ιεία εζωηεξηθή θαη απιαθωηή 

(corrugated) εμωηεξηθή επηθάλεηα 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3, δίθηπα 

κε ζωιήλεο SN4, DN/I 

(ΤΓΡ12.30.1.1) 

1.7 ΤΓΡ6711.4 m 10,00 18,50 185,00 

8 

Απνθαηάζηαζε ηνπηθώλ βιαβώλ 

ζηνηρείωλ από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα νθεηιόκελωλ ζηελ 

δηάβξωζε ηνπ νπιηζκνύ κε ρξήζε 

επηζθεπαζηηθώλ θνληακάηωλ θαη 

αλαζηνιέωλ δηάβξωζεο 

(ΤΓΡ10.19) 

1.8 ΤΓΡ6370 m2 100,00 53,60 5.360,00 

9 

Υξωκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ 

επηρξηζκάηωλ κε ρξώκαηα 

πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, 

ζηπξεληναθξπιηθήο ή 

πνιπβηλπιηθήο βάζεωο, 

εμωηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε 

ρξωκάηωλ, αθξπιηθήο ή ζηπξέλην-

αθξηιηθήο βάζε (ΟΙΚ77.80.2) 

1.9 ΟΙΚ7767.8 m2 800,00 10,10 8.080,00 

10 
Δπηθεξάκωζε κε θεξακίδηα 

ξωκαϊθνύ ηύπνπ (ΟΙΚ72.16) 
1.10 ΟΙΚ7211 m2 100,00 23,50 2.350,00 

11 

Δπίζηξωζε κε ειαζηνκεξή 

πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε 

(ΟΙΚ79.10) 

1.11 ΟΙΚ7912 m2 100,00 7,90 790,00 

12 

ηέγε μύιηλε γηα επηζηέγαζε κε 

θνίια θεξακίδηα (βπδαληηλά), 

ζηέγε μύιηλε γηα βπδαληηλά 

θεξακίδηα αλνίγκαηνο 6,01 έωο 

12,00 m (ΟΙΚ52.61.2) 

1.12 ΟΙΚ5262 m2 30,00 73,00 2.190,00 

ΆΘΡΟΙΜΑ ΟΜΑΓΑ  ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ    30.190,75 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ  

1 

Απόμεζε αζθαιηηθνύ 

νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε 

βάζνο έωο 4 cm (ΟΓΟΓ2.1) 

2.1 ΟΓΟ1132 m2 1.650,00 1,15 1.897,50 

2 
ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ 

ΔΠΑΛΔΙΦΗ (ΟΓΟΓ4) 
2.2 ΟΓΟ4120 m2 1.650,00 0,45 742,50 

3 

ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΣΡΧΔΙ  

ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΤ ΠΑΥΟΤ 

ΔΠΙΜΔΣΡΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΑ 

ΒΑΡΟ (ΟΓΟΓ6) 

2.3 ΟΓΟ4421Β tn 60,00 80,41 4.824,60 

4 

Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο 

ζπκππθλωκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε 

ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 

(ΟΓΟΓ8.1) 

2.4 ΟΓΟ4521Β m2 1.650,00 7,86 12.969,00 

ΆΘΡΟΙΜΑ ΟΜΑΓΑ  ΔΡΓΑΙΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ    20.433,60 
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 Άθροιζμα εργαζιών 50.624,35 
 Γ.Ο. & Δ.Δ. 18,00 %  9.112,38 

 ύνολο 59.736,73 
 Απξόβιεπηα  15 % 8.960,51 
 Απνινγηζηηθά Αλαδόρνπ 1.800,00 
 Αλαζεωξήζεηο 450,00 

 Δξγνιαβηθό αληηθείκελν ρωξίο ΦΠΑ 70.947,24 
 Φ.Π.Α.   24 % 17.027,34 

 Δξγνιαβηθό αληηθείκελν κε ΦΠΑ 87.974,58 
 Απνινγηζηηθά Φνξέα κε ΦΠΑ - 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 87.974,58 

 

Αχαράβη 17/11/2021 

 

 

 

Συντάχθηκε - Ελέγχθηκε 

Η Προϊςτ/νη Τμήματοσ 

 

 

Κυριακή Ευγενικοφ 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Θεωρήθηκε 

Ο αναπληρωτήσ Δ/ντησ Τ.Υ 

  

 

Χρήστος Κορμαρής 

Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΔΛΔΣΗ 

 
 

1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

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

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

Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 

πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα 

εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ 

πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο. 

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

απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο 

νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

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

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

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

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

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, 

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

απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

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

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

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

 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:     37 /2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ  ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΕΡΓΟ : Επιςκευή και ςυντήρηςη ςχολικών 

κτιρίων  Α'/βάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου 

Βόρειασ Κζρκυρασ 

ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΠΡΟΫΠ. : 87.974,58€ (ςυμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 ΧΡΗΜ/Η : ΑΣΑ ΧΟΛΕΙΩΝ 

 ΥΡΗΗ 

CPV 

: 

: 

2021 

45214210-5  Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

γηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
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θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

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

κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

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

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

ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ 

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

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

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

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

ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη 

ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 

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

ηνπο. 

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

εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη 

αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, 

νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο 

απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο 

ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ 

(εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε 

εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

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

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

ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε 

ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο 

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

ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, 

αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

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

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

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

νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ 

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

απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ 

ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν 
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πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

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

εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

απφ ην Γεκφζην 

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

Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

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

κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

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

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

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

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

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

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

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

θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ 

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

ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία 

πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

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

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

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε 

ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο 

νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, 

ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

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

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

ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 

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

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

επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  
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  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

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

δίθηπα Ο.Κ.Ω. θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ 

ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

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

αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

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

εκπνδίσλ,  

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

(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο 

άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε 

άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

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

νρεκάησλ,  

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

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

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

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

νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη 

απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

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

θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 

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

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

ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 

ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
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εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ 

απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο 

αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη 

ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα 

ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο 

[ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε 

ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ 

αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο 

επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία 

πξνο έιεγρν. 

 1.1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ 

ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

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

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

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

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

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

αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη 

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

εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 

επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

1.1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 

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

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

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

θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 

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

ηνπο. 

1.1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ 

Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο 

εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ 

ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ 

εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

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

απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ 
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θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. 

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

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

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

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

θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία 

θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη 

πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ 

ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), 

θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή 

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

εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε 

ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

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

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

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

απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

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

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

ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

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

εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 

ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο 

αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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

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

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

νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

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

κεηαρείξηζε, 

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

δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, 

θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

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

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

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

θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο 
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ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, 

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

θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

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

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

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

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

ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

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

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

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

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

άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

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

εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 

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

απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

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

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

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ 

απαζρφιεζεο. 

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

ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

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

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

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

εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο 

λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο 

επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 
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(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ 

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

πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

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

πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο 

θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο 

λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν 

αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

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

ρξήζε απηνθηλήησλ 

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

πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 

εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

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

επηρείξεζεο, θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

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

βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ 

πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα 

ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 

παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 

αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα 

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

αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο 

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

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
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   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην. 

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

ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή 

αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο 

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

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

ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο 

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

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

ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

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

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

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

 

 

2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ 

ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 

2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ 

εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη 

απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

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

ηελ θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ 

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

δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 
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2.1.3 Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο 

πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα 

κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην 

παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

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

θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο 

ησλ παξαθάησ ΔΙΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή 

απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη 

νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα 

ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 

2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  
 

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 
 

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

πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

· Ωο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε 

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

ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα 

εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα 

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

θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

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

ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ 

(ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη 

θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3. 

· Ωο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί 

βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο 

ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η εθζθαθή ησλ 

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

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

 

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

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

είλαη ηα αθφινπζα: 

Υεηξνιαβέο 

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

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

έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη. 

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

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

ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

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

(κέζα), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν 

(δίθπιιν παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο 

ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο 

- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ 

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

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

θχιιν - δάπεδν). 

Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξώλ 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

ζηξεπηήο ζχξαο ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι. 

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 
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- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε 

Master Key 

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα 

ειέγρνχ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 

Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ 

Δξγσλ"δηαηάμεηο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο. 

 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ  

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

κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο 

ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ 

ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο 

ρξσκαηηζκνχ.  

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

πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, 

εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη 

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

κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.  

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

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

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

Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ 

αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν 

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

κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία 

έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.  

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

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

ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο 

ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή 

επηβάιιεηαη. 

Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ 

νινθιήξνπ, ε επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν 

ηεο απιήο ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ 
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εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ 

κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν 

νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 

α/α Δίδνο πληειεζηήο 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 

παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 

50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 

50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 

γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ 

εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

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

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ 

Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο 
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ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

§ Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, ζθιεξφηεηαο θαη 

ρξψκαηνο καξκάξσλ είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο 

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

θνηηάζκαηα καξκάξνπ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο 

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

δηάζεζεο ησλ καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα 

ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε 

κάξκαξα ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ 

επηζεκαίλεηαη κε δηπιφ αζηεξίζθν. 

§ Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο 

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

πεξίπησζε, θαη είλαη επλφεην φηη είλαη απιψο ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο 

κε κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

§ Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ ζα 

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

ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη 

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

πξνζζέζεη ηελ ηηκή "θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ ΟΙΚ.  

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα επέκβεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα 

εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ. 

Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπκν ε 

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

Τπεξεζία. 

§ Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

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

Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο - 

Απαηηήζεηο θαη ΔΛΟΣ EN 1469: Natural stone cladding - Πξντφληα απφ 

θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα επελδχζεηο -  Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ 

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

 

ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 
 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 
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5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 
 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ισαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  
 

1 Ισαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 
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§ ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε 

απηψλ (λεξφινπζηξν) 

§ Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ 

ηζηκέλην. 

 

2.2.5.  ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 

 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη 

ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.  

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο 

ζε έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη 

επηπιένλ θαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν 

ζθειεηφ απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 

θαη ζηελ πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 

γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ 

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

άξζξνπ 61.30. 

 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ 

ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 79.55. 

 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
 

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

παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο 

θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 
 

 Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ 

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

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 

αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m
3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   
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 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 

θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ 

θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 
0,03 

 

 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ 

άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα 

(m
3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 

ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 

πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m
3
 θάζε εξγαζίαο, όπωο 

θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΔΣ ΟΙΚ), 

πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε 

βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε 

αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
 

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

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

Οηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, 

έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθό Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα 

πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο, θαξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη 

καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήηωλ). 
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 ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 

 

Οκάδα ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 

 

ΑΣ 1.1 

 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ  (ΟΙΚ22.23) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ2252 
 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, καξκαξνθνληακάησλ, 

αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 

πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο άρξεζησλ 0,03 m3/m2), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-01 

"Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 
 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.  

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 22 :  

 Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ ησλ 

άξζξσλ ηεο ελφηεηαο "22. Καζαηξέζεηο", απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο 

κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. 
 

  Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 22.62 απνδεκηψλνληαη νη 

αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ 

(ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ).  
 

 Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε δηαηξεηηθά 

κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ 

ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 

 
Σηκή αλα m2 πέληε επξώ & εμήληα ιεπηά   (5,60 €) 
 

ΑΣ 1.2 

 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα  (ΟΙΚ71.31) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ7131 
 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε 

ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-

01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 

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

ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 71 :  
 Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη  πιηθά): 

- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο  αθαίξεζε ξχπσλ (κε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ), 

κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ 
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-  Η απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 
- Η χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 
- Η πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε επηθάιπςε 

αγσγψλ κε νηθνδνκηθφ ραξηί. 
- Η δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθφξπθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ 

γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πεξηγξαθή ηνπο, ηα αθφινπζα 

(εξγαζία θαη πιηθά): 

- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ   
- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ, 

δ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ: 

-  Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ζχλζεζε ησλ θνληακάησλ (κεηαβνιέο ηεο 

θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά).  
- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή). 
- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 
- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπέο εξγαζίαο ιφγσ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ). 

 
Σηκή αλα m2 έλδεθα επξώ & είθνζη ιεπηά   (11,20 €) 
 

ΑΣ 1.3 

 

Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ, κε πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ ζε πνζνζηό > 50%  

(ΟΙΚ22.22.2) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ2241 
 Καζαίξεζε κε άλσ ηνπ 60% ρξήζηκνπο θεξάκνπο ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αθεξαίσλ ρξεζίκσλ θεξάκσλ απφ 

ην ηπρφλ θνλίακα, ν θαηαβηβαζκφο ηνπο απφ ηε ζηέγε, ε κεηαθνξά ηνπο ζε απφζηαζε έσο 40 m απφ ην θηίζκα θαη ε απφζεζή ηνπο ζε 

θαλνληθά ζρήκαηα. 
 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 22.22 :  
 Καζαίξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, κε ή ρσξίο θνλίακα, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο. 

πκπεξηιακβάλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγή ησλ πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε. 
 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 22 :  
 Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ ησλ άξζξσλ ηεο 

ελφηεηαο "22. Καζαηξέζεηο", απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη 

αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. 
 

  Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 22.62 απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο 

εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, 

ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ).  
 

 Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, 

βιήηξσλ θιπ. 

 
Σηκή αλα m2 ελλέα επξώ & κεδέλ ιεπηά   (9,00 €) 
 

ΑΣ 1.4 

 

Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνύ μύιηλεο ζηέγεο  (ΟΙΚ22.51) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ5276 
 Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο (ζαλίδεο, ηεγίδεο, επηηεγίδεο, δεπθηά θάζε ηχπνπ), ζε νπνηνδήπνηε χςνο 

θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.  
 

 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) πξαγκαηηθνχ φγθνπ  
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Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 22 :  

 Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ ησλ 

άξζξσλ ηεο ελφηεηαο "22. Καζαηξέζεηο", απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο 

κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. 
 

 Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 22.62 απνδεκηψλνληαη νη 

αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ 

(ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ).  
 

 Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε δηαηξεηηθά 

κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ 

ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 

 
Σηκή αλα m3 πελήληα έμε επξώ & κεδέλ ιεπηά   (56,00 €) 
 

ΑΣ 1.5 

 

Απνμήισζε μύιηλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ  (ΟΙΚ22.45) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ2275 
 Απνμήισζε μχιηλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, ε 

απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε πξνζνρή γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.  
 

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

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 22 :  

 Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ ησλ 

άξζξσλ ηεο ελφηεηαο "22. Καζαηξέζεηο", απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο 

κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. 
 

  Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 22.62 απνδεκηψλνληαη νη 

αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ 

(ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ).  
 

 Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε δηαηξεηηθά 

κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ 

ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 

 
Σηκή αλα m2 δέθα έμε επξώ & νγδόληα ιεπηά   (16,80 €) 
 

ΑΣ 1.6 

 

Σππνπνηεκέλα θνπθώκαηα από αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, θνπθώκαηα από αλνδησκέλν 

αινπκίλην βάξνπο 12 έσο 24 kg/m2  (ΟΙΚ65.1.4) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ6501 
 Έηνηκα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ηππνπνηεκέλσλ αλνηγκάησλ, βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε δηάηαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο αλάινγα κε ηελ "ζεηξά" ηνπο, 

κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα 

Αινπκηλίνπ", πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα.. 
 

 Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε έξγα κε κεγάιν αξηζκφ απιψλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ, ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ εκπνξίνπ, πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ απφ θαηαιφγνπο πξνκεζεπηψλ σο πξντφληα έηνηκα πξνο ηνπνζέηεζε. 
 

 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θνπθσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
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 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 65 :  
 Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 65 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) Οη κέζεο ηηκέο ησλ αληνρψλ ησλ ξάβδσλ αινπκηλίνπ ζα είλαη:  

- θνξηίν ζξαχζεο 180 - 220 MPa,  
- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 - 180 MPa,  
- επηκήθπλζε ε = 4 - 6%.  

β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη:  

- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm,  
- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm  
- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm. 

γ)  Σν ειάρηζηo πάρνο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζα είλαη 50 κm. 

δ)  ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

δ1)  Η ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ αμία ησλ πιηθψλ απηψλ, εθηφο αλ ζην 

άξζξν αλαθέξεηαη ξεηά φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηά ηνπο.. 

δ2) Η θαηαζθεπή ςεπηφθαζεο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,8 mm, δηαηνκήο 

νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζθειεηνχ απφ γαιβαληζκέλεο ιάκεο 50Υ3 mm,  

δ3) Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ηαηλίεο (λενπξέλ, EPDM θιπ), θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά, ζχκθσλα 

κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο 

αεξν-ζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη ζεξκνκφλσζεο. 

δ4) Η ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνπκέλσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π) ζηηο ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζηεί ε αθακςία ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε. 

δ5) Η ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη ζην άξζξν φηη 

ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα . 

ε)  Σα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε 

ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΙΚ 65.44. 

 
Σηκή αλα m2 δηαθόζηα δέθα πέληε επξώ & κεδέλ ιεπηά   (215,00 €) 
 

ΑΣ 1.7 

 

Γίθηπα  απνρέηεπζεο όκβξησλ θαη αθαζάξησλ από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, κε 

ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3, δίθηπα 

κε ζσιήλεο SN4, DN/I  (ΤΓΡ12.30.1.1) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6711.4 
Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 12.30 :  
 Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο φκβξησλ θαη αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη 

απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

9969. 
 

 Οη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ’ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9969, 

ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring stiffness class = θαηεγνξία 

δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ’ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN.  χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 

13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, outer diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal 

diameter). 
 

 ηελ Σηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, 
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ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δνθηκψλ ζηεγαλφηεηαο. 
 

 Η εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ηνπνζέηεζεο, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ, ε επαλεπίρσζε θαη ηα πάζεο θχζεσο 

απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 

 Σηκή αλά αμνληθφ κέηξν (m) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο ζσιήλσζεο θαηά ηα αλσηέξσ. 

 
Σηκή αλα m δέθα νθηώ επξώ & πελήληα ιεπηά   (18,50 €) 
 

ΑΣ 1.8 

 

Απνθαηάζηαζε ηνπηθώλ βιαβώλ ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα νθεηιόκελσλ ζηελ δηάβξσζε 

ηνπ νπιηζκνύ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθώλ θνληακάησλ θαη αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο  (ΤΓΡ10.19) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6370 
 Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο νθεηιφκελσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ 

νπιηζκνχ ιφγσ ελαλζξάθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή δηείζδπζεο ρισξηφλησλ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε 

ηνπ νπιηζκνχ θαη ηελ απνιέπηζε ή απνθινίσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  
 

 Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη ησλ Μεζφδσλ Απνθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1504, κε 

ρξήζε πξντφλησλ πνπ θέξνπλ  ζήκαλζε CE, ρεκηθψο ζπκβαηψλ κεηαμχ ηνπο, εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, κεηά απφ 

ηεθκεξησκέλε κε ηερληθά ζηνηρεία πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ.  
 

 ηελ Σηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

· ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ (πξναλακεκηγκέλσλ ηλνπιηζκέλσλ επηζθεπαζηηθψλ 

θνληακάησλ θαηεγνξίαο R3 ή R4 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3 γηα εθαξκνγή κε ην ρέξη, βειηησηηθψλ πξφζθπζεο, 

αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-7, πιηθψλ πξνζηαηεπηηθήο επάιεηςεο πςειήο δηαπλνήο θιπ), ζε 

ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηνλ ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE 

· ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο ζέζεηο ησλ επεκβάζεσλ 

· ε ηνπηθή αθαίξεζε ηνπ ζαζξνχ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο επέκβαζεο κε ρξήζε εξγαιείσλ πεπηεζκέλνπ αέξα, 

ειεθηξνεξγαιείσλ ή θαη εξγαιείσλ ρεηξφο, κέρξη ηελ πιήξε απνθάιπςε ησλ ξάβδσλ ηνπ δηαβξσκέλνπ νπιηζκνχ.  

· ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ξάβδσλ ηνπ νπιηζκνχ κε ζπξκαηφβνπξηζα 

· ε εθαξκνγή ξεπζηνχ αλαζηνιέα δηάβξσζεο επί ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ κε ξνιφ ή πηλέιν 

· ε παξαζθεπή θαη εθαξκνγή ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ αξρηθή ηεο   

· ε ηειηθή εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο κεηά 

ηελ ζθιήξπλζε ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο θαη ε εθαξκνγή πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο πςειήο δηαπλνήο, 

ζηινμαληθήο βάζεσο, κε ξνιφ ή πηλέιν. 

 

 ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο επέκβαζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ απαηηνχκελε πδξνβνιή, ε νπνία 

πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 

 Δπηκέηξεζε κε βάζε ηελ επηθάλεηα απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πιάηνο θαη ην χςνο ηεο επέκβαζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (νξζνγσληζκέλε επηθάλεηα). 
 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηθάλεηα ησλ επεκβάζεσλ ζα δηεπξχλεηαη ζηελ απαηηνχκελε έθηαζε, κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο, εάλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δηαπηζησζεί φηη ε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ  έρεη πξνρσξήζεη πέξαλ ηεο 

αξρηθψο πξνβιεθζείζαο έθηαζεο. 
 

 Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ην παξφλ άξζξν δελ έρεη εθαξκνγή ζε εθηεηακέλεο βιάβεο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα  
 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο 
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Σηκή αλα m2 πελήληα ηξία επξώ & εμήληα ιεπηά   (53,60 €) 
 

ΑΣ 1.9 

 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, 

ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο, εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, 

αθξπιηθήο ή ζηπξέλην-αθξηιηθήο βάζε  (ΟΙΚ77.80.2) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ7767.8 
 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξέλην-

αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-

10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  
 

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

ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 77 :  
 Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 
 

α)   ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ πξνζσξηλή 

αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, 

ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδσλ, επελδχζεσλ 

θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

(ρξήζε απηνθφιιεησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάηινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 
 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, 

ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ.   
 

γ)  Όηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο θαηαθφξπθεο 

επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε 

ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  
 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety Data 

Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ 

Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη 

αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

 
Σηκή αλα m2 δέθα επξώ & δέθα ιεπηά   (10,10 €) 
 

ΑΣ 1.10 

 

Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνύ ηύπνπ  (ΟΙΚ72.16) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ7211 
 Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνχ ηχπνπ, πιήξεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο εκηθεξάκνπο θαη ηνπο εηδηθνχο 

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

 πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ ηχπσλ θεξακηδηψλ, ήισλ, ζχξκαηνο γαιβαληζκέλνπ θαη 

ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg επί ηφπνπ, ηα ηθξηψκαηα θαη ε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη πξνζδέζεσο ησλ θεξακηδηψλ κε 

ζχξκα θαη ε θνιπκβεηή ηνπνζέηεζε ησλ αθξνθεξάκσλ θαη ησλ θνξπθνθεξάκσλ. 
 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο 

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 72 :  
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 Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α)  ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

- Σα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα (θνξθηάδεο, ινχθηα, πιατλέο θαηαιήμεηο θιπ). 

- Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ. 

- Η ζθξάγηζε ησλ απνιήμεσλ ησλ θνξθάδσλ. 

- Η ζηεξέσζε  ησλ θεξακηδηψλ (ζπλήζσο βπδαληηλψλ), ησλ θνξθάδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ ζθιεξφ ράιπβα, αλνμείδσηα 

ή γαιβαληζκέλα άγθηζηξα,  απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκέλα θαξθηά θιπ. 

- Σν θνλίακα ζθξάγηζεο ησλ θάησ απνιήμεσλ ζηέγεο θαη θνξθάδσλ (νηαζδήπνηε ζχλζεζεο), ζηελ πεξίπησζε ελ μεξψ 

θαηαζθεπήο επηθεξάκσζεο 

- Η ελδερφκελε ηνπνζέηεζε αλνμείδσησλ θηελψλ ή ζίηαο γηα ηελ ζθξάγηζε ησλ νπψλ ζηηο θάησ απνιήμεηο 

επηζηέγαζεο κε βπδαληηλά ή άιια θνίια θεξακίδηα. 

- Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο γηα ηελ ζηεγάλσζε αξκψλ απνιήμεσλ θαπλνδφρσλ θιπ, 

- Σα θνληάκαηα θάζε κνξθήο ζηελ πεξίπησζε θνιπκβεηήο θαηαζθεπήο θαη ηα αληίζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ. 

β)  ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη (εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

άξζξνπ) ε ηνπνζέηεζε θχιισλ ραιθνχ,  γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο ή ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνπ αινπκηλίνπ. 

γ)  Οη ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72  έρνπλ εθαξκνγή  αλεμαξηήησο ηεο θιίζεο ηεο ζηέγεο θαη 

ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκέλεο επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνίεο 

απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβάλνπλ ζε θάζε δαπάλε γηα ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 
Σηκή αλα m2 είθνζη ηξία επξώ & πελήληα ιεπηά   (23,50 €) 
 

ΑΣ 1.11 

 

Δπίζηξσζε κε ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε  (ΟΙΚ79.10) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ7912 
 Δπίζηξσζε κε ειαθξά ειαζηνκεξή αζθαιηηθή κεκβξάλε βάξνπο 0,5 kg/m2, πδξαηκνπεξαηή, εηδηθή γηα ζηεγάλσζε 

μχιηλεο ζηέγεο, κε ππξήλα απφ κε πθαληέο ίλεο πνιππξνππιελίνπ. 
 

 Πεξηιακβάλεηαη ε ζηεξέσζε ζηελ μχιηλε ππνδνκή κε θαξθσηηθφ εξγαιείν κε ρξήζε  πιαηπθέθαισλ θαξθηψλ ή κε 

δηραισηέο αγθξάθεο, ε επηθάιπςε ησλ ισξίδσλ ηεο ζηξψζεο θαηά 20 cm θαη ε πξνζηαζία ησλ άθξσλ κε απηνθφιιεηε 

ηαηλία, ζπκβαηή κε ην πιηθφ 
 

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

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 79 :  
 Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε 

άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή 

ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.  

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα 

αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ 

ζπζθεπαζία.    

(γ) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνχκελσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety Data 

Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ 

Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη 
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αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

 
Σηκή αλα m2 επηά επξώ & ελελήληα ιεπηά   (7,90 €) 
 

ΑΣ 1.12 

 

ηέγε μύιηλε γηα επηζηέγαζε κε θνίια θεξακίδηα (βπδαληηλά), ζηέγε μύιηλε γηα βπδαληηλά θεξακίδηα 

αλνίγκαηνο 6,01 έσο 12,00 m  (ΟΙΚ52.61.2) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ5262 
 ηέγε μχιηλε γηα επηζηέγαζε κε θνίια θεξακίδηα (βπδαληηλά), ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή κειέηε, κνλνθιηλήο ή πνιπθιηλήο, 

νπνηαζδήπνηε θάηνςεο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην έδαθνο, κε δνθίδεο (απινχο ακείβνληεο) ή δεπθηά απιήο κνξθήο, 

κε ηεγίδεο, δηαδνθίδεο, ζηξσηήξεο, θνξπθνδνθνχο, θαηά κήθνο θαη εγθάξζηνπο, ζπλδέζκνπο δεπθηψλ, φια απφ δνκηθή 

μπιεία πειεθεηή, θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ C22 - 10E θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 338, κε επηηεγίδεο 4x6 cm θαη κε ζαλίδσκα 

πάρνπο 18 mm απφ μπιεία πξηζηή, κε ζηδεξνχο ζπλδέζκνπο (ηδηλέηηα, αγθάιεο αλάξηεζεο ειθπζηήξσλ θ.ιπ.) θαη γεληθά 

κε ηα πιηθά, κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαζψο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.  
 

 ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη πάζεο θχζεσο κέζα θαη κέηξα πξνζηαζίαο. Η 

επηθάιπςε κε θεξακίδηα ηηκνινγείηαη κε ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 72.ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ. 
 

 ηελ πεξίπησζε αχμεζεο ηεο δηαηνκήο ή κείσζεο ηεο απφζηαζεο ησλ επηηεγίδσλ, ε επηπιένλ πνζφηεηα απηψλ 

ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 52.79. ηε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ πάρνπο ηνπ ζαληδψκαηνο, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε 

ην άξζξν 52.80.  
 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) νξηδνληίαο πξνβνιήο 

 
Σηκή αλα m2 εβδνκήληα ηξία επξώ & κεδέλ ιεπηά   (73,00 €) 
 

 

Οκάδα ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 

 

ΑΣ 2.1 

 

Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 4 cm  (ΟΓΟΓ2.1) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΓΟ1132 
 Απφμεζε (θξεδάξηζκα) ζηξψζεσλ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο (θξέδαο), 

ζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε βάζνο, κε νκαιή θαη εληαίαο θιίζεο ηειηθή επηθάλεηα, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΣΔΠ 05-03-14-00 ‘’Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο’’. 

 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Η πξνζθφκηζε, ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο 

 Η θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 

ζέζεηο νξηζηηθήο απφζεζεο ή αλαθχθισζεο 

 Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο απφμεζεο κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 

 Οη ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ  

 Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε εθαξκνγή πξνζσξηλήο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο 

 Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο - θξεδαξίζκαηνο πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο. 

 
Σηκή αλα m2 έλα επξώ & δέθα πέληε ιεπηά   (1,15 €) 
 

ΑΣ 2.2 

 

ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΔΠΑΛΔΙΦΗ  (ΟΓΟΓ4) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΓΟ4120 
 πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ 

ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα. 
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 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη ε 

κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), 

ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθηλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ 

(Federal) θαη ε αλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 

 
Σηκή αλα m2 κεδέλ επξώ & ζαξάληα πέληε ιεπηά   (0,45 €) 
 

ΑΣ 2.3 

 

ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΣΡΧΔΙ  ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΤ ΠΑΥΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΑ ΒΑΡΟ  

(ΟΓΟΓ6) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΓΟ4421Β 
 Καηαζθεπή αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ θαη ζηξψζεσλ αιιαγήο επηθιίζεσλ, θαζψο θαη θαηαζθεπή ηαπεηηδίσλ θαη 

επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε 

αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 

40, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  
 

 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ 

εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ θαη ε δηάζηξσζή ηνπ   

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψζηε λα πξνθχςεη ε 

πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 

 νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθψλ εγθνπψλ θνληά ζε 

ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνχπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο εξγαζίεο θιπ.).  

 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Η ηπρφλ απαηηνχκελε αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ή ζπγθνιιεηηθή 

επάιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 
 

 Δπηκέηξεζε κε βάζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδφκελνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. 
 

 Σηκή αλά ηφλν δηαζηξσζέληνο αζθαιηνκίγκαηνο. 
Αλάιπζε εξγαζίαο  

  αζθαιηηθεο ζηξσζεηο  κεηαβιεηνπ παρνπο 

επηκεηξνπκελεο θαηα βαξνο 

Γ 6* 

tn 1,000000*  78,80=  78,80  
  κεηαθνξά πιηθψλ ή πξνηφλησλ, εληφο αζηηθψλ 

πεξηνρψλ, ζε απφζηαζε < 5Km ΜΔΣ1.1.1 m3Km 2,000000*  0,28=  0,56  
  κεηαθνξά πιηθψλ ή πξνηφλησλ, εθηφο πφιεσο, ζε 

απφζηαζε >= 5Km, ζε νδνχο θαιήο βαηφηεηαο ΜΔΣ2.1.2 m3Km 5,500000*  0,19=  1,05  

 
Σηκή αλα tn νγδόληα επξώ & ζαξάληα έλα ιεπηά   (80,41 €) 
 

ΑΣ 2.4 

 

Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ  
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(ΟΓΟΓ8.1) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΓΟ4521Β 
 Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο 

επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, 

ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  
 

 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ 

εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψζηε λα πξνθχςεη ε 

πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 

 ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνχκελεο αζθάιηνπ 
 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ 
Αλάιπζε εξγαζίαο  

  αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 

Γ 8.01* 

m2 1,000000*  7,70=  7,70  
  κεηαθνξά πιηθψλ ή πξνηφλησλ, εληφο αζηηθψλ 

πεξηνρψλ, ζε απφζηαζε < 5Km ΜΔΣ1.1.1 m3Km 4,000000*  0,01=  0,06  
  κεηαθνξά πιηθψλ ή πξνηφλησλ, εθηφο πφιεσο, ζε 

απφζηαζε >= 5Km, ζε νδνχο θαιήο βαηφηεηαο ΜΔΣ2.1.2 m3Km 11,000000*  0,01=  0,10  

 
Σηκή αλα m2 επηά επξώ & νγδόληα έμε ιεπηά   (7,86 €) 

 

Αχαράβη 17/11/2021 

 

 

υντάχθηκε - Ελζγχθηκε 

Η Προϊςτ/νη Σμήματοσ 

 

 

Κυριακή Ευγενικοφ 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Θεωρήθηκε 

Ο αναπληρωτήσ Δ/ντησ Σ.Τ 

  

 

Χρήστος Κορμαρής 

Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 
Άρκρο 1. Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ 

Θ εργολαβία περιλαμβάνει τθν καταςκευι όλων των εργαςιϊν του ζργου : Επιςκευι και 
ςυντιρθςθ ςχολικϊν κτιρίων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ.  
Όπου αναφζρεται ςτθν παροφςα ΕΡΓΟΔΟΣΘ νοείται ο Διμοσ Βόρειασ  Κζρκυρασ,  όπου 
ΑΝΑΔΟΧΟ ι ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ο ανάδοχοσ που κα ανακθρυχκεί μετά τθν διαδικαςία ανάκεςθσ. 
Θ ςυνολικά απαιτοφμενθ πίςτωςθ του ζργου ανζρχεται ςε 87.974,58 € εκ των οποίων τα 
70.947,24 € αποτελοφν τον προχπολογιςμό των εργαςιϊν χωρίσ Φ.Π.Α. και τα  17.027,34 € τον 
αποδιδόμενο ΦΠΑ.  
Θ αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό του προχπολογιςμοφ 
προςφοράσ του αναδόχου (.Π.) προςαυξθμζνο κατά το ποςό των απροβλζπτων δαπανϊν που 
ανζρχονται ςτο 15% του .Π., το ποςό τθσ ανακεϊρθςθσ και τισ απολογιςτικζσ εργαςίεσ, όπωσ 
αναφζρονται ςτον προχπολογιςμό μελζτθσ. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί (ποςοςτό 24% επιπλζον) 
βαρφνει το Διμο Βόρειασ Κζρκυρασ. 
υμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ είναι οι τιμζσ του τιμολογίου τθσ μελζτθσ, απομειωμζνεσ κατά 
τα επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ ανά ομάδα εργαςιϊν και προςαυξθμζνεσ κατά το ποςοςτό του 
εργολαβικοφ οφζλουσ και γενικϊν εξόδων που υπολογίηεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%). 
 
Άρκρο 2: Ιςχφουςα Νομοκεςία 

Σο ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ : 
1. Σο Ν4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών & Υπθρεςιών» (όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα με το Ν. 4782/2021(Α’36). 
2. Σα άρκρα 80-110 τα όποια είναι ςε ιςχφ ζωσ και ςιμερα του Ν. 3669/08 «Κφρωςθ τθσ 

Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ), όπωσ τροποποιικθκε 
με τισ διατάξεισ του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α) και είναι ςε ιςχφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν.4412/2016. 

3. Σο άρκρο 59 του Ν4278/2014 κατάργθςθ κατϊτατων ορίων. 
4. Σισ διατάξεισ Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86). 
5. Σο άρκρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτθςθ 6‰ ςτο ΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93). 

 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:      37/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ  ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΕΡΓΟ : Επιςκευι και ςυντιρθςθ ςχολικϊν 

κτιρίων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ 

ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΠΡΟΫΠ. : 87.974,58€ (ςυμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 ΧΡΗΜ/Η : ΑΣΑ ΧΟΛΕΙΩΝ 

 ΧΡΗΗ 

CPV 

: 

: 

2021 

45214210-5 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ 

για ςχολεία πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 



 

2 

 

6. Σο Ν.4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικών Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
Διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

7. Σισ διατάξεισ του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/19.3.2015 τεφχοσ Αϋ) . 
8. Σισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74Αϋ), «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ…». 
9. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει. 
10.Σισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ112/13.07.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικών, διοικθτικών και 
αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει. 

11.Σισ διατάξεισ του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριςθ δθμοςιεφςεων των 
φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει με 
τθν προςκικθ του Ν.3801/04.09.2009  (ΦΕΚ  A’ 163) Άρκρο 46 «Πλθρωμι δαπάνθσ 
δθμοςίευςθσ», όπωσ ιςχφει. 

12.Σου Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε 
κζματα ζργου που εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) και 
άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ». 

13.Σου Π.Δ. 131/98 (ΦΕΚ 105/Α’/19-5-1998) «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και 
ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα δθμοςίων ζργων αρμοδιότθτασ των Περιφερειών», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

14.Σισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν 
περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά 
ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

15.Σου Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 86/2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ 
Οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Ν. 4046/2012». 

 
Άρκρο 3: ειρά ιςχφοσ τευχϊν και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ 

Σα τεφχθ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και δθμοπράτθςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται,είναι δε 
κατά ςειρά ιςχφοσ τουσ (ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων πουπεριζχουν) τα 
παρακάτω: 
1. Σο ςυμφωνθτικό. 
2. Θ Διακιρυξθ. 
3. Θ Οικονομικι Προςφορά. 
4. Σο Σιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ. 
5. Ο Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
6. Θ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.).  
7. Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  
8. Θ Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.).  
9. Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ 
10.Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, που κα χορθγθκοφν ςτον ανάδοχο από τθν υπθρεςία και οι 

εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ μελζτεσ, που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο, αν προβλζπεται θ 
περίπτωςθ αυτι από τα ςυμβατικά τεφχθ ι προκφψει κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 
τροποποίθςθσ των μελετϊν του ζργου.  
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11.Σο Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα  εγκρικεί 
από τθν Τπθρεςία. 

ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ ςτο περιεχόμενο ενόσ και του αυτοφ από τα παραπάνω ςυμβατικά 
ςτοιχεία, θ τελικι επιλογι ανικει ςτθν Τπθρεςία και ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
ςυμμορφωκεί χωρίσ αντιρριςεισ ςε αυτιν και χωρίσ να δικαιοφται να προβάλει οποιαδιποτε 
απαίτθςθ για αποηθμίωςθ από αυτιν τθν αιτία. 
 
Άρκρο 4: Μελζτθ των ςυνκθκϊν και όρων καταςκευισ του ζργου 

Θ υποβολι προςφοράσ ςτθν δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι ο ανάδοχοσ: 
1. Ζχει επιςκεφκεί και ελζγξει τθν τοποκεςία και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ του οικοπζδου και ζχει 

ςαφι γνϊςθ των επιτόπου ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου είδοσ εδάφουσ, επιφανειακά 
νερά, ΔΙΚΣΤΑ ΔΕΘ, ΟΣΕ παρακείμενα ρεφματα, τθν διαμόρφωςθ και τθν φφςθ του 
εδάφουσ του γθπζδου του ζργου και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν, ειδικϊν και 
τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ τουσ. 

2. Ζχει μελετιςει με κάκε προςοχι, τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ εφαρμογισ και τα 
τεφχθ μελζτθσ και δθμοπράτθςθσ του ζργου και ότι κα ςυμμορφωκεί απόλυτα με αυτά 
για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

3. Αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ παραπάνω 
ειδικζσ ςυνκικεσ και όρουσ καταςκευισ του ζργου και ότι δεν απαλλάςςεται από τθν 
ευκφνθ που ζχει για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
αν παρζλειψε να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι λεπτομζρεια ι να ηθτιςει κάκε πλθροφορία 
που ζχει ςχζςθ  με τθν μελζτθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου γενικά. 

 
Άρκρο 5 : Προκεςμίεσ 

1. Θ ολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται από τθν θμζρα. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει και να αποπερατϊςει το ζργο ςε  
προκεςμία δϊδεκα (12) μθνϊν, ιτοι  τρακοςίεσ εξιντα (360) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, που αποτελεί και τθν ςυνολικι προκεςμία περαίωςθσ  του ζργου. 
Με τθν περαίωςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν εκδίδεται από τθν Δ/νουςα Τπθρεςία θ ςχετικι 
βεβαίωςθ περαίωςθσ. Θ μθ φπαρξθ τθσ παραπάνω βεβαίωςθσ επιβάλλει αυτόματα τθν 
επιβολι αντίςτοιχθσ ποινικισ ριτρασ. 

2. Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ παραπάνω ςυνολικισ προκεςμίασ ορίηονται οι παρακάτω ενδεικτικζσ 
τμθματικζσ προκεςμίεσ (ςτάδια), που όλεσ αρχίηουν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ και 
μζςα ςτισ οποίεσ πρζπει να αποπερατωκοφν τουλάχιςτον οι ςε κάκε παρακάτω ςτάδιο 
αναφερόμενεσ κυριότερεσ εργαςίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 147 του Ν. 4412/2016. 

 

Περιγραφι Εργαςίασ Ζναρξθ Πζρασ Διάρκεια 

Εγκατάςταςθ εργοταξίου 0 30 30 

Αςφαλτικά - ιμανςθ 30 230 200 

Κακαριςμόσ - Απεγκατάςταςθ 
εργοταξίου 

230 240 10 

 
Σφνολο θμερ/κών θμερών: 240 
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3. Για κάκε θμερολογιακι θμζρα υπζρβαςθσ, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, τθσ ςυνολικισ 
προκεςμίασ περαίωςθσ του όλου ζργου, επιβάλλεται ποινικι ριτρα, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 
του άρκρου 148 του Ν. 4412/16. 

  Δεν προβλζπεται ριτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ) ςε περίπτωςθ ταχφτερθσ περαίωςθσ του 
ζργου. Ο φορζασ καταςκευισ, για τθν κάλυψθ ι περιοριςμό των κακυςτεριςεων του ζργου, 
αν ευκφνεται για αυτζσ ο ανάδοχοσ, μπορεί να δϊςει εντολι ςτο ανάδοχο να επιταχφνει 

     Θ υποκατάςταςθ του αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου του ζργου 
(εκχϊρθςθ του ζργου) απαγορεφεται χωρίσ ζγκριςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ, που αποφαςίηει 
μετά από αίτθςθ του αναδόχου και πρόταςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Αν διαπιςτωκεί 
κακ’ οποιονδιποτε τρόπο ότι ζχει γίνει άμεςθ ι ζμμεςθ υποκατάςταςθ του αναδόχου από 
άλλθ εργολθπτικι επιχείρθςθ, ο κφριοσ του ζργου ι ο φορζασ καταςκευισ κθρφςςει ζκπτωτο 
τον ανάδοχο μετά από γνϊμθ του Σεχνικοφ υμβουλίου.  

     Κατά τα λοιπά για τθν περίπτωςθ υποκατάςταςθσ του αναδόχου εφαρμόηονται οι διατάξεισ 
του άρκρου 164 του Ν.4412/16. Για τθν περίπτωςθ υπεργολαβιϊν ιςχφουν τα άρκρα 165 και 
166 του Ν.4412/16. 

 
Άρκρο 6: Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου  

1. Ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι προκεςμία ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα 
Τπθρεςία, το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, ςτο διάςτθμα από 15θ ζωσ 30θ θμζρα 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 145 του Ν.4412/16.  
Σο χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά ανακεωρθτικι περίοδο τισ 
εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. 
Σο χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθν μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν 
πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων, ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται 
από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. 
Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει 
πζραν των τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μπορεί να τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου ςχετικά με τθν 
ςειρά και τθν διάρκεια καταςκευισ των, μζςα ςτα όρια τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ.  
Θ ζγκριςθ του χρονοδιαγράμματοσ γίνεται εντόσ 15  θμερϊν από τθν υποβολι του, με τθν 
πάροδο τθσ προκεςμίασ αυτισ κεωρείται εγκεκριμζνο. Σο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 
αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. 
Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το 
αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν. 
Σο χρονοδιάγραμμα κα ςυνοδεφεται από ζκκεςθ όπου κα περιγράφονται αναλυτικά οι 
μζκοδοι εργαςίασ, τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν και οι αποδόςεισ τουσ, ο αρικμόσ 
των εργατϊν κ.λ.π., για τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ, ζτςι που να εδραιϊνουν ςυγκεκριμζνα τθν 
αξιοπιςτία των προτεινομζνων προτάςεων. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ, μζςα ςε ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να 
ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται 
λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει 
θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνθ του να παρακολουκεί ανελλιπϊσ τθν εφαρμογι του 
χρονοδιαγράμματοσ και να το αναπροςαρμόηει κάκε μινα, ςτθν περίπτωςθ που κάποια 
ξζφυγε από αυτό, οφτωσ ϊςτε να τθρθκεί τελικά πιςτά θ ςυνολικι προκεςμία αποπεράτωςθσ 
του όλου ζργου. 
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Θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου που είναι από τισ πιο βαςικζσ 
υποχρεϊςεισ του αναδόχου, κα παρακολουκείται ανελλιπϊσ και αυςτθρά από τθν επίβλεψθ 
και ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, φςτερα από ειδικι 
πρόςκλθςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Επίςθσ, ζκπτωτοσ μπορεί να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ 
αν δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ υποχρεϊςεισ του για τθν υποβολι του χρονοδιαγράμματοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και γενικότερα για τθν μθ τιρθςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν μθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςφμφωνα με τθν 
ςφμβαςθ, ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ. 

2. Παράταςθ προκεςμιϊν δεν αναγνωρίηεται αν ιςχυριςτεί ο ανάδοχοσ άγνοια των τοπικϊν 
ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ του ζργου, αλλά μόνο για εξαιρετικοφσ λόγουσ, μετά από 
αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του αναδόχου (που υποβάλλεται τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθν λιξθ 
τθσ προκεςμίασ), πρόταςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ, γνωμοδότθςθ του Διευκυντι Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν και απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, που εκδίδεται όχι αργότερα από τθν 
πάροδο τριϊν μθνϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ του αναδόχου. Για τθν παράταςθ τθσ 
ςυνολικισ ι των τμθματικϊν προκεςμιϊν ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 147 του 
Ν.4412/16. 

 
Άρκρο 7: Προςωπικό αναδόχου 

1. Σο ζργο διευκφνεται εκ μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ από πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπό 
τθσ, αποδεκτό από τθν υπθρεςία που πρζπει να είναι διπλωματοφχοσ  ι και από τον ίδιο 
τον ανάδοχο ςε περίπτωςθ ατομικισ επιχείρθςθσ. 

2. Για τθν καταςκευι του ζργου ο ανάδοχοσ, υποχρεοφται να διακζςει τον αναγκαίο αρικμό 
μθχανικϊν, υπομθχανικϊν, εργοδθγϊν κλπ. 

3. Όλοι οι παραπάνω πρζπει να είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ Τπθρεςίασ. Θ Διευκφνουςα το ζργο 
Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να διατάξει τθν απομάκρυνςθ από το εργοτάξιο 
οποιουδιποτε απαςχολουμζνου ςϋαυτό, ςτθν περίπτωςθ που τον κεωριςει ακατάλλθλο 
για οποιοδιποτε λόγο. 

4. Ο ανάδοχοσ για το προςωπικό του υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν Διευκφνουςα 
Τπθρεςία τθν βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναγράφεται 
και ο χρόνοσ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων. 

5. Ο επιτόπου του ζργου μθχανικόσ είναι αρμόδιοσ και υπεφκυνοσ για τθν ζντεχνθ, άρτια και 
αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, για τθ λιψθ και εφαρμογι των απαιτοφμενων μζτρων 
προςταςίασ και αςφαλείασ των εργαηομζνων ςτο ζργο και κάκε τρίτου. Γιϋ αυτό κα πρζπει 
να υποβάλει διλωςθ ότι αποδζχεται το διοριςμό του και τισ ευκφνεσ του.  

6. Ρθτά ορίηουμε ότι ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά και πλιρωσ τισ ευκφνεσ του ζργου τισ 
υποχρεϊςεισ και είναι εξ’ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Τπθρεςία για το ζργο. 

 
Άρκρο 8: Εργολαβικά ποςοςτά - Επιβαρφνςεισ 

1. τθν παροφςα εργολαβία ιςχφει εργολαβικό ποςοςτό 18% επί τθσ αξίασ του τμιματοσ του 
ζργου που εκτελείται και αποτιμάται με τιμζσ μονάδοσ.  

  το ποςοςτό αυτό περιλαμβάνονται, εκτόσ των δαπανϊν που αναφζρονται ςτθν 
Γ..Τ., και ειδικζσ δαπάνεσ που είναι απαραίτθτεσ ι ενδεχόμενα ηθτθκοφν από τον 
εργοδότθ, όπωσ: 
• φνταξθ τευχϊν αναλυτικϊν επιμετριςεων, πρωτοκόλλων, ςχεδίων, 

δακτυλογραφιςεων κ.λ.π. ςε ανάλογο αρικμό αντιτφπων, ςφμφωνα με τα 
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καταγραφζντα ςτοιχεία ςτο θμερολόγιο και τα καταγραφζντα επιμετρθτικά ςτοιχεία 
του αναδόχου παρουςία του επιβλζποντα.  

• Λιψθ φωτογραφιϊν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κατά τθν κρίςθ τθσ 
επίβλεψθσ. 

2. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει και τυχόν αναγκαίεσ απολογιςτικζσ  
εργαςίεσ όταν του δοκεί ειδικι εντολι από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. τθν περίπτωςθ 
αυτι καταβάλλεται ςτον ανάδοχο, και περιλαμβάνεται ςτθν πιςτοποίθςθ θ πραγματικι 
δαπάνθ που προκφπτει ςφμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πλθρωμισ για τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν. Επί τθσ δαπάνθσ αυτισ καταβάλλεται εργολαβικό ποςοςτό 18%, μειωμζνο 
κατά τθ μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ προςφοράσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ. Επί τθσ αξίασ των 
υλικϊν που τυχόν κα χορθγιςει ο εργοδότθσ ςτον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό 
ποςοςτό. 

3. Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται των τελϊν, διοδίων των παντόσ είδουσ μεταφορικϊν 
μζςων, του ειδικοφ φόρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 επί των ειςαγομζνων από το εξωτερικό 
υλικϊν, εφοδίων κ.λ.π. και των αναφερομζνων φόρων ςτα Ν.Δ. 4456/65 και 4535/66.  

4. Ο φόροσ Προςτικζμενθσ αξίασ βαρφνει τον κφριο του ζργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 : Διοίκθςθ του ζργου – Επίβλεψθ 

1. Θ παρακολοφκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ διοίκθςθ των ζργων αςκοφνται από τθν αρμόδια τεχνικι 
υπθρεςία του φορζα καταςκευισ του ζργου (διευκφνουςα ι επιβλζπουςα υπθρεςία), θ οποία 
ορίηει τουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ που κα αςχολθκοφν ειδικότερα με τθν επίβλεψθ, 
προςδιορίηει τα κακικοντά τουσ όταν είναι περιςςότεροι από ζναν, παρακολουκεί το ζργο 
τουσ και γενικά προβαίνει ςε κάκε ενζργεια που απαιτείται για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ 
των ζργων. 

2. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ορίηει ωσ επιβλζποντεσ και βοθκοφσ αυτϊν για το ζργο ι τμιματά 
του ι είδθ εργαςιϊν τεχνικοφσ κατά προτίμθςθ υπαλλιλουσ που ζχουν τθν κατάλλθλθ 
ειδικότθτα, ανάλογα με τα ςτελζχθ που διακζτει, τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και τθν αξιολόγθςθ 
του ζργου και του προςωπικοφ. Οι επιβλζποντεσ αποτελοφν τουσ άμεςουσ βοθκοφσ του 
προϊςτάμενου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ που ςχετίηονται 
με το ζργο, όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ επί μζρουσ διατάξεισ του παρόντοσ τίτλου. Δεν 
αποκλείεται θ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ από τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ 
Διευκφνουςα Τπθρεςία όταν ορίηει ομάδα επίβλεψθσ, περιλαμβάνει τον ςυντονιςτι, τουσ 
επιβλζποντεσ και τουσ βοθκοφσ τουσ, με ςαφϊσ κακοριςμζνα κακικοντα ςτθν απόφαςθ 
οριςμοφ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τισ απαιτιςεισ υπογραφισ εγγράφων και ςτοιχείων.  

3. τθν περίπτωςθ καταςκευισ ζργου με ανάκεςθ ςε ανάδοχο, θ επίβλεψθ αποςκοπεί ςτθν πιςτι 
εκπλιρωςθ από τον ανάδοχο των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν καταςκευι του ζργου, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτον προοριςμό του. 

4. Θ υποχρζωςθ τθσ επίβλεψθσ να προβαίνει ςε κάκε ενζργεια για τθν πιςτι εκπλιρωςθ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, δεν μειϊνει ςε καμιά περίπτωςθ τισ ευκφνεσ του 
αναδόχου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθ ςφμβαςθ. 

5. Θ επίβλεψθ μπορεί να αςκθκεί, εκτόσ από τον τόπο των ζργων, και ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που 
καταςκευάηονται τμιματα του ζργου. 

6. ε περιπτϊςεισ μεγάλων ι ειδικϊν ι ςθμαντικϊν ζργων, θ επίβλεψθ μπορεί να γίνει με 
κλιμάκιο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, που ζχει επικεφαλισ τεχνικό κατθγορίασ ΠΕ και τον 
απαιτοφμενο αρικμό βοθκϊν και άλλου τεχνικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ. Σο κλιμάκιο 
επίβλεψθσ μπορεί να εγκαταςτακεί ςτθν ζδρα τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ι με απόφαςθ 
του αρμόδιου Τπουργοφ ςτον τόπο των ζργων. 
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7. Μετά τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου, οι βαςικοί μελετθτζσ κα μετζχουν υποχρεωτικά ωσ 
Σεχνικοί φμβουλοι - Μελετθτζσ ςτθν εκτζλεςθ αυτοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
144 και ςτθν παρ. 6 του άρκρου 188. 

8. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου ςυντάςςει και ςτζλνει 
ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, κάκε τρίμθνο, ςυνοπτικζσ ανακεφαλαιωτικζσ εκκζςεισ για τθν πορεία 
του ζργου και τα ςθμαντικά προβλιματα που ςχετίηονται με τθν καταςκευι του. τισ εκκζςεισ 
αυτζσ περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν πορεία εφαρμογισ τθσ 
εγκεκριμζνθσ μελζτθσ του ζργου, με τον εντοπιςμό ςφαλμάτων τθσ προμζτρθςθσ και με τθν 
εμφάνιςθ απρόβλεπτων περιςτάςεων που ιδθ ζλαβαν χϊρα ι είναι ςε εξζλιξθ και εκτίμθςθ 
τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ για το αν ςτο επόμενο τρίμθνο προβλζπεται να προκφψει 
ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και για το κόςτοσ των εργαςιϊν αυτϊν, 
προκειμζνου θ προϊςταμζνθ αρχι να αποφαςίςει ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ του ζργου ι τθ 
μείωςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

9. Όταν παρίςταται ανάγκθ διαπίςτωςθσ πραγματικϊν περιςτατικϊν, τα οποία δεν καλφπτονται 
από άλλεσ διατάξεισ του παρόντοσ, το αρμόδιο όργανο ι θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί να 
προβαίνει ςε αυτοψία που διενεργείται από κατάλλθλο τεχνικό υπάλλθλο ι επιτροπι από 
τεχνικοφσ υπαλλιλουσ που ςυντάςςουν ςχετικι ζκκεςθ. Όταν γίνονται τζτοιεσ αυτοψίεσ 
καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ, αν ςυντρζχει περίπτωςθ. 

 
Άρκρο 10: Επιμζτρθςθ εργαςιϊν 

1. Για τον τρόπο επιμζτρθςθσ των εργαςιϊν ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα αντίςτοιχα άρκρα του 
τιμολογίου και οι κανόνεσ επιμζτρθςθσ που ορίηονται ςτα εγκεκριμζνα Ενιαία Σιμολόγια 
ΝΑΟΙΚ, ΝΑΤΔΡ, ΝΑΟΔΟ, ΝΑΠΡ, ΘΛΜ, ΑΣΘΕ του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

2. Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία ςτοιχεία 
για τθν επιμζτρθςθ των ποςοτιτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν, πλθν των περ. γ’ ζωσ ε’ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 95. Σα επιμετρθτικά ςτοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο ςτουσ 
επιβλζποντεσ του άρκρου 136, με υπεφκυνθ διλωςθ περί τθσ αλθκείασ αυτϊν. ε κάκε 
επιμζτρθςθ αποτυπϊνονται διακριτά οι ςυμβατικζσ ποςότθτεσ από τισ εξωςυμβατικζσ 
ποςότθτεσ που τυχόν εκτζλεςε ο ανάδοχοσ, κατόπιν εντολϊν τθσ υπθρεςίασ. 

3. το τζλοσ κάκε τμθματικισ προκεςμίασ, όπωσ ορίηεται ςτο χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ, 
άλλωσ ςτο τζλοσ κάκε μινα, εφόςον δεν υφίςταται χρονοδιάγραμμα ι ςε άλλθ χρονικι 
περίοδο που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά 
διακριτά μζρθ του ζργου για τισ εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν το προθγοφμενο προβλεπόμενο 
διάςτθμα. Θ επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι περιγραφι τθσ, με ζνδειξθ 
του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων 
εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και 
διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των δθλϊςεων 
τθσ παρ. 3. Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και 
ςχζδια, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθ διευκφνουςα 
υπθρεςία με διλωςθ περί τθσ αλικειασ αυτϊν. Θ υποβολι των επιμετριςεων αποτελεί 
προχπόκεςθ τθσ τμθματικισ πλθρωμισ του αναδόχου. Θ ζγκριςθ των επιμετριςεων 
ολοκλθρϊνεται με τθν ζκδοςθ εγκριτικισ απόφαςθσ από τθν Τπθρεςία μετά τον ζλεγχό τουσ.  

4. Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ δφναται οποτεδιποτε να διατάξει τθ ςυνολικι ι 
δειγματολθπτικι ενδεικτικι επαλικευςθ οποιαςδιποτε υποβλθκείςασ επιμζτρθςθσ, ςε κάκε 
περίπτωςθ, όμωσ, υποχρεοφται να προβεί ςε δειγματολθπτικό ενδεικτικό ζλεγχο επαλικευςθσ 
επιμετριςεωσ, ςε αρικμό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%) των 
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επιμετριςεων που υποβλικθκαν ι τουλάχιςτον τζςςερισ (4) εξ αυτϊν, αν υποβάλλονται 
λιγότερεσ από δζκα (10) επιμετριςεισ. 

5. Αν διαπιςτωκεί υποβολι ανακριβοφσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκοφσ επιμζτρθςθσ, ο 
προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ διατάςςει πλιρθ ζλεγχο του ςυνόλου των 
υποβλθκειςϊν επιμετριςεων και καλείται ο ανάδοχοσ με πρόςκλθςθ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ να υποβάλλει, εντόσ ταχκείςθσ με τθν πρόςκλθςθ προκεςμίασ, που δεν μπορεί να 
είναι μικρότερθ των τριϊν (3) θμερϊν και μεγαλφτερθ των δζκα (10) θμερϊν, τα πραγματικά 
επιμετρθτικά ςτοιχεία και να παράςχει εξθγιςεισ. Ωσ ανακριβείσ κεωροφνται οι επιμετριςεισ, 
που φζρουν προφανι υπολογιςτικά ςφάλματα ι παραλείψεισ ι αναφορά λανκαςμζνου 
άρκρου του τιμολογίου και δεν μποροφν να αποδοκοφν ςε πρόκεςθ του αναδόχου να 
εξαπατιςει τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ωσ εκ προκζςεωσ αναλθκείσ επιμετριςεισ νοοφνται οι 
επιμετριςεισ που εκ προκζςεωσ περιζχουν αναλθκι επιμετρθτικά ςτοιχεία. Οι ανακριβείσ ι εκ 
προκζςεωσ αναλθκείσ επιμετριςεισ διορκϊνονται οποτεδιποτε με πρωτοβουλία τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Δικαίωμα διόρκωςθσ των ανακριβϊν επιμετριςεων διατθρεί και ο 
ανάδοχοσ. Κατά των αποφάςεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ χωρεί ζνςταςθ κατ’ άρκρο 174. 

6. Όταν πρόκειται για εργαςίεσ θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι 
μορφι του ζργου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει διλωςθ γνωςτοποίθςθσ αφανϊν 
εργαςιϊν που ςυνοδεφει υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, θ οποία ςυνιςτά διακριτι 
επιμζτρθςθ και περιλαμβάνει διλωςθ περί τθσ αλικειασ των ςτοιχείων, υπογράφεται δε, τόςο 
από τον ανάδοχο όςο και από τουσ τεχνικοφσ του άρκρου 139, περί διεφκυνςθσ ζργου από τθν 
πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ πριν από τθν επικάλυψθ των εργαςιϊν αυτϊν 
υποχρεοφται να καλεί τον επιβλζποντα να ελζγξει τισ εργαςίεσ αυτζσ ςε θμερομθνία, που δεν 
απζχει περιςςότερο από τρεισ (3) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ. Ο επιβλζπων 
ςυντάςςει ζκκεςθ ςτθν οποία επιβεβαιϊνεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν και 
υποβάλλεται αμελλθτί ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ ζκκεςθ 
ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επαρκι, για τθν τεκμθρίωςθ τθσ εκτζλεςθσ των αφανϊν 
εργαςιϊν, αρικμό ψθφιακϊν φωτογραφιϊν, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο Μθτρϊο του 
ζργου. Ο επιβλζπων είναι υποχρεωμζνοσ να ανταποκρικεί ςτο αίτθμα ελζγχου των αφανϊν 
εργαςιϊν. Ακολοφκωσ, ο ανάδοχοσ ενθμερϊνει θλεκτρονικά τον προϊςτάμενο τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ ζκκεςθ παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ςυνοδεφει υποχρεωτικά 
τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, δεν ζχει εκτελεςτό χαρακτιρα και δεν προςβάλλεται αυτοτελϊσ, παρά 
μόνο από κοινοφ με τθν εγκριτικι πράξθ τθσ επιμζτρθςθσ αυτισ, που εκδίδει θ διευκφνουςα 
υπθρεςία εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ. 

7. Αν υποβλθκοφν ανακριβείσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκείσ επιμετριςεισ και εφόςον αυτζσ είχαν 
ωσ ςυνζπεια τθν πλθρωμι λογαριαςμοφ, ςυντάςςεται ςε βάροσ του αναδόχου, με απόφαςθ 
τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, αρνθτικόσ λογαριαςμόσ για τθν επιςτροφι του τυχόν 
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ, προςαυξθμζνου κατά ποςοςτό τρία τοισ εκατό (3%) ωσ 
ειδικισ ποινικισ ριτρασ ςτισ περιπτϊςεισ εκ προκζςεωσ αναλθκϊν επιμετριςεων. 

8. Αν παρζλκει άπρακτθ θ ταχκείςα ανωτζρω προκεςμία τθσ παρ. 4 ι ο ανάδοχοσ κακ’ υποτροπι 
προβαίνει ςτθν υποβολι αναλθκϊν επιμετριςεων, τοφτοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και 
καταπίπτει ςε βάροσ του θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Ωσ υποτροπι κεωρείται ιδίωσ, θ 
υποβολι τουλάχιςτον τριϊν αναλθκϊν επιμετριςεων. Κατά τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ χωρεί 
ζνςταςθ κατ’ άρκρο 174. Οι κυρϊςεισ τθσ παροφςασ δεν εμποδίηουν τθν επιβολι και άλλων 
κυρϊςεων που προβλζπονται είτε ςε διατάξεισ του παρόντοσ είτε από διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ. 
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9. Όλα τα παραπάνω κακϊσ και κζματα χαρακτθριςμοφ εδαφϊν, πλθρωμισ με κατϋ αποκοπιν 
τίμθμα, τελικϊν επιμετριςεων κ.λπ. διενεργοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 151 του Ν.4412/16. 
Ειδικϊσ ο χαρακτθριςμόσ και θ παραλαβι του φυςικοφ εδάφουσ ςτο οποίο εκτελείται το ζργο, 
γίνονται από δφο (2) ι περιςςότερουσ τεχνικοφσ, που ορίηονται από τθ διευκφνουςα 
υπθρεςία. Ο οριςμόσ των τεχνικϊν του προθγοφμενου εδαφίου ανακοινϊνεται ςτθν 
Προϊςταμζνθ Αρχι, θ οποία μπορεί να ορίςει και άλλον τεχνικό. Θ Προϊςταμζνθ Αρχι μπορεί 
ςε κάκε περίπτωςθ να ορίςει επιτροπι αποτελοφμενθ από τρεισ (3) τουλάχιςτον τεχνικοφσ για 
επανζλεγχο του χαρακτθριςμοφ και τθσ παραλαβισ του φυςικοφ εδάφουσ. Αν δεν επαρκεί το 
τεχνικό προςωπικό ι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ να λθφκεί απόφαςθ, λόγω διαφωνίασ των 
υπαλλιλων που ορίηονται ςε άρτιο αρικμό, ο ανωτζρω χαρακτθριςμόσ εδαφϊν γίνεται κατά 
τον προςφορότερο τρόπο με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ. 

10. Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου, ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τθν «τελικι επιμζτρθςθ», δθλαδι 
τελικό ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν 
επιμετριςεων, θ οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και από ζναν τουλάχιςτον από τουσ 
τεχνικοφσ του άρκρου 139. τθν τελικι επιμζτρθςθ εμφανίηονται διακριτά οι ςυμβατικζσ 
εργαςίεσ, οι οποίεσ εκτελζςτθκαν με βάςθ τθ ςφμβαςθ ι με εγκεκριμζνουσ 
Ανακεφαλαιωτικοφσ Πίνακεσ Εργαςιϊν και οι εξωςυμβατικζσ, ζςτω και αν εκκρεμεί θ 
διαδικαςία τακτοποίθςθσ τουσ. Θ τελικι επιμζτρθςθ ελζγχεται από τον επιβλζποντα, ο οποίοσ 
υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν προσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία ςχετικι ζκκεςθ. Θ 
διευκφνουςα υπθρεςία υποχρεοφται, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ ζκκεςθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου, να εκδϊςει απόφαςθ περί τθσ ζγκριςθσ αυτισ. ε περίπτωςθ 
εμφάνιςθσ διαφορϊν μεταξφ επιμζρουσ επιμετριςεων και τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται, εντόσ τθσ ταχκείςασ από τθ διευκφνουςα υπθρεςία προκεςμίασ, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των τριϊν (3) θμερϊν, να προβεί ςε πλιρθ και αιτιολογθμζνθ 
απόδειξθ τθσ εμφανιηόμενθσ διαφοράσ. 

11. Αν δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο τελικι επιμζτρθςθ, το αργότερο εντόσ δφο (2) μθνϊν από 
τθν κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν, επιβάλλεται ςε βάροσ 
του, για κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο 
χιλιοςτϊν (2‰) επί του ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για 
τθν όλθ ςφμβαςθ. Θ ποινικι ριτρα επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και 
για ζξι (6) το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ. Ανεξάρτθτα από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και 
μετά τθν πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι επιμζτρθςθ ςυντάςςεται από τθ 
διευκφνουςα υπθρεςία που μπορεί να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ τεχνικοφσ και 
ςυνεργεία καταλογίηοντασ τθ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ του αναδόχου. Θ τελικι επιμζτρθςθ 
που ςυντάςςεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται ςτον ανάδοχο, και αν δεν τθν 
αμφιςβθτιςει με ζνςταςθ, τοφτθ κακίςταται οριςτικι και απρόςβλθτθ ωσ προσ τισ παραδοχζσ 
τθσ. 

12. Μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλει και κάκε άλλο αίτθμά του 
που ςχετίηεται με δικαίωμά του από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αν αυτό δεν ζχει αποςβεςτεί 
και θ ςχετικι αξίωςθ παραγραφεί, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 173, περί 
αποςβζςεων δικαιωμάτων του αναδόχου, ι αν το ςχετικό δικαίωμα δεν ζχει αποςβεςτεί ι 
παραγραφεί. Μετά τθν υποβολι ι ςφνταξθ κατά τθν παρ. 6 τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, ο 
ανάδοχοσ δεν μπορεί να εγείρει ςχετικζσ απαιτιςεισ παρά μόνο για οψιγενείσ αιτίεσ. 

 
Άρκρο 11: Βλάβεσ ςτα ζργα. Αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων 



 

10 

 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ 
επζρχεται ςτο ζργο, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμιά 
του που οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε 
μθ χριςθ των κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ 
υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ  
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του 
δαπάνεσ. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 157 του Ν4412/2016. 
 
Άρκρο 12: Λογαριαςμοί - Πιςτοποιιςεισ (Άρκρο 152 του Ν4412/2016) - Εντολζσ Πλθρωμϊν 

1. Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται τμθματικά, με βάςθ τισ 
επιμετριςεισ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί μζςα ςτα όρια του χρονοδιαγράμματοσ 
εργαςιϊν. 

 Αν από τον ανάδοχο καταςκευαςκοφν εργαςίεσ πζρα από τισ προβλεπόμενεσ ςτο 
χρονοδιάγραμμα, ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να αναβάλει τθν πλθρωμι των 
επιπλζον εργαςιϊν, ϊςτε να ςυμπζςει με τα προβλεπόμενα ςτο χρονοδιάγραμμα. Σο 
προθγοφμενο εδάφιο δεν εφαρμόηεται, όταν ςτθ ςφμβαςθ προβλζπεται πρόςκετθ καταβολι 
(πριμ) ςτον ανάδοχο για τθ γρθγορότερθ περάτωςθ του ζργου. 

2. Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ και θ οριςτικι πλθρωμι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, κακϊσ και 
θ εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων από τθν εργολαβικι ςφμβαςθ, γίνονται με 
βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ. 

3. Μετά από τθ λιξθ κάκε μινα ι άλλθσ χρονικισ περιόδου που ορίηει θ ςφμβαςθ για τισ 
τμθματικζσ πλθρωμζσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει λογαριαςμό των ποςϊν από εργαςίεσ που 
εκτελζςκθκαν, τα οποία οφείλονται ςε αυτόν. Οι λογαριαςμοί αυτοί ςτθρίηονται ςτισ 
επιμετριςεισ των εργαςιϊν και ςτισ δθλϊςεισ γνωςτοποίθςθσ αφανϊν εργαςιϊν. 
Απαγορεφεται να περιλαμβάνονται ςτον λογαριαςμό εργαςίεσ που δεν ζχουν επιμετρθκεί. Για 
τθν πλθρωμι εργαςιϊν που αποτελοφν ςυμπλθρωματικζσ ι νζεσ (υπερςυμβατικζσ) εργαςίεσ, 
ο ανάδοχοσ ςυντάςςει χωριςτό λογαριαςμό μετά από τθ ςυμβατικι τακτοποίθςι τουσ, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 155, περί επειγουςϊν και απρόβλεπτων εργαςιϊν, και 156, περί 
ειδικϊν κεμάτων τροποποιιςεων ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, αυξομειϊςεων εργαςιϊν 
νζων εργαςιϊν. 

4. Αν δεν προβλζπεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, θμιτελείσ εργαςίεσ μπορεί να περιλθφκοφν 
ςτον λογαριαςμό με αιτιολογθμζνθ εγκριτικι απόφαςθ του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ, αν θ φφςθ τουσ είναι τζτοια που ενδεχόμενθ διακοπι του ζργου δεν κα 
κατζςτρεφε τθν θμιτελι εργαςία. Οι εργαςίεσ αυτζσ καταχωροφνται ςε χωριςτό μζροσ του 
λογαριαςμοφ και περιλαμβάνονται με προςωρινι τιμι μειωμζνθ, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
αυτοτελισ αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ με το υπόλοιπο τθσ προβλεπόμενθσ τιμισ. 

5. τον λογαριαςμό μπορεί να περιλθφκοφν, επίςθσ, τα υλικά που ειςκομίςκθκαν με ζγκριςθ τθσ 
υπθρεςίασ ςτα εργοτάξια ι ςε αποκικεσ που δθλϊκθκαν και εγκρίκθκαν. Οι ποςότθτεσ των 
υλικϊν αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτζσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των 
προςεχϊν εργαςιϊν του εγκεκριμζνου προγράμματοσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθ 
ςφμβαςθ. Οι ποςότθτεσ των υλικϊν περιλαμβάνονται χωριςτά ςτον ςυνοπτικό πίνακα 
εργαςιϊν που ςυνοδεφει τον λογαριαςμό, ςτον οποίο αναφζρονται επίςθσ και οι κζςεισ 
αποκικευςθσ των υλικϊν. Για τα περιλαμβανόμενα ςτουσ λογαριαςμοφσ υλικά, ο ανάδοχοσ 
ζχει ακζραιθ τθν ευκφνθ μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ και τθν παραλαβι του ζργου. Σα υλικά 
περιλαμβάνονται ςε χωριςτό τμιμα των λογαριαςμϊν, με τιμζσ που βρίςκονται ςε ςυνάρτθςθ 
προσ τθν αντίςτοιχθ ςυμβατικι τιμι, ϊςτε το υπόλοιπο μζροσ τθσ τιμισ να αρκεί για τθν 
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ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ, ςτθν οποία κα ενςωματωκοφν τα υλικά. Ποςοςτά γενικϊν εξόδων 
και οφζλουσ τθσ παρ. 6 δεν υπολογίηονται ςτα υλικά. 

6. τουσ λογαριαςμοφσ περιλαμβάνονται επίςθσ, θ ανακεϊρθςθ τιμϊν, αποηθμιϊςεισ κάκε 
είδουσ που ζχουν εγκρικεί, αντίτιμο απολογιςτικϊν εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν μζςω τθσ 
εργολαβίασ και κάκε άλλθ εγκεκριμζνθ δαπάνθ που καταβάλλεται ςτον ανάδοχο. τον 
λογαριαςμό περιλαμβάνεται ακόμθ και το ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του 
εργολάβου τθσ περ. κ’ τθσ παρ. 7 του άρκρου 53, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται ςτισ ςυμβατικζσ 
τιμζσ, και το ςφνολο μειϊνεται κατά το ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ δθμοπραςίασ, αν ςυντρζχει 
περίπτωςθ. Από τουσ λογαριαςμοφσ αφαιροφνται όλεσ οι εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ του 
εργοδότθ, όπωσ ποινικζσ ριτρεσ, περικοπζσ τιμϊν του άρκρου 159, ςυμπλθρωματικι κράτθςθ 
εγγφθςθσ, αν γι’ αυτιν δεν ζχουν κατατεκεί εγγυθτικζσ επιςτολζσ, οπότε γίνεται ςχετικι μνεία, 
απόςβεςθ προκαταβολϊν, παρακράτθςθ αξίασ χορθγοφμενων υλικϊν, πλθρωμζσ που ζγιναν 
ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και γενικά κάκε απαίτθςθ του εργοδότθ που δεν 
ζχει ικανοποιθκεί με άλλον τρόπο. 

7. Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και ςυνοδεφονται ιδίωσ, από 
ανακεφαλαιωτικό ςυνοπτικό πίνακα των επιμετριςεων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν από τθν 
αρχι του ζργου, από τα παραςτατικά ςτοιχεία των απολογιςτικϊν εργαςιϊν, από τον πίνακα 
του υπολογιςμοφ τθσ ανακεϊρθςθσ και από τισ αποφάςεισ που αναγνωρίηουν αποηθμιϊςεισ ι 
επιβάλλουν ποινικζσ ριτρεσ ι περικοπζσ ι άλλεσ απαιτιςεισ του εργοδότθ. Από κάκε νεότερο 
λογαριαςμό αφαιροφνται τα ποςά που πλθρϊκθκαν με τουσ προθγοφμενουσ λογαριαςμοφσ, 
κακϊσ και ποςά που δεν αντιςτοιχοφν ςε επιμετριςεισ ι αφοροφν ςε λάκθ εγκεκριμζνων 
λογαριαςμϊν. Κατά τθν υποβολι, τον ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του λογαριαςμοφ δεν απαιτείται 
θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και των παραςτατικϊν πλθρωμισ των 
κρατιςεων εκ μζρουσ του αναδόχου. 

8. Οι λογαριαςμοί υποβάλλονται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία που τουσ ελζγχει, τουσ διορκϊνει 
και τουσ εγκρίνει μζςα ςε ζναν (1) μινα. Αν ο λογαριαςμόσ που ζχει υποβλθκεί ζχει αςάφειεσ 
ι ανακρίβειεσ, ςε βακμό που να είναι δυςχερισ θ διόρκωςι του, θ διευκφνουςα υπθρεςία, με 
εντολι τθσ προσ τον ανάδοχο, επιςθμαίνει τισ ανακρίβειεσ ι αςάφειεσ που διαπιςτϊκθκαν 
από τον ζλεγχο και παραγγζλλει τθν αναςφνταξθ και επανυποβολι του. τθν περίπτωςθ 
αυτιν, θ οριηόμενθ μθνιαία προκεςμία για τον ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του λογαριαςμοφ 
αρχίηει από τθν επανυποβολι, φςτερα από τθν αναςφνταξθ από τον ανάδοχο. Ο ζλεγχοσ του 
λογαριαςμοφ μπορεί να γίνει και από ςυνεργείο τθσ υπθρεςίασ, ςτο οποίο ςυμμετζχει ο 
επιβλζπων το ζργο. Ο επιβλζπων υπογράφει τον λογαριαςμό, διαπιςτϊνοντασ ότι οι 
ποςότθτεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ υποβλθκείςεσ επιμετριςεισ και τα επιμετρθτικά ςτοιχεία, οι 
τιμζσ ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ και γενικά, ότι ζχουν διενεργθκεί 
ςτον λογαριαςμό όλεσ οι περικοπζσ ι εκπτϊςεισ ποςϊν, που προκφπτουν από τον νόμο και 
τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ. Θ παράλειψθ εμπρόκεςμου ελζγχου και ζγκριςθσ του 
λογαριαςμοφ αποτελοφν πεικαρχικά παραπτϊματα για τα αρμόδια όργανα τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ. Ο εγκεκριμζνοσ λογαριαςμόσ αποτελεί το ζγγραφο για τθν πλθρωμι του αναδόχου 
(«πλθρωτζο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προχπόκεςθ πλθρωμισ του λογαριαςμοφ είναι θ 
προςκόμιςθ από τον ανάδοχο όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. Σο 
τιμολόγιο του αναδόχου που αφορά ςτο ποςό του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που κα 
πλθρωκεί, κακϊσ και θ φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτά του προςκομίηονται ςτθν 
υπθρεςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διενεργεί τισ πλθρωμζσ, μετά από ςχετικι ειδοποίθςι 
του. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ ςτο εργολαβικό αντάλλαγμα δφναται να γίνονται και από τθν 
υπθρεςία και να αποδίδονται απευκείασ ςτουσ δικαιοφχουσ. 
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9. Λογαριαςμόσ που πλθρϊκθκε χωρίσ ζλεγχο, λόγω παρζλευςθσ τθσ πιο πάνω μθνιαίασ 
προκεςμίασ, ι που βαςίςτθκε ςε επιμζτρθςθ που διορκϊκθκε, ελζγχεται και διορκϊνεται από 
τθν υποβολι ι επανυποβολι του και οι προκφπτουςεσ διαφοροποιιςεισ λαμβάνονται υπόψθ 
ςε επόμενο λογαριαςμό ι κατά τθ ςφνταξθ αρνθτικοφ λογαριαςμοφ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία 
ελζγχει, εγκρίνει και διορκϊνει τον λογαριαςμό με ι και χωρίσ τθν υπογραφι του 
επιβλζποντοσ. 

10. Όταν ςυντρζχει περίπτωςθ ςφνταξθσ αρνθτικοφ λογαριαςμοφ είτε ενδιάμεςα κατά τθν εξζλιξθ 
του ζργου είτε και κατά τον τελικό λογαριαςμό, αυτόσ μπορεί να ςυνταχκεί από τθ 
διευκφνουςα υπθρεςία και το ποςό του πρζπει να καταβλθκεί από τον ανάδοχο μζςα ςε ζναν 
(1) μινα από τθν κοινοποίθςθ του λογαριαςμοφ ςε αυτόν, άλλωσ καταπίπτουν ιςόποςα ςε 
βάροσ του οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που ζχουν κατατεκεί ςτον κφριο του ζργου, εφόςον δεν 
υπάρχει ανεξόφλθτο εργολαβικό αντάλλαγμα. Αν αςκθκεί ζνςταςθ κατά του αρνθτικοφ 
λογαριαςμοφ, θ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ αναςτζλλεται μζχρι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 

11. Για τισ πλθρωμζσ των λογαριαςμϊν κα προςκομίηονται από τον ανάδοχο και τα εξισ 
δικαιολογθτικά: 
α. Κανονικό τιμολόγιο ςε (1) αντίτυπο. 
β. Διπλότυπο τθσ αρμόδιασ Οικονομικισ Εφορίασ για τθν προκαταβολι του φόρου 

ειςοδιματοσ. 
γ. Σα ανά τρίμθνο δελτία φορολογικισ ενθμερότθτασ, που προβλζπονται από τον νόμο. 
δ. Βεβαίωςθ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν για τθν εκπλιρωςθ από τον ανάδοχο των 

ςχετικϊν με τθν εργολαβία υποχρεϊςεϊν του. 
ε. Απόδειξθ καταβολισ ποςοςτοφ 0,2% και 1% επί του ποςοφ κάκε λογαριαςμοφ υπζρ του 

Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. (άρκρο 12 Ν.915/79 και αποφάςεισ 9/94 και 10/94 Ολομζλειασ Αρείου Πάγου) 
και 0,50 % υπζρ του Ε.Μ.Π.  

ςτ. Παραςτατικό καταβολισ ςτον λογαριαςμό 040/546107/30 τθσ Εκνικισ Σραπζηθσ τθσ 
Ελλάδοσ κράτθςθσ 0,6% επί παντόσ λογαριαςμοφ (Ν.2166/93, άρκρο 27 παρ. 34 και 35). 

η. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κα προκφπτει από τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τουσ ΟΣΑ. 
 το κονδφλιο, που προκφπτει τελικά, προςτίκενται τυχόν νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ του αναδόχου 

ι αφαιροφνται, ςφμφωνα με το άρκρο 152 του Ν.4412/16, τυχόν επιβαλλόμενεσ ποινικζσ 
ριτρεσ, περικοπζσ, ςυμπλθρωματικι κράτθςθ εγγφθςθσ (αν δεν ζχουν κατατεκεί οι 
αντίςτοιχεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ),  κ.λ.π., γενικά δε προςκαφαιροφνται οφειλόμενα ι 
χρεωμζνα ςτον εργολάβο ποςά, ϊςτε να προκφψει το ποςό με το οποίο κα πλθρωκεί και να 
γίνει εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων. 

 τισ εντολζσ πλθρωμισ προςτίκεται Φ.Π.Α., που κα βαρφνει τον κφριο του ζργου, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του Ν. 1642/86. 

12. Αν θ πλθρωμι ενόσ λογαριαςμοφ κακυςτεριςει χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, πζραν του 
ενόσ (1) μινα από τθν υποβολι του ι τθν επανυποβολι του, οφείλεται τόκοσ υπερθμερίασ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. Η του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Ο ανάδοχοσ μπορεί να 
διακόψει τισ εργαςίεσ δζκα (10) θμζρεσ μετά από τθν κοινοποίθςθ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία 
ειδικισ ζγγραφθσ διλωςθσ. 

13. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ ι θ κατάςχεςι του ςτα χζρια του 
κυρίου του ζργου, κακόλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ του και για ζναν (1) μινα μετά από τθν 
περαίωςι του. Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπονται: α) θ οποτεδιποτε εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, 
του πλθρωτζου εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτθ ςφμβαςθ του 
ζργου, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, όταν πρόκειται για τθν κάλυψθ οφειλισ του 
αναδόχου από τθν προμικεια υλικϊν και μθχανθμάτων προσ εκτζλεςθ του ζργου ι από 
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παροχι εργαςίασ που παραςχζκθκε από εργάτεσ ι υπαλλιλουσ αυτοφ, ςτθν εκτζλεςθ του 
ζργου ι ςε αναγνωριςμζνεσ τράπεηεσ και λοιπά πιςτωτικά ιδρφματα ι νομικά πρόςωπα 
δθμοςίου δικαίου και β) θ κατάςχεςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ από τουσ προμθκευτζσ 
υλικϊν και μθχανθμάτων του ζργου ι από τουσ εργάτεσ και τουσ υπαλλιλουσ του, όπωσ και 
τουσ υπεργολάβουσ που αποδεδειγμζνα χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο από τον ανάδοχο. 
Επιτρζπεται επίςθσ, ο ςυμψθφιςμόσ εκκακαριςμζνων απαιτιςεων του κυρίου του ζργου κατά 
του αναδόχου, που προζρχονται από τθν εκτζλεςθ άλλων ζργων και μζχρι ποςοςτό είκοςι τοισ 
εκατό (20%) από κάκε λογαριαςμό του εκτελοφμενου ζργου.12. Όλεσ οι πλθρωμζσ που 
γίνονται ςτον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου, με βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ, 
αποτελοφν πάντοτε καταβολζσ ζναντι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που εκκακαρίηεται 
μετά τθν παραλαβι. ε κάκε πλθρωμι προσ τον ανάδοχο πραγματοποιοφνται κρατιςεισ, οι 
οποίεσ ανζρχονται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) ςτθν αξία των εργαςιϊν μετά τθσ 
αναλογοφςασ ανακεϊρθςθσ. 

14. Μετά από τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ 

οριςτικισ παραλαβισ του ζργου, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό λογαριαςμό». 
Για τον τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ του παρόντοσ και τα 
παραπάνω αναφερόμενα ςτοιχεία αποτελοφν τα δικαιολογθτικά ζκδοςθσ του εξοφλθτικοφ 
λογαριαςμοφ ςτον οποίο επιςυνάπτονται αντίγραφά τουσ. Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ 
(εξοφλθτικοφ) λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ από τθ ςφμβαςθ 
εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ 
διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. 

 
Άρκρο 13: Αρτιότθτα των καταςκευϊν - Μελζτθ του Ζργου - Σροποποιιςεισ μελζτθσ 

1. Ο κακοριςμόσ από τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ και 
των ειδικϊν προδιαγραφϊν των επί μζρουσ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
(τρόποσ εκτζλεςθσ καταςκευϊν, επί μζρουσ διαςτάςεισ κ.λ.π.) δεν απαλλάςςει τον 
ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να πάρει κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ 
των διαφόρων ειδϊν καταςκευϊν που ςυνκζτουν το ζργο. 

2. Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι 
ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι από τισ ΕΣΕΠ, τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθν μελζτθ ι από 
άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ι τζλοσ από τισ οδθγίεσ ι διαταγζσ τθσ Τπθρεςίασ, κάκε 
απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου πρζπει να είναι άρτιο, ωσ προσ τθν καταςκευι, τθν 
αντοχι και καλι εμφάνιςι του. 

3. Κάκε τμιμα του ζργου που τυχόν δεν κα ςυμπλθρϊνεται άμεςα, κα πρζπει να 
καταςκευάηεται με τθν δυνατότθτα να λειτουργεί αυτόνομα. 

4. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ςυμπλιρωςθ ι επανόρκωςθ, ςτο χρόνο που κα ορίςει θ 
Τπθρεςία, αλλιϊσ θ Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει αυτό ςε βάροσ και για 
λογαριαςμό του, άνευ ετζρου και με τθν τιμι που κα ηθτιςει ο νζοσ καταςκευαςτισ.  

5. Ο ανάδοχοσ πριν από τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε 
ςυςχετιςμό και αρικμθτικό ζλεγχο των αναγραφόμενων ςτοιχείων και ςε περίπτωςθ 
αςυμφωνίασ να ηθτιςει ζγκαιρα και ζγγραφα από τον εργοδότθ, τθν ςχετικι διόρκωςθ, 
χωρίσ να ζχει δικαίωμα να τροποποιεί τα ςτοιχεία αυτά, χωρίσ τθν ζγγραφθ εντολι του 
εργοδότθ, γιατί ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ αναλαμβάνει ρθτά να εφαρμόςει πιςτά τα 
ςχζδια τθσ μελζτθσ του ζργου και τα κακοριηόμενα ςτα τεφχθ τθσ μελζτθσ αυτισ. 
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Άρκρο 14: Ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν και ζτοιμων ι θμικατεργαςμζνων προϊόντων - 
Ελαττϊματα - Παράλειψθ ςυντιρθςθσ. 

1. Όλα τα υλικά κ.λ.π. που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ αγοράσ, χωρίσ 
βλάβεσ. Σα υλικά κα πρζπει να είναι κατά προτίμθςθ από τθν εγχϊρια βιομθχανία και 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, με εξαίρεςθ εκείνα που δεν παράγονται ςτθν Ελλάδα, κακϊσ 
και εκείνα για τα οποία ςτα ςυμβατικά ςτοιχεία ορίηεται ότι θ προζλευςι τουσ κα είναι από 
τθν αλλοδαπι. 

2. Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα 
ςυμβατικά δεδομζνα, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ των υπουργείων, 
Δθμοςίων Ζργων, Εμπορίου και Βιομθχανίασ κακϊσ επίςθσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα 
τθσ εργολαβίασ, αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ 
επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν 
εμφάνιςθ κ.λ.π. 

3. ε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον εργολάβο υλικά απαιτοφμενα για τθν 
εκτζλεςθ των ζργων, ο εργολάβοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και 
όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε αποηθμίωςθ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και 
φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. 

4. Ο εργολάβοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των 
υλικϊν που παραδίδονται ςϋαυτόν από τον εργοδότθ, εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει 
εγγράφωσ. 

5. Σα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά 
δε τθν παραλαβι τουσ από τον εργολάβο, αυτόσ φζρει ακεραία τθν ευκφνθ για κάκε 
βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια που τυχόν κα ςυμβεί ςτα υλικά αυτά.  

6. ε ότι αφορά τθν καταλλθλότθτα ι μθ των υλικϊν, τα ελαττϊματα και τθν παράλειψθ 
ςυντιρθςθσ του ζργου, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν4412/2016. 

 
Άρκρο 15: Ποιότθτα και τρόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 

1. Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ από ειδικευμζνο 
προςωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνικι άποψθ και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ του Ν.4412/2016 τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ γενικά και τισ εντολζσ του αρμόδιου 
οργάνου τθσ επίβλεψθσ του ζργου. 

2. Για  ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν και μζχρι τθσ 
οριςτικισ παραλαβισ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν.4412/2016 

3. Για τθν ευκφνθ του αναδόχου για ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι, ζχουν εφαρμογι οι πάγιεσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα.  

 
Άρκρο 16: Ημερολόγιο ζργου - Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα τθρθκεί θμερολόγιο ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 
146 του Ν4412/2016. Θ τιρθςθ θμερολογίου είναι βαςικόσ ςυμβατικόσ όροσ. 
1. Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθρείται από τον ανάδοχο θλεκτρονικό θμερολόγιο ςε ελεφκερο 

λογιςμικό ευρείασ χριςθσ. Σο τεχνικό ςτζλεχοσ του άρκρου 139, που τθρεί με εντολι του 
αναδόχου το θμερολόγιο, γνωςτοποιείται μετά από τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου ςτθ 
διευκφνουςα υπθρεςία. Σο θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με 
ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ: 
α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, 
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β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το 
προςωπικό ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 
γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ ταυ 
εργοδότθ, 
δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν, αναφορά ςτισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει 
πρόοδοσ ι δεν εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι, 
ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ, 
ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ, 
η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων, κακϊσ και τροποποιιςεισ ι προβλιματα με τισ 
ρυκμίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςμό, 
θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 
κ) οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, 
ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν 
κακυςτεριςεισ, κακϊσ και ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν, 
ια) οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, 
ιβ) ζκτακτα περιςτατικά, 
ιγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ 
ιδιοκτιτεσ, και ιδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 

2. Σο θμερολόγιο του ζργου υπογράφεται με ψθφιακι υπογραφι από τον τθροφντα αυτό και 
αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ςτον 
επιβλζποντα του ζργου. Ο επιβλζπων του ζργου ελζγχει και διορκϊνει το θμερολόγιο, αν 
απαιτείται, και το υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ 
εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν. 

3. Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ελζγχει τισ εγγραφζσ και δφναται να απορρίψει 
όςεσ εξ αυτϊν κρίνει ωσ ανακριβείσ, ενϊ μπορεί να χορθγιςει εντολι προσ τον ανάδοχο για 
τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο και άλλων ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων 
που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν τιρθςθ και 
άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ηθτθκεί από τθ 
διευκφνουςα υπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι καταςτάςεισ με ςκαριφιματα, 
φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ οπτικϊν μζςων. ε μεγάλα 
ζργα, για κάκε εργοτάξιο ςε διακριτι γεωγραφικι ενότθτα πρζπει να τθροφνται χωριςτζσ 
θμεριςιεσ αναφορζσ προόδου ι θμερολόγιο, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ. τισ περιπτϊςεισ μικρϊν ζργων, θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί να ορίςει τθν τιρθςθ 
του θμερολογίου κατά άλλον ςυνοπτικότερο τρόπο, τθν τιρθςι του κατά εβδομάδα ι άλλο 
χρονικό διάςτθμα ι και τθ μθ τιρθςθ θμερολογίου. 

4. Εφόςον, ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ και κοινοποίθςθ 
του θμερολογίου, επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα που κακορίηεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και 
δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των εκατό (100) ευρϊ, οφτε ανϊτερθ των πεντακοςίων (500) 
ευρϊ, για κάκε θμζρα παράλειψθσ, αναλόγωσ με το φψοσ τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ του ζργου. 
Θ ειδικι ποινικι ριτρα επιβάλλεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, φςτερα από ειδικι 
πρόςκλθςθ του προϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο επιβλζπων αναφζρει εγγράφωσ τθν 
παράλειψθ τιρθςθσ. 

5. Οι εγγραφζσ του θμερολογίου δεν αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ για τα γεγονότα που 
καταγράφονται ςε αυτό, ςυνεκτιμϊνται όμωσ ςε ςυνδυαςμό με τα λοιπά ζγγραφα, εφόςον 
τοφτο φζρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνφει τον χρόνο ςφνταξισ του. 
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Άρκρο 17: Ευκφνθ του αναδόχου για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ και για τθν ποιότθτα του 
ζργου. 

1. φμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 τόςο για τθν 
εφαρμογι τθσ μελζτθσ όςο και για τθν ποιότθτα και τθν αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ 
είναι ο ανάδοχοσ. Ο πάςθσ φφςεωσ ζλεγχοσ που αςκείται από τθν Τπθρεςία δεν απαλλάςςει 
τον ανάδοχο κατά κανζνα τρόπο από τθν ευκφνθ αυτι.  

2. Ο ανάδοχοσ είναι εξϋ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των υλικϊν που κα 
χρθςιμοποιιςει, τθν χρθςιμοποίθςι τουσ και τθν εκτζλεςθ γενικά τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των ςχετικϊν προτφπων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των λοιπϊν 
ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 

 
Άρκρο18: Ανακεϊρθςθ – Απολογιςτικζσ Εργαςίεσ -  Κανονιςμοί τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν 
- Ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ - Απρόβλεπτεσ περιςτάςεισ 

1. Ο υπολογιςμόσ τθσ ανακεϊρθςθσ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 153 του Ν.4412/16 με τθν 
επιφφλαξθ τθσ τελευταίασ παραγράφου, ςφμφωνα με τθν οποία για τα ζργα εςωτερικοφ 
αναςτζλλεται θ ζκδοςθ πρακτικϊν διαπίςτωςθσ βαςικϊν τιμϊν υλικϊν, εργατικϊν και 
μιςκωμάτων μθχανθμάτων από τθν επιτροπι διαπίςτωςθσ τιμϊν δθμοςίων ζργων ΕΔΣΔΕ. 

2. Οι απολογιςτικζσ εργαςίεσ που μπορεί να ηθτιςει θ διευκφνουςα υπθρεςία να εκτελεςκοφν, 
διζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 154 του Ν.4412/16. Σονίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ 
απολογιςτικισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν πρζπει να τθρείται ειδικό θμερολόγιο  ςφμφωνα με τθν 
παρ. 9 του ίδιου άρκρου. Σο φψοσ των αναγκαίων απολογιςτικϊν εργαςιϊν που υποχρεοφται 
να εκτελζςει ο ανάδοχοσ μετά από ειδικι εντολι τθσ υπθρεςίασ δεν μπορεί να ξεπερνά το 
ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ. 

3. Αν θ ανάγκθ το επιβάλλει πρωτόκολλο κανονιςμοφ νζων τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν 
ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν4412/2016και ςφμφωνα με τισ 
αναλφςεισ τιμϊν ΑΣΕΟ, ΑΣΟΕ, ΑΣΘΕ, ΤΔΡ, ΘΛΜ κ.λ.π. 

4. Τπό τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτο άρκρο 132 του Ν.4412/16, αν υπάρχει ανάγκθ να 
εκτελεςκοφν επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ μπορεί να εγκρικεί από τθν 
προϊςταμζνθ αρχι θ εκτζλεςι τουσ πριν από τθ ςφνταξθ Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν 
και μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α. το 
ανωτζρω ποςοςτό περιλαμβάνεται ςωρευτικά και θ αξία των απολογιςτικϊν εργαςιϊν. Θ 
εκτζλεςθ απρόβλεπτων και πρόςκετων εργαςιϊν διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 155 
του Ν.4412/16. 

5.  Με τα ποςά των απρόβλεπτων δαπανϊν (Ν.4412/2016) που περιλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςθ 
καλφπτονται δαπάνεσ που προκφπτουν: 

 από εφαρμογι νζων κανονιςμϊν ι κανόνων που κακιερϊκθκαν υποχρεωτικοί μετά 
τθν ανάκεςθ του ζργου. 

 προφανείσ παραλείψεισ τθσ μελζτθσ. 

 ςφάλματα προμζτρθςθσ και όχι δαπάνεσ από τροποποίθςθ των ςχεδίων και τθσ 
μορφισ του ζργου. 
 

Άρκρο19: Παραλαβι - Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν  Διοικθτικι παραλαβι. 

1. Για τθν παραλαβι του ζργου ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ των άρκρων 170 &172 του 
Ν4412/2016. 

2. Για τθν βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 168 του 
Ν.4412/2016 
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3. Για τθν διοικθτικι παραλαβι για χριςθ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 169 του 
Ν.4412/2016. 

 
Άρκρο 20: Καταςκευαςτικά ςχζδια - Λιψθ φωτογραφιϊν 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν από τθν 
προςωρινι παραλαβι να ςυντάξει με δαπάνεσ του και να παραδϊςει ςε δφο (2) αντίγραφα ςτθν 
Τπθρεςία: 

1. Σοπογραφικό διάγραμμα – οριηοντιογραφία ςε κλίμακα 1: 200 με ςθμειωμζνεσ τισ 
κζςεισ του ζργου. 

2. Καταςκευαςτικά ςχζδια ςε κλίμακα 1: 50 του πραγματικϊσ εκτελεςμζνου ζργου, ςτα 
οποία κα αναγράφονται τα πραγματικά ςτοιχεία των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ βάκθ, 
διαςτάςεισ, κζςεισ, διατομζσ κ.λ.π. πλιρωσ ανταποκρινόμενα με τα πραγματικά 
ςτοιχεία. 

3. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πάρει και να εκτυπϊςει με δαπάνεσ του, ζγχρωμεσ 
φωτογραφίεσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατά τισ πιο ενδιαφζρουςεσ φάςεισ 
εκτζλεςθσ του ζργου και μετά το πζρασ των εργαςιϊν Οι φωτογραφίεσ κα 
παραδίδονται και ςε θλεκτρονικό αρχείο ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

 
 Άρκρο 21: Χριςθ ζργου ι τμιματοσ του πριν από τθν αποπεράτωςθ  

1. Ο εργοδότθσ δικαιοφται παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να χρθςιμοποιεί το 
όλο ζργο ι τμιμα του, αν κατά τθν κρίςθ του, αυτι θ χριςθ είναι δυνατι (διοικθτικι 
παραλαβι για χριςθ). 

2. Θ παραπάνω χριςθ δεν αποδεικνφει ότι ο εργοδότθσ παρζλαβε το ζργο ι ότι αυτό 
εκτελζςτθκε καλά και διατθρεί όλα τα δικαιϊματά του να ελζγξει και να παραλάβει εν 
καιρϊ το ζργο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Επίςθσ 
δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
ςφμβαςθ. 

3. Θ πάρα πάνω χριςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν.4412/2016. 
 
Άρκρο 22: Εξυπθρζτθςθ μεταφοράσ υπαλλιλων τθσ Τπθρεςίασ επίβλεψθσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνεσ του να διακζςει ςτθν Τπθρεςία επίβλεψθσ του ζργου, 
οποτεδιποτε του ηθτθκεί και οποιαδιποτε εργάςιμθ θμζρα ι ϊρα από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ ζωσ τθν προςωρινι παραλαβι, επιβατικό αυτοκίνθτο για επίςκεψθ των ζργων. 
 
Άρκρο 23: Εξυπθρζτθςθ Οργανιςμϊν και επιχειριςεων Κοινισ Ωφζλειασ ( Ο.Κ.Ω.). 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι μπορεί ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. που κα πρζπει να μεταφερκοφν από τουσ κυρίουσ τουσ. 
Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμία ανάμιξθ,  υποχρεοφται όμωσ να παρζχει 
κάκε διευκόλυνςθ για τθν εκτζλεςι τουσ, χωρίσ να δικαιοφται οποιαδιποτε αποηθμίωςθ για 
λόγουσ κακυςτζρθςθσ ι δυςχερειϊν ςτθν εκτζλεςθ του ζργου του. 
 
Άρκρο 24: Κακαριςμόσ καταςκευϊν - εργοταξίων - εγκαταςτάςεων 

 
1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν τυχόν παράδοςθ για χριςθ τμιματοσ του ζργου ι του 

όλου ζργου μετά τθν περαίωςι του, να αφαιρζςει και να απομακρφνει από όλουσ τουσ 
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χϊρουσ του ζργου και των γφρω δρόμων, κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ, απορρίμματα, 
μθχανιματα, εργαλεία, ικριϊματα, προςωρινζσ προςτατευτικζσ καταςκευζσ και 
περιφράγματα, πλεονάηοντα χριςιμα ι άχρθςτα υλικά, να κακαρίςει με ειδικευμζνο 
προςωπικό όλουσ τουσ χϊρουσ του ζργου και του εργοταξίου, για τθν παράδοςι τουσ, 
απολφτωσ κακαρϊν και γενικά να μεριμνιςει για ότι απαιτείται, οφτωσ ϊςτε το ζργο να 
παραδοκεί κακόλα ζτοιμο για χριςθ και λειτουργία.  

2. Αν μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Τπθρεςίασ ο ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τισ πάρα πάνω 
εργαςίεσ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ εντολισ, οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου, τθσ 
δαπάνθσ παρακρατουμζνθσ από τθν αμζςωσ επόμενθ πλθρωμι. 
 
Άρκρο 25: Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ ςτο εργοτάξιο, όλα 
τα προβλεπόμενα από τουσ όρουσ υγιεινισ του άρκρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπωσ αυτό 
ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε μεταγενζςτερα, με το Π.Δ. 305/96 και όπωσ ιςχφει ο Ν. 
1568/85. το ζργο ζχει εφαρμογι θ εγκφκλιοσ 30/ΔΕΕΠΠ 544/8-11-00 του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
τθν κακιζρωςθ του φακζλου Αςφαλείασ και Τγείασ (ΦΑΤ). 

2. Πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν 
ζκδοςθ κάκε κατά νόμο αδείασ, κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 
κάκε παράβαςθ των διατάξεων  που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ 
υποχρεϊνεται να υποβάλει τισ αναγκαίεσ αιτιςεισ για παροχζσ και ςυνδζςεισ με ΔΕΘ, ΟΣΕ, 
ΕΤΔΑΠ κ.λπ. και να καταβάλει κάκε δυνατι φροντίδα για τθν πραγματοποίθςι τουσ.  

3. Επίςθσ πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτα εργοτάξια όλων των ςτοιχείων που 
απαιτοφνται από το Νόμο, για τθν εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ που επιβάλλεται να 
λθφκοφν ςϋ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με το Π.Δ. 447/75, περί 
αςφαλείασ των εν τοισ οικοδομικζσ εργαςίεσ αςχολουμζνων μιςκωτϊν, το Π.Δ. 770/80, περί 
μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν και το Π.Δ. 1073/81, περί 
μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτα εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ 
ζργων αρμοδιότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ και κάκε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κακϋ όλθ τθν 
διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τασ περί τάξεωσ και αςφαλείασ επί ατυχθμάτων 
αςτυνομικζσ διατάξεισ και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιαδιποτε ατφχθμα ι βλά βθ 
που κα ςυμβεί ςτον ίδιο, ςτο προςωπικό του ι τρίτουσ από ενζργειεσ που ζχουν άμεςθ ι 
ζμμεςθ ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει τα απαιτοφμενα ςιματα και  πινακίδεσ ςε όλεσ 
γενικά τισ κζςεισ που εκτελοφνται εργαςίεσ και να φροντίηει για τθν ςυντιρθςι τουσ. 

6. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που κα  οφείλεται ςτθ μθ λιψθ 
των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ. 

7. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανακοινϊςει αμζςωσ ςτθν Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία, όλεσ 
τισ απευκυνόμενεσ ι κοινοποιοφμενεσ ςϋαυτιν διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν, 
ςχετικά με μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ ςϋ όλθ τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 

8. Ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά και εξολοκλιρου τισ ευκφνεσ του εργοδότθ για τθν εκτζλεςθ 
του ζργου, για το απαςχολοφμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π., προςωπικό, ςτθν περίπτωςθ που κα 
ςυμβεί ατφχθμα ςϋ αυτό.  

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το πάρα πάνω προςωπικό του ςτο Ίδρυμα 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατθγορία εργαηομζνων Σαμεία Επικουρικι σ 
Αςφάλιςθσ. ε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε εργαηόμενοσ; δεν υπάγεται ςτισ περί ΙΚΑ 
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διατάξεισ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τον αςφαλίςει ςε αναγνωριςμζνθ από το κράτοσ 
αςφαλιςτικι εταιρεία. 

10.Ο ανάδοχοσ ζχει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του 
Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). 

11.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα μζτρα  πλθροφόρθςθσ που προβλζπονται από τον 
κανονιςμό ΕΚ 1828/2006. Ειδικότερα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ανάρτθςθ διαφθμιςτικισ 
πινακίδασ ςτο εργοτάξιο ςτθ φάςθ καταςκευισ του ζργου και μετά τθν ολοκλιρωςθ του 
ζργου ςτθν αντικατάςταςθ τθσ με μόνιμθ επεξθγθματικι πινακίδα. Θ διαφθμιςτικι και 
μόνιμθ πινακίδα κα ςχεδιαςτεί ςφμφωνα με τισ λεπτομζρειεσ που περιγράφονται ςτον 
κανονιςμό. 
Άρκρο 26: Ποιότθτα ςτα δθμόςια ζργα. – Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.) (Άρκρο 158 του 
Ν4412/2016) 

1. Σο Π.Π.Ε. ενςωματϊνει και κωδικοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν, περιγράφει  
τισ φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ, είναι ςε πλιρθ εναρμόνιςθ 
και  περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του ζργου, κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ 
του  ζργου και τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ των ςτοιχείων 
κατά  τθν καταςκευι, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ. 

  Σο Π.Π.Ε. αποτελεί το εςωτερικό κανονιςτικό ζγγραφο του ζργου και παρζχει όλα τα εργαλεία  
παρακολοφκθςθσ του ζργου, ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων, τεκμθρίωςθσ των εργαςιϊν που  
ζχουν εκτελεςτεί και αρχειοκζτθςισ τουσ. 

 2. Απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Προγράμματοσ Ποιότθτασ Ζργου ςε κάκε δθμόςιο ζργο  
(Καταςκευι ι και Μελζτθ), του οποίου ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ, υπερβαίνει το ποςό  
1.500.000 ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των αποφάςεων 
ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000  (Β` 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/24.7.2001 (Β` 1013 ), 
ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β` 928) του Τφυπουργοφ  Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 
Ζργων. Σθν ποιότθτα των δθμόςιων ζργων αφοροφν και  οι παρακάτω αποφάςεισ: α) 
ΔΕΕΠΠ/οικ.4/19.1.2001 (Β• 94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β` 624)  του Τφυπουργοφ 
Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, γ) θ Δ14/43309/5.3.2001 (Β`  332) του 
Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Εργων και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ.  12/13.01.2009 (Β` 
125Β/27.01.2009). 

 Θ επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ των Προγραμμάτων Ποιότθτασ Ζργων, θ υλοποίθςθ των χεδίων  
ελζγχων και δοκιμϊν, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των εργαςτθριακϊν ελζγχων και δοκιμϊν, μπορεί  
να ανατίκενται ςε διαπιςτευμζνουσ φορείσ Επικεϊρθςθσ Πιςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με τα 
πρότυπα  ΕΛΟΣ ΕΝ ISO/IEC 17021 για ςυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001 κατ` 
ελάχιςτο  ςτο πεδίο εφαρμογισ ΕΑ 28 ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για  
ςυςτιματα διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 14001, για ςυςτιματα υγείασ και  
αςφάλειασ ςτθν εργαςία κατά ΕΛΟΣ 1801 και OHSAS 18001. 

  Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων  
κακορίηονται τα όρια των αμοιβϊν για τισ πιο πάνω προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, μζςα ςτα όρια 
που  προβλζπονται ςτθν παράγραφο 4. 

 3. τα δθμόςια ζργα, που εκτελοφνται από όλουσ τουσ φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και  
ςυγχρθματοδοτοφνται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, επιτρζπεται, εκτόσ από τουσ  
ελζγχουσ που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τα δθμόςια ζργα, να διενεργοφνται  
ζλεγχοι ποιότθτασ των καταςκευαηόμενων ζργων και από ειδικό φμβουλο που προςλαμβάνεται 
με  απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν φςτερα από ςχετικό διαγωνιςμό. Με 
τισ  κοινζσ αποφάςεισ αρικμ. 64517/Ε.Τ.. 6195/2.10.2003 (Β` 1539) των Τπουργϊν Οικονομικϊν, 
και  Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και κ.υ.α. 8017 A Πλ. 1259 (Β` 260/27.02.2007) 
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κανονίηονται  όλα τα ςχετικά κζματα με τον τρόπο διενζργειασ των ελζγχων, τθν υποχρζωςθ των 
υπθρεςιϊν για  παροχι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ςτο φμβουλο, ϊςτε να διευκολφνεται ςτο 
ζργο του, τθν  ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ καταςκευισ του ζργου και ςτισ πθγζσ 
λιψθσ των  υλικϊν, τθν ακϊλυτθ πραγματοποίθςθ δειγματολθψιϊν, τθ ςυνεργαςία των 
υπθρεςιϊν και των  εργαςτθρίων τθσ Γ.Γ.Τ. του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 
τον τρόπο  αποκατάςταςθσ των διαπιςτοφμενων ελαττωμάτων και επίλυςθ διαφωνιϊν, ςφμφωνα 
με τισ  διατάξεισ του άρκρου 159 ι τα κακοριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, και ρυκμίηεται κάκε άλλο 
αναγκαίο  κζμα για τθν αποτελεςματικότθτα του ποιοτικοφ ελζγχου. 

  Με όμοια απόφαςθ μπορεί να τροποποιοφνται οι διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου. 
 4. Κακορίηεται ποςοςτό ζωσ 2% επί του προχπολογιςμοφ του ζργου, το οποίο διατίκεται για τθ  

διενζργεια ποιοτικϊν ελζγχων, που διενεργοφνται από τθ Διεφκυνςθ Κεντρικοφ Εργαςτθρίου  
Δθμοςίων Ζργων, από τισ άλλεσ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ  
Τποδομϊν του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ  
οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, από φορείσ Επικεϊρθςθσ-Πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ 
κατά  τθν παραγράφου 2 και από «αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ» ςτο πλαίςιο των ποιοτικϊν 
ελζγχων  που προβλζπονται από το Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.) και τα ςυμβατικά 
τεφχθ  ςυμπεριλαμβανομζνων των ελζγχων τθσ παράγραφο 3. Ωσ «αναγνωριςμζνοι οργανιςμοί», 
κατά  τθν ζννοια του παρόντοσ άρκρου, νοοφνται τα εργαςτιρια δοκιμϊν, τα εργαςτιρια  
βακμονόμθςθσ, οι οργανιςμοί ελζγχου και οι οργανιςμοί πιςτοποίθςισ που ανταποκρίνονται 
ςτα  ιςχφοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ αποδζχονται τα  
πιςτοποιθτικά των αναγνωριςμζνων οργανιςμϊν που ζχουν ςυςτακεί ςε άλλα κράτθ μζλθ. Με  
κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ, και Τποδομϊν, 
Μεταφορϊν  και Δικτφων κακορίηεται κλιμακωτά το ποςοςτό τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 
ανάλογα με το  φψοσ του προχπολογιςμοφ δθμοπράτθςθσ του ζργου, και ρυκμίηονται όλα τα 
κζματα αναφορικά  με τουσ παραπάνω ελζγχουσ, όπωσ ο προγραμματιςμόσ, θ ανάκεςθ τθσ 
διενζργειασ των ελζγχων, οι  δαπάνεσ που καλφπτονται, ο τρόποσ πλθρωμισ και κάκε άλλο κζμα 
ςχετικό με τθν υλοποίθςθ των  ελζγχων και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. 

 
 Άρκρο 27: Μθτρϊο του ζργου 

1. Γενικά 
Ο Ανάδοχοσ κα οργανϊςει ζνα λειτουργικό και αποτελεςματικό αρχείο ςτοιχείων και 
βιβλιοκικθ ςτθν οποία κα καταχωροφνται θ αλλθλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα 
ςυμφωνθτικά, τα ςχζδια κλπ και κα ελζγχεται θ διανομι τουσ. Οι λεπτομζρειεσ οργάνωςθσ 
και τιρθςθσ του αρχείου αυτοφ, κα κακορίηονται ςτο Πρόγραμμα Ποιότθτασ του Ζργου θ 
εφαρμογι του οποίου κα επιτθρείται από τον Τπεφκυνο Ποιότθτασ του Ζργου.  
- Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει και να υποβάλλει το Μθτρϊο του 

ζργου, που κα ςυνταχκεί όπωσ καταςκευαςκεί το ζργο τελικά, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ παραγράφουσ τθσ παροφςθσ. 

- Θ Εργολαβία κα κεωρθκεί ότι δεν ζχει περαιωκεί, αν δεν υποβλθκεί ςτθ 
Διευκφνουςα Τπθρεςία το Μθτρϊο του ζργου μετά το πζρασ των εργαςιϊν και ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο τθσ παροφςθσ. 

- Οι δαπάνεσ για το Μθτρϊο του ζργου ζχουν λθφκεί υπόψθ ςτθν προςφορά του 
αναδόχου.  

- Παράλειψθ υποβολισ Μθτρϊου του ζργου ςυνεπάγεται τθ μθ υπογραφι τθσ 
τελικισ Επιμζτρθςθσ, επί πλζον ςυνεπάγεται τθ ςφνταξθ και εκτφπωςι του από τθν 
Τπθρεςία ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Ανάδοχου και πρόςκετθ ποινικι ριτρα ίςθ 
με το πζντε ςτα χίλια (5%ο) του αρχικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ. 
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2. Σρόποσ φνταξθσ 

- Σο Μθτρϊο κα περιλαμβάνει όλα τα ςχζδια τθσ μελζτθσ αναςυνταγμζνα, που κα 
απεικονίηουν το ζργο όπωσ ακριβϊσ καταςκευάςτθκε (ςχζδια “as built”). Επίςθσ 
απαιτείται και θ ςφνταξθ ςχεδίου (οριηοντιογραφία) του ζργου που εκτελζςτθκε ςε 
ςυςχετιςμό με τα ζργα που προχπιρχαν ςτθν περιοχι του ζργου. Σο ςχζδιο αυτό κα 
ςυμπλθρωκεί με τα τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία. Όλα τα ανωτζρω κα υποβλθκοφν 
από τον ανάδοχο ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία ςε τζςςερα (4) αντίγραφα με τθν υποβολι 
τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του περί περαίωςθσ του ζργου.  

- Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, με ζξοδά του, ςτθ λιψθ φωτογραφιϊν προ τθσ ενάρξεωσ 
των εργαςιϊν, κατά το χρόνο καταςκευισ του ζργου και μετά τθν ολοκλιρωςι του. Οι 
φωτογραφίεσ αυτζσ, που κα είναι καλλιτεχνικισ εμφάνιςθσ και διαςτάςεων 10 εκ. επί 15 
εκ., κα απεικονίηουν μια ευρεία περιοχι του ζργου ςε τρία ςτάδια, δθλαδι προ, κατά και 
μετά τθν καταςκευι του ζργου και πάντοτε ςε ςυςχετιςμό με τα υφιςτάμενα ζργα. το 
πίςω μζροσ τθσ φωτογραφίασ κα αναγράφεται θ θμερομθνία που λιφκθκε και τα 
τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία του ζργου. 

3. Θ ολοκλιρωςθ και θ παράδοςθ των ανωτζρω πρζπει να γίνει πριν τθν ζκδοςθ τθσ Βεβαίωςθσ 
Περαίωςθσ των Εργαςιϊν. Σα ςτοιχεία αυτά κεωροφνται –κατά ςυμβατικι ζννοια- ωσ 
ιςότιμα με τισ καταςκευζσ. υνεπϊσ θ μθ καταβολι τουσ κα κακυςτεριςει τθν ζκδοςθ τθσ 
Βεβαίωςθσ Περαίωςθσ των Εργαςιϊν. 

4. Ο ανάδοχοσ οφείλει να καταρτίςει και να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία, μαηί με τθν Σελικι 
Επιμζτρθςθ, Μθτρϊο του ζργου. 

5. Οι δαπάνεσ για τθν τιρθςθ των παραπάνω ςτοιχείων περιλαμβάνονται με ανοιγμζνο τρόπο 
ςτισ τιμζσ μονάδοσ εργαςιϊν τθσ προςφοράσ του Αναδόχου. 
 
Άρκρο 28: Αςφάλιςθ του ζργου 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο ανάδοχοσ οφείλει με μζριμνα και δαπάνθ του - να ςυνάψει αςφαλιςτικά ςυμβόλαια που 
καλφπτουν το ζργο, “κατά παντόσ κινδφνου” ςυμπεριλαμβανομζνθσ, τθσ αςτικισ ευκφνθσ 
(εργοδοτικι και ζναντι τρίτων) και νομικισ προςταςίασ. 
Κατά τθ ςφναψθ των ςχετικϊν Αςφαλιςτθρίων ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται και να 
λαμβάνει υπόψθ τισ διατάξεισ των Νόμων, Κανονιςμϊν κλπ που ιςχφουν εκάςτοτε και ζχουν 
εφαρμογι ςτθν Ελλάδα. 
O ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαραιτιτωσ “Βεβαίωςθ 
Αςφάλιςθσ” (Cover Note), όπου να αναφζρονται οι αςφαλιςτικζσ καλφψεισ και τα όρια 
αποηθμίωςθσ, που κα περιλαμβάνουν τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, όπωσ εξειδικεφονται 
παρακάτω. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια με 
τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και το αργότερο εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι 
τθσ φμβαςθσ μαηί με τθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ προκαταβολισ των αςφαλίςτρων. Επίςθσ 
οφείλει να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία τισ εμπρόκεςμεσ αποδείξεισ πλθρωμισ των αςφαλίςτρων. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίςει το ζργο, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ 
του, όςο και κατά τθ διάρκεια του χρόνου ςυντιρθςθσ. 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ κ.λπ. των Αςφαλιςτθρίων. Οι παρεχόμενεσ 
αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, οι οικονομικοί και αςφαλιςτικοί όροι, εξαιρζςεισ απαλλαγζσ κ.λπ., 
υπόκεινται ςε κάκε περίπτωςθ ςτθν τελικι ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. 
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Οι αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά κανζνα τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και 
ευκφνεσ του αναδόχου, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά ςτισ 
προβλεπόμενεσ από τα ςχετικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια 
περιοριςμοφσ κλπ. Ο ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ 
ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι και πράγματα, πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των αςφαλιςτθρίων. 
ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ 
υποχρεϊςεισ του ι οι αςφαλίςεισ που κα ςυνομολογιςει κρικοφν ωσ μθ ικανοποιθτικζσ από τθν 
Τπθρεςία θ τελευταία δικαιοφται να ςυνάψει, ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου, τα 
απαιτοφμενα ςυμβόλαια και να παρακρατιςει (εντόκωσ με το νόμιμο επιτόκιο υπερθμερίασ) το 
ποςόν των αςφαλίςτρων, είτε από τισ οφειλόμενεσ ςε αυτόν πλθρωμζσ είτε με κατάπτωςθ 
ανάλογου ποςοφ από τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ του αναδόχου. 
Επίςθσ ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το 
οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, θ Τπθρεςία, για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςι τουσ, 
δικαιοφται να καταβάλλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ για λογαριαςμό του αναδόχου και 
να παρακρατιςει τα αντίςτοιχα ποςά ωσ ανωτζρω. 
Θ υπθρεςία επίςθσ επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ τθσ να παρακρατεί από οφειλόμενεσ 
πλθρωμζσ του αναδόχου κάκε ποςόν που είναι δυνατόν να ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ 
λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κλπ που τυχόν υπάρχουν ςτουσ όρουσ των εν λόγω 
αςφαλιςτθρίων. ε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρεία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ 
ςυνομολόγθςε τα ςχετικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, παραλείψει ι αρνθκεί (μερικά ι ολικά) να 
καταβάλλει αποηθμίωςθ για οποιαδιποτε ηθμιά, για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, θ υπθρεςία 
δικαιοφται να παρακρατιςει από οποιοδιποτε λογαριαςμό του ι εγγφθςι του τα ποςά 
οποιαςδιποτε φφςθσ που κατά τθν κρίςθ τθσ απαιτοφνται για τθν αποκατάςταςθ τθσ εν λόγω 
ηθμιάσ ι βλάβθσ. 
Σα εν λόγω Αςφαλιςτιρια δε δφνανται να ακυρωκοφν, τροποποιθκοφν ι λιξουν χωρίσ τθ γραπτι 
με ςυςτθμζνθ επιςτολι πριν από τριάντα (30) θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ Αςφαλιςτικισ 
Εταιρείασ, τόςο προσ τον Ανάδοχο, όςο και προσ τθν Τπθρεςία. 
2. ΑΦΑΛΙΘ “ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΔΤΝΟΤ”: 
Θ αςφάλιςθ «κατά παντόσ κινδφνου» (contractor’s all risk) κα καλφπτει ενδεικτικά: υλικζσ ηθμιζσ 
ςτο ζργο από κάκε αιτία, ηθμιζσ ςτα μθχανιματα του ζργου, ηθμιζσ ςε προ υπάρχουςα περιουςία 
ι προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ, αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων, αςτικι ευκφνθ ζναντι του 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ. Άλλοι κίνδυνοι που ενδιαφζρουν είναι αυτοί που ςχετίηονται με 
ηθμιά ι φυςικι απϊλεια των περιουςιακϊν ςτοιχείων (κτίρια, εξοπλιςμόσ γραφείων, Θ/Τ, τυχόν 
ειδικά μθχανιματα, οχιματα) και που μπορεί να οφείλονται ςε κεομθνία, δολιοφκορά, φωτιά, 
κλοπι κλπ. 

2.1 Αςφάλιςθ ζναντι Τλικϊν Ηθμιϊν 
Αντικείμενο Αςφάλιςθσ: 

1. Θ ςυμβατικι αξία του ζργου, χωρίσ Φ.Π.Α. (οικοδομικόσ και μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, υλικά, 
εργαςία κλπ) ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν ςυμπλθρωμάτων τθσ ςφμβαςθσ, ανακεωριςεων ι 
και αναπροςαρμογϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ (κετικϊν ι αρνθτικϊν). Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα τθν αναπροςαρμογι του 
αςφαλιηόμενου κεφαλαίου ςφμφωνα με τθν πραγματικι αξία του ζργου και οι αςφαλιςτζσ 
παραιτοφνται του δικαιϊματοσ τθσ υποαςφαλίςεωσ. 
Θ αςφάλιςθ κα παρζχεται για οποιαδιποτε απϊλεια, ηθμιά ι καταςτροφι μερικι ι ολικι, από 
οποιοδιποτε λόγο ι αιτία περιλαμβανομζνων των κινδφνων από ανωτζρα βία, τυχαία 
περιςτατικά (φωτιά ανκρϊπινο λάκοσ κλπ) κακϊσ επίςθσ από λανκαςμζνθ μελζτθ ι καταςκευι, 
ελαττωματικά υλικά, λανκαςμζνθ εργαςία, ελλιπισ ςυντιρθςθ, κακι λειτουργία του ζργου κλπ. 



 

23 

 

Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για βλάβεσ/καταςτροφζσ που προζρχονται από 
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, και από ςειςμοφσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι κίνδυνοι που δεν 
καλφπτονται από τα ςυνικθ αςφαλιςτιρια ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΔΤΝΟΤ (π.χ. πόλεμοσ, ειςβολι 
ανταρςία κλπ). 

2. Οι μόνιμεσ και μθ, κακϊσ και οι προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου κακϊσ 
επίςθσ και ο εν γζνει εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτο ζργο. 

3. Σα υλικά που τυχόν κα χορθγθκοφν από τθν υπθρεςία για να ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 
2.2 Αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ (Εργοδοτικι και Ζναντι Σρίτων) 

Αντικείμενο Αςφάλιςθσ: 
Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ αςτικι ευκφνθ του Αναδόχου ζναντι του προςωπικοφ 
του, των ςυνεργατϊν του και ζναντι τρίτων και οι αςφαλιςτικζσ υποχρεϊνονται να καταβάλλουν 
αποηθμιϊςεισ ςε αυτοφσ για ςωματικζσ βλάβεσ, κάνατο, ψυχικι οδφνθ ι θκικι βλάβθ και υλικζσ 
ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που προξζνθςε ο ανάδοχοσ, κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια και εξ’ αιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ 
ηθμιϊν και διαφόρων άλλων εργαςιϊν, οποτεδιποτε προξενικθκαν και εφόςον ζγιναν ςτα 
πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. 
Ειδικότερα ςτα αςφαλιςτιρια αυτά πρζπει να περιλαμβάνονται τα εξισ: 

1. Θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία, το προςωπικό, και οι ςυνεργάτεσ τθσ με το προςωπικό τουσ, 
κεωροφνται ΣΡΙΣΑ ΠΡΟΩΠΑ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ διαςταυρωμζνθσ 
ευκφνθσ ζναντι αλλιλων (GROSS LIABILITY). 

2. Θ Αςφαλιςτικι Εταιρεία υποχρεϊνεται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται κατά του 
Αναδόχου ι τθσ Τπθρεςίασ και του προςωπικοφ τουσ, ςτθν περίπτωςθ που θ βλάβθ και θ ηθμιά 
οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ τουσ, για βλάβθ ι ηθμιά που καλφπτεται από το Αςφαλιςτιριο 
Αςτικισ Ευκφνθσ και κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κ.λπ. 
ςχετιηομζνων με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ωσ 
ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν. 

3. Θ Αςφαλιςτικι Εταιρεία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ αγωγισ κατά τθσ Τπθρεςίασ, των 
ςυμβοφλων των ςυνεργατϊν τθσ και των υπαλλιλων τουσ, ςτθν περίπτωςθ που θ βλάβθ ι θ 
ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ των προςϊπων αυτϊν. 
Όρια αποηθμίωςθσ: 
Σα όρια αποηθμίωςθσ για τα οποία κα πραγματοποιείται θ αςφάλιςθ ςε ζνα αυτοτελζσ 
Αςφαλιςτιριο εργοδοτικισ ευκφνθσ και ζναντι Σρίτων πρζπει να είναι, κατά περιςτατικό, και κατ' 
ελάχιςτον τα ακόλουκα : 

1. ωματικζσ βλάβεσ ι κάνατοσ τρίτων (ςυμπεριλαμβανομζνων και αξιϊςεων για ικανοποίθςθ λόγω 
θκικισ βλάβθσ ι ψυχικισ ευκφνθσ) κατ’ άτομο και ατφχθμα 300.000 €, 

2. ωματικζσ βλάβεσ ι και κάνατοσ τρίτων για κάκε ομαδικό ατφχθμα ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των 
πακόντων 600.000 €, 

3. Τλικζσ ηθμιζσ κετικζσ ι αποκετικζσ ςε πράγματα ι και ηϊα τρίτων ςυνζπεια ηθμιογόνου γεγονότοσ 
ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των τυχόν ηθμιωκζντων τρίτων εξϋ αυτοφ ωσ και ηθμιωκζντων 
αντικειμζνων 100.000 €. 

4. Σζλοσ ανϊτατο όριο ευκφνθσ αςφαλιςτϊν κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ 1.000.000 €. 
ε περίπτωςθ που το ανϊτατο όριο ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν μειωκεί (λόγω καταβολισ από τουσ 
αςφαλιςτζσ αποηθμιϊςεων), ο Ανάδοχοσ για να μθ μζνει υποαςφαλιςμζνοσ οφείλει να φροντίηει 
για τθν άμεςθ ςυμπλιρωςθ του ανϊτατου ορίου ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν του. Κατά τθν 
περίοδο ςυντιρθςθσ του ζργου, το ανϊτατο ακροιςτικό όριο ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν κα 
ανζρχεται ςτο 50% του αντίςτοιχου ποςοφ του παρόντοσ το οποίο ιςχφει για τθν περίοδο 
εκτζλεςθσ του ζργου. 
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Άρκρο 29: Πινακίδα του ζργου 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταςκευάςει ςε εμφανζσ ςθμείο ενθμερωτικι πινακίδα του ζργου,  
οι προδιαγραφζσ τθσ οποίασ κα δοκοφν ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 30: Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ 
ςφμφωνεσ προσ αυτι και το νόμο ζγγραφεσ εντολζσ του φορζα καταςκευισ του ζργου. 

2. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί με ακρίβεια τθ διάταξθ και τισ διαςτάςεισ των 
διαφόρων μερϊν του ζργου, όπωσ προκφπτουν από τα εγκεκριμζνα ςχζδια ι άλλα ςτοιχεία τθσ 
μελζτθσ, τα οποία δεν επιδζχονται τροποποιιςεων ι αλλαγϊν, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτισ 
διατάξεισ του παρόντοσ. 

3. Οι ζγγραφεσ εντολζσ που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τθ ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ 
των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 3 του άρκρου 156, κακϊσ και θ 
εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο. Ο 
ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να λάβει αποηθμίωςθ ι αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που 
ζγιναν χωρίσ ζγγραφθ διαταγι, ζςτω και αν αυτζσ βελτιϊνουν το ζργο. Αν θ χωρίσ ζγκριςθ 
μεταβολι επιφζρει μείωςθ ποςοτιτων ι διαςτάςεων, καταβάλλεται μόνο θ αξία των ποςοτιτων 
των εργαςιϊν που ζχουν πράγματι εκτελεςκεί χωρίσ να αποκλείεται εφαρμογι των διατάξεων 
για κακοτεχνία. φμφωνα με το αναφερόμενο ςτθν παροφςα παράγραφο Άρκρο 156, επιτρζπεται 
θ χριςθ των  «επί ζλαςςον δαπανϊν». 

4. Κατ' εξαίρεςθ, ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ εντολι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για 
τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ μπορεί να δίνεται και προφορικά ςτον τόπο των ζργων. τθν 
περίπτωςθ αυτι πρζπει να γίνει ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο θμερολόγιο του ζργου. Αν τθ διαταγι 
αυτι δίνει ο επιβλζπων, οφείλει να ενθμερϊςει αμελλθτί εγγράφωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, 
για τθν ζκδοςθ κανονικισ εντολισ θ οποία εκδίδεται εντόσ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν 
ανωτζρω ζγγραφθ ενθμζρωςθ. Αν θ εντολι αυτι διαφοροποιεί μερικά ι ολικά τισ εντολζσ του 
επιβλζποντα, ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ που ζχει εκτελζςει, ςφμφωνα με τθν 
εντολι τθσ επίβλεψθσ μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

5.  Αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για το ζργο όλο 
το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, μθχανιματα, οχιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία και 
οποιαδιποτε άλλα μζςα. Ο ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων 
του προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ 
μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ των υλικϊν και τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ, 
φκοράσ τουσ κ.λπ., οι δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ μθχανθμάτων 
και οχθμάτων, οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ 
εφαρμογισ των ςχεδίων καταςκευισ των ςτακερϊν ςθμείων, καταμετριςεων, δοκιμϊν, 
προςπελάςεων προσ το ζργο και ςτισ κζςεισ για τθ λιψθ υλικϊν, ςφςταςθσ και διάλυςθσ 
εργοταξίων, οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ηθμιϊν ςτο προςωπικό του, ςτον κφριο του ζργου ι ςε 
οποιονδιποτε τρίτο και γενικά κάκε είδουσ δαπάνθ απαραίτθτθ για τθν καλι και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ του ζργου. 

6. Οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον 
ανάδοχο, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ’ 
εξαίρεςθ, φόροι του Δθμοςίου, λοιπά τζλθ που βαρφνουν άμεςα το εργολαβικό αντάλλαγμα, 
βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο μζτρο που ίςχυαν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
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Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό 
αντάλλαγμα. Σα δφο προθγοφμενα εδάφια δεν ιςχφουν για το φόρο ειςοδιματοσ ι τισ 
παρακρατιςεισ ζναντι του φόρου αυτοφ. 

7. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των 
διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςτο προςωπικό 
του φορζα του ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων Προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. χετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με 
ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων 
κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα. Ο ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι 
ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκαλείται προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των παραπάνω 
υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για τθν καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. Ο 
ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα Προςταςίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο 
χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του Τφυπουργοφ 
Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΙ ΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 
14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, 
κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά 
τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου. 

8.  Ανεξάρτθτα από τθν υποχρζωςθ του αναδόχου να διακζτει όλο το προςωπικό που απαιτείται για 
τθ διεφκυνςθ τθσ καταςκευισ και τθν καταςκευι του ζργου, θ διακιρυξθ μπορεί να ορίηει κατ’ 
εκτίμθςθ τον αρικμό τεχνικοφ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα και βακμίδα εκπαίδευςθσ, που 
πρζπει να διακζτει κατ' ελάχιςτο ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςισ του. Ο αρικμόσ 
αυτόσ προςαρμόηεται, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου, με βάςθ το χρονοδιάγραμμα 
καταςκευισ του. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του 
προςωπικοφ που κρίνεται δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του 
αναδόχου. 

9. Αν ο ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που ζχει προςλάβει και 
χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερομζνων, 
καλεί τον ανάδοχο να εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν ο 
ανάδοχοσ δεν εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ, τότε θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ςυντάςςει 
καταςτάςεισ πλθρωμισ των οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ από τισ 
πιςτϊςεισ του ζργου, για λογαριαςμό του αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. ε εφαρμογι τθσ 
παραγράφου αυτισ μπορεί να πλθρωκοφν οι αποδοχζσ μζχρι και των τριϊν (3) τελευταίων μθνϊν 
πριν από τθν όχλθςθ των ενδιαφερομζνων. Προχπόκεςθ τθσ πλθρωμισ είναι να υπάρχει οφειλι 
του κυρίου του ζργου εκ τθσ καταςκευισ του αποδεικνυόμενθ ι όπωσ προκφπτει από 
υποβλθκζντα ι ςυνταςςόμενο εκ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ λογαριαςμό. 

10. Ο ανάδοχοσ ζχει όλθ τθν ευκφνθ για τθν ανεφρεςθ και χρθςιμοποίθςθ πθγϊν αδρανϊν υλικϊν ι 
άλλων υλικϊν, που δεν προζρχονται από το εμπόριο, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθ 
ςφμβαςθ. Οι πθγζσ αυτζσ, πριν από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ, πρζπει να εγκρικοφν από τθ 
διευκφνουςα υπθρεςία, που μπορεί να απαγορεφςει τθ χριςθ ακατάλλθλων ι απρόςφορων για 
τα ζργα πθγϊν. Αν διαπιςτωκεί ότι ο ανάδοχοσ εμπορεφεται τα εξορυςςόμενα από τισ πθγζσ 
αυτζσ του ζργου αδρανι υλικά κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντοσ φορζα. 

11. Σα υλικά που ανευρίςκονται κατά τθν καταςκευι του ζργου ι προζρχονται από κακαίρεςθ 
παλιϊν ζργων, ανικουν ςτον κφριο του ζργου. Ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ δαπάνεσ 
εξαγωγισ ι διαφφλαξισ τουσ, αν θ ςφμβαςθ δεν ορίηει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα 
κατάλλθλα μζτρα, για να αποτραπεί ι να είναι όςο το δυνατόν μικρότερθ θ βλάβθ των υλικϊν 
κατά τθν εξαγωγι τουσ. Χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν από τον ανάδοχο γίνεται μετά από ζγγραφθ 
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ςυναίνεςθ τθσ υπθρεςίασ και αφοφ ςυνταχκεί ςχετικό πρωτόκολλο μεταξφ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ και του αναδόχου. 

12. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει αμζςωσ τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία αν κατά τθν 
καταςκευι των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. τθν περίπτωςθ αυτι 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. Για τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι διακοπι τουσ 
από αυτι τθν αιτία, ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

13. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε άλλων ζργων 
ι εργαςιϊν φορζα του δθμόςιου τομζα, που είναι δυνατόν να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ 
εργολαβίασ του, να προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ και εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ 
ι διακοπι λειτουργίασ τουσ και χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει 
ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν ι διακοπϊν. 

14. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ ςτα 
εργοςτάςια που καταςκευάηονται τμιματα του ζργου και γενικά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που 
κρίνει απαραίτθτο θ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο διευκφνων από μζρουσ τθσ αναδόχου 
επιχείρθςθσ τα ζργα υποχρεοφται, μετά από ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, να ςυνοδεφει τουσ 
υπαλλιλουσ που επιβλζπουν, διευκφνουν ι επικεωροφν τα ζργα, κατά τισ μεταβάςεισ για 
επίβλεψθ, ζλεγχο ι επικεϊρθςθ ςτον τόπο των ζργων ι ςτουσ άλλουσ τόπουσ παραγωγισ, κακϊσ 
και των ςυμβοφλων και εμπειρογνωμόνων. 

15. Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ κάκε τρίμθνο να 
ςυντάςςει και να ςτζλνει ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, μζςω τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, 
ςυνοπτικζσ ανακεφαλαιωτικζσ εκκζςεισ για τθν πορεία του ζργου, αναλόγου περιεχομζνου με τισ 
αντίςτοιχεσ εκκζςεισ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ που προβλζπονται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 
136. Οι εκκζςεισ αυτζσ δεν κεωροφνται ωσ αιτιματα του αναδόχου, οφτε ωσ παραιτιςεισ από 
δικαιϊματά του και οι απαντιςεισ επ’ αυτϊν δεν ςυνιςτοφν βλαπτικζσ πράξεισ, κατά τθν ζννοια 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 174. 

16. τα δθμόςια ζργα που ανακζτει ο φορζασ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ ΚΤΑ 
36259/1757/Ε103/2010, οι ανάδοχοι υποχρεοφνται να υποβάλλουν τοιχεία για τθ Διαχείριςθ 
των Αποβλιτων (ΔΑ) που κα παραχκοφν από τθ δραςτθριότθτά τουσ και επικυρωμζνο 
αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ του διαχειριςτι με εγκεκριμζνο ΕΔ ΑΕΚΚ ι υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαχειριςτι  ότι κα ςυνεργαςτεί με εγκεκριμζνο ΕΔ ΑΕΚΚ πριν από τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν 
εργαςιϊν ι των ζργων τεχνικϊν υποδομϊν. 
 
Άρκρο 31: Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο 1 

1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ  νομοκεςίασ, των 
διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό 
του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι 
κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου : ΠΔ 
305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 2 (αρ. 42). 

2. τα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων 

κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα  
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ 

και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του(τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-

                                            
1
 H ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Ι του άρκρου 12 του ΠΔ 

305/96. 
2
 O Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων άρ. δεφτερο, καταργεί 

διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
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3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, 
κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν 
κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου  

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των 
εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων 
αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΠΔ 1073/81(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 
42- 49). 

Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ 
γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν 
τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν 
περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ 
εταιρεία). 

3. φμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα: 

3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Τγείασ 
(ΦΑΤ) και ςυγκεκριμζνα: 

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ 
των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια 
εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται 
ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα 
υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΠΔ 305/96(αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ 
καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΑΤ-ΦΑΤ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ 
τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ)ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) 
και τθν ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.)ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΑΤ-ΦΑΤ τθσ μελζτθσ (τυχόν 
παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία), ςφμφωνα 
με τθν μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του 
δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων 
εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ). 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν 
λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα 
προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)ΤΠΕΧΩΔΕ  

ε. Να τθριςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ.10) 
και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των 
ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. υμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ 
Τγείασ (ΦΑΤ). 
Σο ΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ 
και για τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια 
καταςκευισ του ζργου. 
Αντίςτοιχα ο ΦΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ 
μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 
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1. Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΦΑΤ αναφζρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και ςτισ ΤΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του(τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ οι οποίεσ 
ενςωματϊκθκαν ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΑΤ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται υντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του 

ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ :Π.Δ.305/96 (αρκ.12 

παράρτθμα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ 

νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΑΤ,ΦΑΤ) του 
ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. 
Γραμματζα του .ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΤ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι 
κάκε Δθμόςιου Ζργου : ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.)ΤΠΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο 
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΤ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το 
ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3παρ.11) και ΤΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΑΤ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΤ περιλαμβάνονται 
ςτθν ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του(τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 

3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ – τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ 
και υγείασ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 

εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, να απαςχολιςει ςτο ζργο 

50 και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 
γ. Σα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα 

εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Τπθρεςίεσ Προςταςίασ και 
Πρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ 
τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν 
τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : 
Ν.3850/10 (αρ. 9). 

δ. τα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ 
εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων : 

1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των 
υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, 
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε 
ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ 
υποδείξεισ τουσ ο Σεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 
αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 
Σο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και 
κεωρείται από τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ 
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υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), 
οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Τγείασ και 
Αςφάλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι 
αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
ε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να 
το κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43παρ.2β). Σα μζτρα που 
λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ 
επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά 
ατυχιματα εντόσ24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να 
τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων 
του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα 
εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 
3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 
  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν 
ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό 
με τθν Τ.Α 130646/1984 του (τ.)Τπουργείου Εργαςίασ. Σο ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν 
παραπάνω Τ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Σμιματα ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για 
ότι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ οι 
επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του 
(τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 υςχετιςμόσ χεδίου Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 
Για τθν πιςτι εφαρμογι του  ΑΤ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με 
το Θ Μ Α. τα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ 
και εμπλουτιςμόσ του ΑΤ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των 
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΑΤ. Με τον τρόπο 
αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 

 
4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο 

εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων τωνεργαςιϊν, τα 
παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 

α. Σθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 

β. Σον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν 
ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο 
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θλεκτροπλθξίασ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79),ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, 
παρ.2). 

γ. Σθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι 
αερίων κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τ ουσ κινδφνουσ των 
εγκαταςτάςεων αυτϊν : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, 
παρ.6). 

δ. Σθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - 
διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, 
πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν &επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ 
πυροςβεςτιρων, κλπ. :ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 
4, 8-10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Σθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ 
(φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : ΠΔ 
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96(αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 
14). 

ςτ. Σθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ)ςτουσ 
εργαηόμενουσ όπωσ : προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, 
ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά 
με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει 
ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του :Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΤΑ 8881/94 και Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 305/96(αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ – 
εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των 

πεηϊν και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με : 
- Σθν Τ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ ιμανςθσ Εκτελοφμενων 

Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεφχοσ 7) 
- Σθ ΚΤΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν 

αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων 
και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν» 

- Σισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 καιαρ.52 ) και τθν τροπ. 
αυτοφ : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, 
κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 
3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ 
απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, 
των κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ 
εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμζροσ Α, 
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, 
εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : 
ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και 
αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. 
αυτοφ : Ν. 3542/07(αρ.30). 
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ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν : 
α) κραδαςμοφσ : ΠΔ 176/05,  
β) κόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06,  
γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : 

ΠΔ397/94,  
δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν.3850/10 (Αρκ. 36-41), 

ΠΔ 82/10. 

4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΠΔ 304/00 
(αρ.2). 

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των 
εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με 
μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: 
ΠΔ89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 
μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03,ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 
(αρ. 34, 35). 

β. Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 
1. Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 
2. Άδεια κυκλοφορίασ 
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV,μζροσ Βϋ, 

τμιμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
θμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκιςυναρμολόγθςθ - 
εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφςτο οποίο κα καταχωροφνται 
τα αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΠΔ89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ,ςυντιρθςθσ και 
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθνΚΤΑ 15085/593/03  
(αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 
5. Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 

εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 
εκτελοφμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα 
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν 
του εκτελοφμενου ζργου. 

Σα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα :  

5.1 Κατεδαφίςεισ: 
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ. 7),ΤΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. 
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IV μζροσ Β τμιμα II, παρ.11),ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 
455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και 
αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΤΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 
396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : 
ΤΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ :ΠΔ 2/06, ΠΔ 
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε 
ςτζγεσ. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΤΑ16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96(αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β 
τμιμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Πυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑαρ.οικ.16289/330/99. 

 
5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.) 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 
(ιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ 
ενζργειασ και εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι 
άλλθσ φφςθσ ζργων και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ) 
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΤΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑΦ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. 
αυτοφ : ΠΔ 2/06,ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα 
(Τποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ 
πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), 
ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Β 
τμιμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 
6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξει σπου περιλαμβάνουν 

τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ: 
 «ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 
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Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

  Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

  Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ 

Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΤΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΤΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΤΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 
ΚΤΑαρ.οικ.Β.4373/12

05/93 
ΦΕΚ 187/Β/93 

Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 
ΚΤΑ 

16440/Φ.10.4/445/93 
ΦΕΚ 765/Β/93 

 
 

Γ.ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ 

ΚΤΑ  αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

27/03 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 

ΤΑ αρ. οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

.ΕΠ.Ε 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ 

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94   

ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95   

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95   

ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96   
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Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97   

ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99   

ΚΤΑ αρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03   

ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03   

ΚΤΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11   

ΤΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89   

ΤΑ  Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00   

ΤΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00   

ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01   

ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01   

ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03   

ΤΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11   

ΤΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   

Πυροςβεςτικι διάταξθ 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96   

  
Άρκρο 32: Σελικζσ Διατάξεισ  

1. Όπωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για 
οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, από 
οποιαδιποτε αιτία που ζχει ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Για τθν εκτζλεςθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ, πζραν των όςων περιοριςτικά αναφζρονται ςτθν 
παροφςα ΕΤ, μποροφν να εφαρμόηονται αναλογικά και άλλεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν.4782/2021, οι οποίεσ ικελε κρικοφν απαραίτθτεσ για τθν 
καλι λειτουργία τθσ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν ρθτϊσ δεν κατονομάηονται ςτο παρόν τεφχοσ. 

 

Αχαράβθ 17/11/2021 

 
     

υντάχκθκε - Ελζγχκθκε 

Η Προϊςτ/νθ Σμιματοσ 

 

 

Κυριακι Ευγενικοφ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΣΕ 

Θεωρικθκε 

Ο αναπλθρωτισ Δ/ντθσ Σ.Τ 

  

 

Χριςτοσ Κορμαρισ 

Μθχ/γοσ Μθχανικόσ ΠΕ 
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