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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ              ΕΡΓΟ:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΚΑΙ  
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ                   ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.                   Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ, Δ.Ε. ΕΙΡΑΣ”.             
 
 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. 
 
             Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή των κάτωθι έργων: 
          α) Η κατασκευή ενός γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5x5 εξωτερικών διαστάσεων 
20,00μ. x 31,60 μ. σε κοινόχρηστο χώρο πλησίον του πρώην δημοτικού σχολείου της 
τ.κ. Αγίου Σώστη. Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου θα είναι 16,00 μ. x 27,00 μ. 
και θα έχει τελική επιφάνεια συνθετικό χλοοτάπητα. Αναλυτικότερα θα γίνουν οι 
εξής εργασίες: 
     Θα διαμορφωθεί πλάτωμα διαστάσεων 20,00μ x 40,00μ. περίπου αφού 
οριοθετηθεί ο χώρος με κατασκευή λίθινων μαντρότοιχων ύψους 2,00μ. ανάντη και 
κατάντη. και θα ακολουθήσει η κατασκευή της στρώσης υπόβασης μεταβλητού 
πάχους για την εξυγίανση του εδάφους αλλά και τη διαμόρφωση των κλίσεων της 
σκάφης σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 0150 πάχους 0,10μ. Θα ακολουθήσει στρώση βάσης 
συμπυκνωμένου  πάχους 0,10 εκ. σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 0155. και στην συνέχεια θα 
κατασκευασθεί στρώση από λεπτόκοκκο υλικό (filler) συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. 
Τέλος θα ακολουθήσει η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα ύψους πέλους 
33mm και η γραμμογράφηση αυτού. Σημειώνεται εδώ ότι η τελική επιφάνεια του 
γηπέδου αλλά και οι υποκείμενες στρώσεις θα είναι αμφικλινείς με κλίση 5% και με 
κορυφαία ακμή τον κατά μήκος άξονα του γηπέδου. 
    β) Η διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αγίου Σώστη του Δήμου Οιχαλίας 
διαστάσεων 15,00μ. x 28,00μ περίπου, ώστε να χρησιμοποιηθεί για γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης. 
     Συγκεκριμένα σε κοινόχρηστο τμήμα διαστάσεων 20,00μ x 40,00μ. περίπου 
πλησίον του πρώην δημοτικού σχολείου και πάνω από τον χώρο που προορίζεται για 
κατασκευή γηπέδου 5x5 θα γίνει οριοθέτηση του χώρου επίσης με κατασκευή 
λίθινων μαντρότοιχων ύψους 2,00μ. ανάντη και κατάντη. Εν συνεχεία. θα 
διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος επέμβασης με ισοστάθμιση του υπεδάφους με 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και διάστρωση με κατάλληλα  διαβαθμισμένο ορυκτό 
υλικό δύο στρώσεων 0,10μ η κάθε μία.. Στη συνεχεία μετά τη διάστρωση του 
ορυκτού υλικού θα κατασκευασθεί ασφαλτικός τάπητας πάχους 0,05μ. 
       Μετέπειτα, κατόπιν των ανωτέρω εργασιών θα γίνει διάστρωση χυτού 
συνθετικού ελαστικού τάπητα πάχους 1,6-2 χιλ. από λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή και 
πλαστικά χρωματισμένα υλικά σε σταυροειδείς στρώσεις έτσι ώστε να προκύψει μια 
ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια με εμφάνιση ελαφρά κοκκώδη. 
          Η τελική επιφάνεια του γηπέδου θα είναι αμφικλινής με κλίση 5% και με 
κορυφαία ακμή τον κατά μήκος άξονα του γηπέδου. Ακόμη πριν από την απόδοση 
του γηπέδου σε χρήση θα γίνει σχολαστικό σκούπισμα της επιφάνειας και οι 
γραμμογραφήσεις θα γίνουν από κατάλληλο χρώμα διαγράμμισης οδών. 
  Τέλος θα τοποθετηθούν δύο μεταλλικές μπασκέτες σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 
           Σημειώνεται ότι στον περιμετρικό χώρο και των δύο γηπέδων θα γίνει 
εκσκαφή για την κατασκευή περιμετρικού τοιχίου εγκιβωτισμού του γηπέδου σε 
βάθος 0,55 μ., καθώς και οι απαραίτητες εκσκαφές για τη θεμελίωση των βάσεων των 
ιστών φωτισμού. Θα ακολουθήσει καλούπωμα, όπλιση και αγκυροδέτηση του 
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τοιχίου, λαμβανομένης μέριμνας για την τοποθέτηση αναμονών για την τοποθέτηση 
των πάσης φύσεως ιστών (περίφραξης, φωτισμού, κ.λ.π.) και θα μορφωθούν οι 
τελικές υψομετρικές στάθμες.  
 Μετά θα ακολουθήσει η κατασκευή της εξωτερικής περίφραξης του γηπέδου 
η οποία θα γίνει από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες σύμφωνα με το τιμολόγιο της 
μελέτης, ενώ στο πάνω μέρος των δύο γηπέδων θα κατασκευασθεί και κερκίδα από 
λιθοδομή 2 διαζωμάτων πλάτους 0,50μ. το καθένα. 
 Τέλος θα γίνει τοποθέτηση των ιστών φωτισμού και των φωτιστικών 
σωμάτων επί βάσεων που θα έχουν κατασκευασθεί προηγούμενα μαζί με το 
περιμετρικό τοιχείο εγκιβωτισμού. Επίσης, θα κατασκευασθεί το υπόγειο δίκτυο για 
τον ηλεκτροφωτισμό και θα κατασκευασθεί κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής  (πίλλαρ). 
Τέλος, θα γίνει η τοποθέτηση του εξοπλισμού ήτοι των τερμάτων. 
 Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή των ανωτέρω γηπέδων ανέρχεται σε 
172.770,27 Ευρώ  και θα καλυφθεί από τον Κ.Α 61,7326,5003 του προϋπολογισμού 
του  Δήμου Οιχαλίας για το έτος 2021. 

 
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
         Μελιγαλάς  29/06/2021                                    Μελιγαλάς  29/06/2021               
              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                           Η                   
                       ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                          
              
          
          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ           ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΡΔΑ                                
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                   ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                         ΕΡΓΟ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΑΙ     
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ                              ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.      
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ             ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ, Δ.Ε. ΕΙΡΑΣ” 
 

  
 2.  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

 
Ι. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ. 
 
1. Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00μ. 
 α) Για την εκσκαφή των θεμελίων των μανδροτοίχων οριοθέτησης του χώρου του γηπέδου 
μπάσκετ και του γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5. 
ι) 1ο, 2ο & 3ο  Διάζωμα:  Αριθμός θεμελίων * Μήκος * πλάτος * βάθος εκσκαφής:  
3* 32,00 μ x 0,70 μ x 0,60 μ = 40,32 μ3  
β) Για την εκσκαφή του θεμελίου του τοιχείου εγκιβωτισμού και της τοποθέτησης των ιστών 
φωτισμού των 2 γηπέδων: 
 Μήκος * πλάτος * βάθος εκσκαφής:  
2*(40,00+32,00)  μ x 1,10 μ x 1,00 μ = 158,40 μ3  
 Συνολικά έχουμε:       200,52 μ3. 
 
2. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες κ.λ.π. 
Για την ισοστάθμιση και εξυγίανση του υπεδάφους στο οποίο θα κατασκευασθούν τα δύο νέα 
γήπεδα, έχουμε: 
Συνολικά έχουμε:       1,238,00  μ3. 
 
3. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών, κ.λ.π. 
Για την επίχωση του υπεδάφους με προϊόντα εκσκαφών κατάλληλα για επίχωση  προ της 
κατασκευής των δύο γηπέδων έως  -0,35 μ. από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη τους. 
Έχουμε:  Μήκος επίχωσης * πλάτος επίχωσης * βάθος :  
Λαμβάνονται: 40,00 μ x 32,00 μ x 1,15 μ = 1.472,00  μ3. 

 
ΙΙ.      ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ. 
 
1.  Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  (ΟΙΚ – 32.01.04). 
α) Για την κατασκευή της θεμελίωσης των 3 πέτρινων μαντρότοιχων έχουμε: 
 Αριθμός θεμελίων * Μήκος * πλάτος * ύψος τοιχείου θεμελίωσης: 
Άρα: 3* 32,00μ * 0,50 μ * 0,50 μ  = 24,00 μ3. 
β) Για την κατασκευή του περιμετρικού τοιχείου του γηπέδου 5x5 έχουμε: 
2*(40,00+32,00)μ * 0,80 μ * 0,30 μ  = 34,56  μ3. 
Συνολικά έχουμε:       58,56 μ3. 
 
 
2. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. (ΟΙΚ – 38.03). 
 
α) Για την κατασκευή της θεμελίωσης του πέτρινου μαντρότοιχου έχουμε: 
Αριθμός θεμελίων * Μήκος * ύψος ξυλότυπου θεμελίωσης: 
3* (2* 32,00μ * 0,50 μ ) = 96,00 μ2. 
 
β) Για την κατασκευή του περιμετρικού τοιχείου του γηπέδου 5x5 έχουμε: 
Μήκος * ύψος ξυλότυπου θεμελίωσης: 
2*2* (40,00+32,00)μ * 0,70 μ  = 201,60 μ2. 
 
Συνολικά έχουμε:       297,60μ2. 
 
3. Οπλισμός κατηγορίας S500s. (ΟΙΚ – 38.20.02). 
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α) Για oπλισμό του θεμελίου εκ σκυροδέματος  του μαντρότοιχου  υπολογίζουμε ότι απατούνται 70 
kgr/m3. 
Άρα έχουμε: 24,00 μ3 *  70 kgr/m3.= 1.680,00  kgr. 
 
β) Για oπλισμό του θεμελίου εκ σκυροδέματος  του περιμετρικού τοιχίου του γηπέδου 5x5   
υπολογίζουμε ότι απατούνται 80 kgr/m3. 
Άρα έχουμε: 34,56 μ3 *  80 kgr/m3.= 2.764,80 kgr. 
 
Συνολικά έχουμε:       4.444,80  kgr. 
 
4. Κατασκευή λιθοδομών αμωδομών, κ.λ.π. 
 
α) Για την κατασκευή  της ανωδομής των 3 πέτρινων μανδροτοίχων,  έχουμε: 
Αριθμός τοίχων * Μήκος * μέσο ύψος * πάχος λιθοδομής: 
3* 32,00μ * 2,00 μ * 0,50 μ  =96,00 μ3. 
 
β) Για την κατασκευή κερκίδων εκ λιθοδομής. 
2*((0,50*1,50)+(0,50*1,00)+(0,50*0,50)) μ2 *32,00 μ = 96,00 μ3.  
  
Συνολικά έχουμε:       192,00  μ3. 
 
ΙΙΙ.      ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 
 
1. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  (ΟΔΟ – Γ 1.1.). 
Για την κατασκευή στρώσης υπόβασης μεταβλητού πάχους ώστε να ισοσταθμιστεί ο χώρος του 
γηπέδου 5x5  και του γηπέδου καλαθοσφαίρισης, έχουμε: 
40,00 μ  * 30,00 μ * 0,10 μ =  120,00 μ3. 
 
2. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  (ΟΔΟ – Γ 1.2.). 
Για την κατασκευή στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχου;ς 10 εκ. του γηπέδου 5x5 και του 
γηπέδου μπάσκετ έχουμε: 
40,00 μ  * 30,00 μ * 0,10 μ =  120,00 μ3. 
 
 
3. Υπόβαση τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα  (ΟΔΟ – σχ. Γ 2.1.). 
Για την κατασκευή της υπόβασης προ της τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα. του γηπέπου 
5x5 έχουμε: 
31,60 μ  * 20,60 μ  =  650,96  μ2. 
 
 
4. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ.. (Δ-5.01).  
Για την διαμόρφωση του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για γήπεδο μπάσκετ θα κατασκευασθεί 
βάση από άσφαλτο μέσου πάχους 0,05 μ., οπότε έχουμε: 
Μήκος * πλάτος:  15,00 μ x 28,00 μ  = 420,00 μ2  
 
 
5. Επιστρώσεις με ελαστικό συνθετικό τάπητα πάχους 1,6 mm έως 2,00 mm. (σχ. Οικ -73.96). 
  
Για την τελική επίστρωση με ελαστομερές υλικό  του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για 
αθλοπαιδίες θα κατασκευασθεί επίστρωση με ελαστικό συνθετικό τάπητα., οπότε έχουμε: 
Μήκος * πλάτος:  15,00 μ x 28,00 μ  = 420,00 μ2. 
 
ΙV.      ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 
 

1. Περίφραξη γηπέδου 5x5. 
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Απαιτούνται: 2*(40,00+20,00) = 120,00 μ. 
 

2. Εστίες χειροσφαίρισης. 
Απαιτούνται: 1 ζεύγος. 
 

3. Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 mm. 
Απαιτούνται: 4 τεμάχια. 
 

4. Μεταλλικός στυλοβάτης γηπέδου καλαθοσφαίρησης 
Απαιτούνται: 2 τεμάχια. 
 

5. Πίνακες γηπέδου καλαθοσφαίρησης 
Απαιτούνται: 2 τεμάχια. 
 

V. ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ. 
 

1. Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).   1    Τεμάχιο. 
 
 2.  Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5x5.                1   Τεμάχιο. 
 
 
 

 
    Μελιγαλάς  29/06/2021 

        Ο Συντάξας  
 

              
 

        Βασίλειος Πάλλας 
       Πολιτικός μηχανικός 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

3.  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1

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

m3

Β1 ΟΔΟ 2151. 200,52 4,00 € 802,08

2

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων

m3
ΟΙΚ -
'20.02

ΟΙΚ-2112

1238,00 2,80 € 3.466,40

3

Επίχωση με προϊόντα 
εκσκαφών, εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων

m3 ΟΙΚ -
'20.10

ΟΙΚ-2162
1.472,00

4,50 €

6.624,00

Σύνολο 10.892,48 10.892,48

4 Σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20.

m3 ΟΙΚ-
32.01.04

OIK – 3214 58,56 90,00 5.270,40

5 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών.

m2 ΟΙΚ-
38.03 ΟΙΚ – 3816

297,60 15,70 4.672,32

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
κατηγορίας S500s. kgr

ΟΙΚ-
38.20.02 ΟΙΚ – 3873

4.444,80 1,07 4.755,94

7 Λιθοδομές ανωδομών με m3 18.240,00

  ΈΡΓΟ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ
  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ Δ.Ε. ΕΙΡΑΣ”.
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Μερική Ολική

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 1:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ -  ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

7 Λιθοδομές ανωδομών με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 
400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 
ασβέστου

m3

ΟΙΚ -
43.01.03 ΟΙΚ – 4313 192,00 95,00 €

18.240,00

Σύνολο 32.938,66 32.938,66

8 Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους

m3
ΟΔΟ Γ-1.1

ΟΔΟ-
3121.Β

120,00
15,70 €

1.884,00

9 Βάση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους  

m3
ΟΔΟ Γ-2.1

ΟΔΟ-
3211.Β

120,00
15,70 €

1.884,00

10 Υπόβαση τοποθέτησης 
συνθετικού χλοοτάπητα

m2
σχ.  Γ-2.1

ΟΔΟ-
3211.Β

650,96
2,42 €

1.575,32

11 Επίστρωση με τεχνητό 
συνθετικό χλοοτάπητα.

m2 σχ. ΟΙΚ – 
7396 ΟΙΚ – 7396

620,00
29,00 €

17.980,00

12 Ασφαλτική στρώση βάσης 
συμπυκνωμένιου πάχους 
0,05 μ

m2 Δ-5.01 ΟΔΟ – 
4321 Β1

420,00

7,22 €

3.032,40

13 Επιστρώσεις με ελαστικό 
συνθετικό τάπητα πάχους 
1,6 mm έως 2,00 mm.

m2 σχ. ΟΙΚ 
73.96

ΟΙΚ – 7396

420,00

19,00 €

7.980,00

Σύνολο 34.335,72 34.335,72

14
Περίφραξη γηπέδου 5x5

mm σχ. ΟΙΚ 
6418

ΟΙΚ 6418 
120,00 80,00 €

9.600,00

15 Εστίες χειροσφαίρισης 
(handball)

ζεύγ
ος

σχ. ΟΙΚ 
6423

ΟΙΚ 6423
1,00 1.000,00 €

1.000,00

16 Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 
70 mm.

ΤΕΜ ΟΙΚ – 
63.02

ΟΙΚ 6302
4,00 56,00 €

224,00

17
Μεταλλικός στυλοβάτης 
γηπέδου καλαθοσφαιρισης

ΤΕΜ
ΟΙΚ – 
Ν/64.56

ΟΙΚ 6103   

2,00 995,00 €

1.990,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 4: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



18 Πίνακες γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης

ΤΕΜ ΟΙΚ – 
Ν/64.57

OIK 7626   
2,00 310,00 €

620,00

Σύνολο 13.434,00 13.434,00

19
Κιβώτιο ηλεκτρικής 
διανομής (πίλλαρ)

ΤΕΜ ΑΤΗΕ 
Ν9350.1 
Α

ΗΛΜ 052  

1,00 1.000,00 €

1.000,00

20 Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 
5x5

ΤΕΜ Ηλμ 24 
σχ.

ΗΛΜ 24  
1,00 4.000,00 €

4.000,00

Σύνολο 5.000,00 5.000,00
Αθροισμα 1 96.600,86
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 17.388,15
Άθροισμα 2 113.989,01
Απρόβλεπτα 17.098,35
Αθροισμα  3 131.087,37
Αναθεώρηση 5.243,49
Αθροισμα  4 136.330,86
AEKK 3.000,00
Άθροισμα 5 139.330,86
Φ.Π.Α. 24% 33.439,41
Γενικό Σύνολο 172.770,27

    

 Μελιγαλάς  29/06/2021
       O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μελιγαλάς  29/06/2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
   Πολιτικός Μηχανικός 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΡΔΑ
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                        ΕΡΓΟ: “Κατασκευή γηπέδου 5x5 και γηπέδου καλαθοσφαίρισης 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ                                            στην τ.κ. Αγίου Σώστη, Δ.Ε. Είρας”. 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. 
 

4.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

           1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και 
ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα 
από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα 
με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών 
Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να 
θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον 
αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών 
μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του 
όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του 
παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους 
κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, 
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του 
έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη 
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή 
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, 
εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή 
άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 
μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις 
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
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1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως 
προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) 
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και 
λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής 
τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 
και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και 
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
(β)  Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 
 
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις 
όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 

 

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι 
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δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική 
παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
"δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του 
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, 
η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) 
και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων 
κ.λπ. 

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

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα  
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  
(γ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  
(δ)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 
σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών. 

 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων 
υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 
Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
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1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και 
οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την 
ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης 
προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς 
και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου 
από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους ορίζεται. 

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

1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των 
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων 
κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές 
μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 
στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 
  
1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή 
υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, 
φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος 
από την εκτέλεση των εργασιών. 

 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 
(28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

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

 
 

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

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε 

βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 
λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων 
ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της 
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και 
των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια 
τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση 
των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 
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επιμετρούνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο 
Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι 
όροι του παρόντος. 

 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν 
προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, 
καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο 
μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να 
εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. 
αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και 
μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, 
θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι 
δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των 
υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 
2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 
να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη 
κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για 
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με 
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο 
παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
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- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 
ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - 
δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 
απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα έλεγχου, 
με συσκευή μικροκυμάτων 

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

 
 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους 
(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος 
χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα 
γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των 
σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα 
με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
"Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

 
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για 
χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των 
ικριωμάτων.  
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Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του 
ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως 
και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό 
απαιτείται ή επιβάλλεται. 

 
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής 
επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή 
τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, 
επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/α Chapter 1 Είδος Chapter 2 Σ

υντελεστή
ς 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

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

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

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

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

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

 
3,70 

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

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

 
2,50 
1,00 
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α/α Chapter 1 Είδος Chapter 2 Σ
υντελεστή

ς 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

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

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  
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1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
2.  Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 

(νερόλουστρο) 
3.  Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
 

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

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το 
άρθρο 79.55. 
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\ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς 
των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

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

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

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

 
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
  
Άρθρο Β-1  ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 
 

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

3 Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

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

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

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

7 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

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

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

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

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

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

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

14 Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του 
Τιμολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας έως 100 
m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες 
εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση 
τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
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Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των 
γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος 
πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/ 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ. 

 Αριθμητικά:  4,00.       
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
 

20.02  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 
"Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από 
την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του 
πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των 
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  
 
ΕΥΡΩ :   2,80.    

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

20.10  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

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

 

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

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  
 

ΕΥΡΩ:      4,50..   
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                   ΑΡΘΡΟ 4ο 
 
 32.01  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
 

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

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

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

 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
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32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

 ΕΥΡΩ:   90,00. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο. 
 
                   38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
 

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

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ:  15,70. 
 
 
 
                  ΑΡΘΡΟ 6ο. 

 
            38.20  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

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

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

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

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

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

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

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

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 
και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη 
του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

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

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 

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

  
 

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ: 1,07. 
 
    ΑΡΘΡΟ 7ο. 
 
  Λιθοδομές ανωδομών 
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Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων 
(αγκωναριών) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη 
εφαπτόμενες στις παριές εκσκαφής και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1, 50m από τη 
μέση στάθμη εδάφους κάθε πλευράς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 
"Λιθόκτιστοι τοίχοι".. 

43.01.03  Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 
ασβέστου  

 Γιά τοίχους υπογείου δυο ορατών όψεων, τοίχους βάσεως και ισογείου. 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4313 

  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).  
  ΕΥΡΩ: 95,00.  

 
    ΑΡΘΡΟ 8ο. 
 
Άρθρο Γ-1  ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  
Άρθρο Γ-1.1  Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β) 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου 
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με 
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους  

11,50 + 0 21 * 20,00 = 11,50 + 4,20 = 15,70. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε ευρώ & εβδομήντα λεπτά. 
                    Αριθμητικά: 15,70. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
  
Άρθρο Γ-2  ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
Άρθρο Γ-2.1  Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 
 

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

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
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 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 

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

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους  

11,50 + 0 21 * 20,00 = 11,50 + 4,20 = 15,70. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε ευρώ & εβδομήντα λεπτά. 
                    Αριθμητικά: 15,70. 
         
ΑΡΘΡΟ 10ο 
 
Άρθρο Γ-2.1  σχ. : Υπόβαση τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα  
        (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 
 
Για την πλήρη κατασκευή υπόβασης τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα συμπυκνωμένου πάχους  
5 εκ. από θραυστό υλικό λατομείου (άμμος, filler), ανεξάρτητα από την μορφή και έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια έργα, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών απαιτούμενων 
υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, με τις 
φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της 
διάστρωσης, διαβροχής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίς. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής υπόβασης τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 
 
ΕΥΡΩ           (Ολογράφως) : Δύο και σαράντα δύο λεπτά 
           (Αριθμητικά): 2,42 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
 
Άρθρο ΟΙΚ 7396 σχ.  Επίστρωση με τεχνικό – συνθετικό χλοοτάπητα 
    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7396) 
 
Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού 
χλοοτάπητα τελευταίας (4ης) γενιάς για γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου. Ο χλοοτάπητας θα είναι κατασκευασμένος 
από ίνες πολυαιθυλενίου με ελάχιστο ύψος πέλους 33 χιλ. και πυκνότητα τουλάχιστον 10.000 ίνες/m2. Η 
υπόβασή του θα είναι ελαστική τύπου latex με δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής. 
Η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα γίνεται με ρολά τα οποία μετρώνται και κόβονται επί τόπου.  Τα 
σημεία επαφής των διαδοχικών κομματιών αναδιπλώνονται και κολλιούνται με κόλλα πολυουρεθάνης πάνω 
σε ειδικό γεωύφασμα το οποίο τοποθετείταιαπό κάτω. Ο χλοοτάπητας θα πληρωθεί με μια χαλαζιακή άμμο 
κοκομετρίας 0,3 – 0,8 χιλ. και κόκκους από καουτσούκ κοκομετρίας 0,5 – 2,00 χιλ. . Μετά το γέμισμα, το 
χόρτο πρέπει να υφανθεί με ειδική μηχανή.  
Η γραμμογράφηση του γηπέδου γίνεται με χλοοτάπητα των ιδίων προδιαγραφών αλλά χρώματος άσπρου με 
πλάτους 10 cm.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, συσκευασία σε ρολό κλπ., φόρτωση, αποζημίωση 
καθυστέρησης του αυτοκινήτου, μεταφορά στον τόπο του έργου, εκφόρτωση στον τόπο του έργου, 
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τοποθέτηση στην τελική επιφάνεια του γηπέδου, ύφανση της τελικής επιφάνειας, ήτοι κάθε είδους άμεσης και 
έμμεσης δαπάνης απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους κατασκευής. 
 
ΕΥΡΩ              (Ολογράφως) : Δέκα εννέα 

      (Αριθμητικά) : 19,00 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο. 
 

Άρθρο Δ-5  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ  
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά 
αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι 

την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

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

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

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

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

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής: 

 
Άρθρο Δ-5.1  Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β.1) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ & είκοσι δύο λεπτά. 
  Αριθμητικά:  7,22.            

 
ΑΡΘΡΟ 13ο. 
 
(ΣΧΕΤ ΟΙΚ 73.96 ) : Επιστρώσεις με ελαστικό συνθετικό τάπητα πάχους 1,6 έως 2,00 mm. 
 
                                 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396) 
 
Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 2 χιλ., απόχρωσης πρασίνου, κόκκινου ή καφέ 
ή συνδυασμού τους, πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών, 
σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικοσυνθετικού τάπητα. Οι εργασίες 
κατασκευής είναι οι εξής : 
α. Επιμελής καθαρισμός της ασφαλτικής επιφάνειας ώστε να απομακρυνθούν κάθε είδους ρύποι 
και ακαθαρσίες όπως σκόνη, λάδια, κ.λ.π. 
β. Στοκάρισμα της ασφαλτικής επιφάνειας με εφαρμογή ειδικού μίγματος ασφαλτικού 
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γαλακτώματος, αδρανούς απαλλαγμένο από άργιλλο, τσιμέντο κλπ. 
γ. Ξύσιμο της τελικής επιφάνειας της ασφάλτου με ειδική ξύστρα και καθαρισμός της ώστε να 
δημιουργηθεί επιφάνεια λεία και επίπεδη κατάλληλη για την υποδοχή του ελαστικού τάπητα. 
δ. Διάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα σε τρείς τουλάχιστον αλλεπάλληλες διασταυρούμενες 
στρώσεις με χρήση ειδικών ρακλετών ώστε να επιτευχθεί πάχος 2χιλ. και να προκύψει 
ομοιόμορφη επιφάνεια ματ, αδρή και αντιολισθηρή. 
ε. Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από χρώματα 
συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η γραμμογράφηση θα αφορά  
τόσο το γήπεδο μπάσκετ, όσο και γήπεδο βόλλεϋ που προβλέπεται στον ίδιο χώρο. 
Δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του συνθετικού τάπητα και της 
γραμμογράφησης σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικοσυνθετικού 
τάπητα και τις προδιαγραφές των υλικών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 m2 : Δέκα εννέα ευρώ και μηδέν λεπτά (19,00 €) 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο.  
   
Άρθρο ΟΙΚ 6418 σχ. (ΑΤ 14) : Περίφραξη γηπέδου 5 χ 5 
        (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6418) 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά, κατασκευή και τοποθέτηση πλήρης περίφραξης γηπέδου. Η εξωτερική 
περίφραξη θα έχει συνολικό ύψος 5,50μ. και κατασκευάζεται από πλέγμα γαλβανισμένο στερεωμένο πάνω σε 
γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες των 2'' οι οποίοι εγκιβωτίζονται (σε βάθος 50 εκ.) σε βάση από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Ολόκληρο ο γήπεδο εγκιβωτίζεται με μια <<δοκό>> από οπλισμένο σκυρόδεμα με διαστασεις 
0,30 χ 0,70μ. στην οποία θα πακτωθούν οι κατακόρυφοι σωλήνες (ορθοστάτες). Οι λεπτομέρειες του τρόπου 
κατασκευής των παραπάνω φαίνονται στα σχέδια της υπηρεσίας. Τρόπος κατασκευής : ανά τρία μέτρα 
τοποθετούνται σωλήνες γαλβανισμένες 2'', ύψους 6 μέτρων, τύπου Γ40-πάχος 2 χιλ. . Από το συνολικό ύψος 
των 6 μέτρων τα 50 εκατοστά είναι κάτω από την επιφάνεια του τάπητα, πακτωμένα στο περιμετρικό τοιχείο 
με σκυρόδεμα. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο οριζόντιο πανωκάσι στα 3 μέτρα και ένα πανωκάσι στα 5,50 μέτρα 
από σωλήνες γαλβανησμένες 2'', οι οποίες συνδέονται με ειδικά εξαρτήματα γαλβανισμένα. Δίνεται ιδιαίτερη 
σημασία στην αντοχή της περίφραξης στη διάβρωση (σκουριά)με θερμό γαλβάνισμα. Όλο το ανωτέρο 
σύστημα δεν περιέχει καμία κόλληση. Το σύρμα θα είναι με οπές 50 χ 50(#17) γαλβανισμένο, με ύψος 3 και 
2,50 μέτρων και είναι περιμετρικά του γηπέδου δεμένο με τις κατάλληλες ούγες. Από τα 3 μέτρα μέχρι και 
5,50μ., θα υπάρχει σύρμα 2,50 μέτρων με οπές 50 χ 50 (#17) γαλβανισμένο. Στις γωνίες της περίφραξης θ 
τοποθετούνται αντηρίδες με τα υπόλοιπα υλικά και τρόπο σύνδεσης με την γενική περίφραξη. Στα σημεία 
τοποθέτησης των ιστών φωτισμού του γηπέδου κατά το μήκος της περίφραξης, τοποθετούνται επιπλέον 
σωλήνες 2'' για οριζόντια στήριξη στα 3 μέτρα και 5,50 μέτρα ύψος, οι οποίες θα συνδέουν με ειδικά 
εξαρτήματα την περίφραξη με τους 4 σιδηροϊστούς. Οι ανωτέρω σωλήνες τοποθετούνται για να μπορούν να 
κρατούν  το δίχτυ και τα δεσίματα, καθώς και την κύρτωση της περίφραξης. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ανοιγμένα η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης του προστατευτικού 
διχτυού και τρεις πόρτες, ανοιγόμενες, οι δύο 1,00μ. χ 2,20μ. και η μια δίφυλλη 2,00 χ 2,20 με τα ίδια υλικά 
και τρόπο κατασκευής με την λοιπή περίφραξη, καθώς και των λοιπών  απαιτούμενων εξαρτημάτων για την 
πλήρη λειτουργία. Το προστατευτικό δίχτυ θα τοποθετηθεί στο ύψος 5,50 μέτρων στην άκρη της περίφραξης 
και θα καλύπτει όλο το γήπεδο. Το δίχτυ θα είναι από πολυαιθυλένιο πάχους 1 χιλιοστού και άνοιγμα καρέ σε 
ρομβοειδή σχηματισμό περίπου 100 χιλιοστών. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους πλήρους κατασκευής. 
 
ΕΥΡΩ                 (Ολογράφως) : Ογδόντα 
       (Αριθμητικά) : 80,00 
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ΑΡΘΡΟ 15ο. 
 
ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 6423 σχ. (ΑΤ 15) : Εστίες χειροσφαίρισης (HANDBALL) 
          (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6423) 
 
Εστίες χειροσφαίρισης  (HANDBALL) πλήρες (ζεύγος), συναρμολογούμενες, μεταφερόμενες, έτοιμες για 
χρήση, τοποθετημένες στις αντίστοιχες θέσεις τους, με το δίχτυ τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (Ι.Η.Α), διαστάσεων 3 * 2 από αναδυόμενο αλουμίνιο, χρώματος 
λευκού. 
 
Τιμή ανά ζεύγος. 
ΕΥΡΩ          (Ολογράφως) : Χίλια 
   (Αριθμητικά) : 1.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο. 

63.02  Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6302  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση ελαφρών βαθμίδων μήκους 60 έως 70 cm για συνήθεις βοηθητικές 
κλίμακες με ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες με εσωτερική διάμετρο 11/2", ευθείες ή 
περιστροφικές με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό βαθμίδων από λάμες και γωνιακά ελάσματα 
των 3cm, μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη πάχους 1,0 mm ή από δικτυωτά χωρίς 
λαμαρίνα, με πατήματα από μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm με 
αντίστοιχο μήκος κιγκλιδώματος με χειρολισθήρα διατομής 5 x 25 mm, και κιγλίδες 6 x 15 mm, 
συμπεριλαμβανομένων των πλατυσκάλων με τα αναγκαία διπλά ταφ των 8 cm και της επένδυσης 
με μπακλαβαδωτή ή κριθαρωτή λαμαρίνα και γενικά σίδηρος, υλικά ήλωσης και στερέωσης, 
αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, ικριώματα καθώς και 
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

 

 Τιμή ανά βαθμίδα (τεμ) 
 

 ΕΥΡΩ:  56,00.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο. 
 
 ΟΙΚ .Ν/64.56 
 
     Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης. 
      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 6239 95% & ΟΙΚ – 7774 5%. 
 
    Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού ατυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην Τεχνική περιγραφή και φαίνεται στο αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο της Γ.Γ.Α. Πλήρως και 
ακλόνητα εγκαταστημένου σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή με το 
πακτωμένο στο πλαίσιο υποδοχής του στυλοβάτη και τα απαιτούμενα μπουλόνια, υλικά ή μικρουλικά που 
απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του συτλοβάτη με την πρόβλεψη των απαιτούμενων υποδοχών για την 
στερέωση μεταλλικής ή από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ μπασκέτας, κατά τρόπο που να μην απαιτείται πρόσθετη εργασία ή 
υλικά και μικρουλικά και τον χρωματισμό με δύο στρώσεις χρώματος αντισκωριακού μινίου όλων των 
επιφανειών του και με δύο στρώσεις ντούκο με πιστολέτο ή πινέλλο των ορατών. 
 
      Τιμή ανά τεμάχιο μεταλλικού στυλοβάτη μπασκέτας. 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια ενενήντα πέντε. 
Αριθμητικά:  995,00 
       

ΑΡΘΡΟ 18ο. 
 
 ΟΙΚ .Ν/64.57- Πίνακες γηπέδου καλαθοσφαίρισης. 
 
     Πίνακες γηπέδου καλαθοσφαίρισης  από PLEXIGLAS, και το αντίστοιχο δίχτυ, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο σχέδιο και τους κανονισμούς της FIBA, προσαρμοσμένοι στους  υφιστάμενους μεταλλικούς 
στυλοβάτες 
    Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά στο τόπο του έργου των πινάκων καλαθοσφαίρισης με 
το δίχτυ, τα υλικά στερέωσης και προσαρμογής στις αποστάσεις που αναφέρονται πιο πάνω, η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης των όπως αναφέρεται στη Τεχνική Περιγραφή της μελέτης και τις προδιαγραφές των 
υλικών.  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια δέκα. 
  Αριθμητικά:  310,00   
           

ΑΡΘΡΟ 19ο. 
 
ΑΤΗΕ Ν9350.1Α          Κιβώτιο ηλεκτρικης διανομής (πίλλαρ) 
Κωδ. Αναθεώρησης :               ΗΛΜ 052       100,00% 
 
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ 
κατασκευασμένου από μεταλλικά πλάισια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάμπες κλπ.)συγκολλημένα ή 
συνδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό 
πάχους 2 ΜΜ. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δυο ανεξάρτητους χώρους από 
τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,60 ιτι. Θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δείκτη, της 
Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,85 Μ για την ηλεκτρική διανομή.      
Ο αριστερός χώρος θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα και ο δεξιός με δίφυλλη. Οι θύρες α) θα κλείνουν με την 
βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β)περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία 
(στατζαριστές)για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο 
κλείσιμο, γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων   
βερέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για την Δ.Ε.Η. και 
στην ράχη του πίλλαρ θα είναι ίστερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα 
πάχους 1mm για να μπορούν να να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα  της Δ.Ε.Η. Στο χώρο που 
προορίζεται για την υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσματα κλπ. για την στερέωση της 
ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της 
υπόλοιπης κατασκευής κατά 6ατι. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί 
επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις μίνιου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της 
αρεσκείας της Υπηρεσίας. Στην τιμή τού άρθρου περιλαμβάνονται : Άπαντα τα ηλεκτρολογικά υλικά, ήτοι 
γενικές ασφάλειες, ασφάλειες μικροαυτόματους, ενδεικτικές λυχνίες, καθώς και το σύστημα αυτοματισμού 
χρονοκαθυστέρησης (6 βημάτων) γιά την έναυση τών προβολέων σε ζεύγη.   
 
(1 Τεμ.) Τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ 
(Αριθμητικώς) : 1.000,00 Ευρώ. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο. 
 
ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 24 σχ. (ΑΤ 18) Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5 χ 5 
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        (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 24) 
 
Ο φωτισμός αναφέρεται στην αγωνιστική επιφάνεια του γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου και επιτυγχάνεται με 
τέσσερις ιστούς φωτισμού καθένας από τους οποίους φέρει δύο προβολείς. Η ένταση του φωτισμού θα 
κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από 400 lux. Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής έχουν ως κατωτέρω : 
Κατ' αρχήν θα γίνει εκσκαφή χάνδακα σωληνώσεως, (ο οποίος μετά το πέρας των εργασιών θα επανεπιχωθεί 
με τα προϊόντα εκσκαφής), διαστάσεων 0,50μ. Χ 0,70μ. περιμετρικά του γηπέδου και έως το ηλ. Πίνακα 
(PILLAR) στον οποίο θα τοποθετηθεί σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ63 6ατμ. . 
Εντός του σωλήνα θα τοποθετηθεί καλώδιο ανθυγρού τύπου ΝΥΥ 5 Χ 6 mm2  για την τροφοδοσία από τον ηλ. 
πίνακα. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιηθεί εντός των ιστών φωτισμού θα είναι τύπου ΝΥΥ 3 Χ 2,50 mm2 . 
Στα σημεία τοποθέτησης των ιστών, επί του εδάφους θα κατασκευαστούν φρεάτια ελέγχου – επισκέψεως των 
καλωδίων διαστάσεων 30 Χ 30 Χ 50 εκ. τα οποία θα φέρουν χυτοσίδηρο στεγανό κάλυμα. Το δίκτυο 
γειώσεως θα κατασκευαστεί υπόγειο από γυμνο αγωγό διατομής 16 mm2  ο οποίος θα συνδεθεί με τα 
ακροκιβώτια εντός των ιστών φωτισμού και με τις ράβδους γειώσεως οι οποίες θα είναι χάλκινες διατομής 16 
mm και μήκους 1,80μ μέσω των κολλάρων συνδέσεως. Η γείωση στον ηλεκτρικό πίνακα θα γίνει μέσω 
τρίγωνης βάσεως. 
 
Οι ιστοί που θα φέρουν τα σώματα φωτισμού θα κατασκευαστούν τηλεσκοπικοί ύψους 9m. θα αποτελούνται 
από τρία (3) κομμάτια γαλβανισμένης σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), διατομής Φ5'' – Φ4'' 
– Φ3'', μήκους 3 m έκαστο. Ο ιστός θα είναι βαμμένος με ειδικό αστάρι σε δύο στρώσεις καθώς επίσης και 
δύο στρώσεις ελαιόχρωμα σιδηρών επιφανειών. Στα σημεία αλλαγής διαμέτρου θα τοποθετηθεί ειδικό 
τεμάχιο επιμελώς συγκολλημένο και τροχισμένο. 
Η όλη κατασκευή θα είναι αρίστης εμφανίσεως. Ο ιστός θα φέρει στην στην κορυφή, με ειδική στήριξη 
(βραχίονα) που θα επιτρέπει την τοποθέτηση και ρύθμιση, δύο φωτιστικών σωμάτων (προβολείς) τύπου HQI, 
εξωτερικού χώρου, με κάτοπτρο – ανταυγαστήρα ''σαγρέ'' και προστατευτικό κάλλυμα καθώς και όλα τα 
απαραίτητα όργανα αφής και λαμπτήρες ηλεκτρονικούς νέας τεχνολογίας ισχύος 400 Watts. Τα φωτιστικά θα 
ρυθμιστούν για να φωτίζουν προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να μην είναι εκτυφλωτικά. Στη βάση του ιστού 
θα υπάρχει θυρίδα με κλείθρο για τον έλεγχο της συνδεσμολογίας του και του ακροκιβωτίου καθώς και το 
σημείο σύνδεσης του ιστού με χαλκό γείωσης. Ο σιδηροϊστος θα συνοδεύεται από μια βάση αγκυρώσεως 
αποτελούμενη από τέσσερις ήλους μήκους 1,0 μ. έκαστος και διάμετρο 1'' που θα καταλήγουν σε σπείρωμα 
επί μήκους 20 εκ. . Οι τέσσερις ήλοι θα είναι συνδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σε 
αυτούς γωνίες 30χ30χ30 χιλ. σε σχήμα τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώματος  προς 
αποφυγή μετακινήσεως τους κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. Τέλος ο ιστός θα 
πακτωθεί σε κατακόρυφη θέση με τη βοήθεια των παραπάνω ήλων και πλάκας με νευρώσεις διαστάσεων 
50χ50 εκ. και πάχους 20 χιλ. καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν. Θα φέρει δε 8 ενισχυτικά πτερύγια 
πάχους 16 χιλ. σχήματος ορθογωνίου τριγώνου, με διαστάσεις των δυο καθέτων αυτού πλευρών 20 και 30 εκ. 
. Η πλάκα εδράσεως πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς 
και τέσσερις οπές διαμέτρου εκάστης 1''. 
Επίσης με το παρόν άρθρο θα γίνει συντήρηση του υφιστάμενου PILLAR (απόξεση, αντισκωριακή 
προστασία, ελαιοχρωματισμός κλπ), πιθανή αντικατάσταση της ασφαλειοθήκλης και γενικά ότι απαιτείται για 
την αποκατάσταση αυτού. Επίσης θα συμπληρωθεί με τις απαραίτητες επιπλέον ασφάλειες καταλλήλου ισύος, 
διακόπτες, πρίζες, και ρελέ και γενικά ότι υλικό και μικροϋλικό απαιτείται για την ορθή και ασφαλή 
λειτουργία της εγκατάστασης, συμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε λοιπό υλικό και μικροϋλικό για την πλήρη λειτουργία του δικτύου φωτισμού 
του γηπέδου. Επίσης περιλαμβάνεται και κάθε λοιπή εργασία ή υλικά, που δεν αναφέρονται, για την ορθή και 
άρτια εκτέλεση του φωτισμού του γηπέδου. 
 
 
Τιμή μονάδος 1 τεμ. (ένα τεμάχιο φωτισμού γηπέδου) 
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ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Τέσσερις χιλιάδες ευρώ. 
   (Αριθμητικά) : 4.000,00 Ευρώ. 
 

  
 

               Μελιγαλάς 29/06/2021                                             Μελιγαλάς 29/06/2021 
                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                       Η  ΔΙΥΕΘΥΝΤΡΙΑ 
                 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                                                   

                                         
     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ     ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΡΔΑ 
                  ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                            ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
 
 

 ΕΡΓΟ:  << Κατασκευή Γηπέδου 5x5 και γηπέδου καλαθοσφαίρισης στην 
τ.κ. Αγίου Σώστη, Δ.Ε. Είρας>> 

 

  
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 172.770,27  ΕΥΡΩ   

                                                                            

 5. EΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο και ειδικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας. 
 
    1.1  Αντικείμενο  της παρούσας  εργολαβίας  είναι η  εκτέλεση των εργασιών, για την  
<< Κατασκευή Γηπέδου 5x5 και γηπέδου καλαθοσφαίρισης στην τ.κ. Αγίου Σώστη, Δ.Ε. Είρας 
». 
    1.2  Τα  είδη  και  οι ποσότητες που προβλέπονται περιέχονται στο  προϋπολογισμό  της  μελέτης.    
Συμβατικές  δε τιμές μονάδας  εργασιών  είναι  οι τιμές  μονάδας εργασιών του τιμολογίου και του 
προϋπολογισμού μελέτης. 
  1.3 Αρχικό  συμβατικό χρηματικό  αντικείμενο  της εργολαβίας είναι το άθροισμα όλων των 

επιμέρους δαπανών κάθε κατηγορίας εργασιών, μείον την  έκπτωση  του αναδόχου, αυξημένο κατά  
το ποσόν των απροβλέπτων δαπανών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 176 του Ν 4412/16.  
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές που ορίζονται 
κατωτέρω, στη ΓΤΣΥ και στην ΕΤΣΥ (συμπληρώνεται για κάθε κατηγορία έργου). 

(1) Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή: 

i. Oι εγκριθείσες 440 ΕΤΕΠ σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 
Απόφαση του ΥΠΕΚΑ  και την αριθμ 26/4-10-2012 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων 

ii. Η ΚΥΑ οικ. 41020/819/25.09.2012 (ΦΕΚ 2776/15.10.2012 τεύχος Β’) 
Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 

iii. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CΕΝ).  

iv. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). 

v. Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισμοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόμοι, 
διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, 
περιλαμβανομένων των ΠΤΠ έργων οδοποιίας έκδοσης 1966 και εντεύθεν της τέως Δ/νσης 
Γ3β του τέως Υπουργείου Δημοσίων Έργων και των μη καταργηθεισών ΠΤΠ οδοποιίας 
(κωδικοποίηση 1964) της τέως Δ/νσης Γ3β του τέως Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Σε 
περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα 
Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CΕΝ). 

(2) Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, κανονισμούς και 
πρότυπα, μπορούν να εφαρμοσθούν τα κατωτέρω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή 
πρότυπα: 

vi. Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ κτλ.) 
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vii. Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) 

viii. Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΒS) 

ix. Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισμοί (AFΝOR) 

x. Αμερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 

Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί ή και 
αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στη Γενική ή Ειδική ΤΣΥ ή στα λοιπά 
συμβατικά τεύχη για το ίδιο θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών 
κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη Διακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη ΓΣΥ. 

(3) Κάθε επιμέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος 
ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί μέρους στοιχεία ή τμήματα των κατασκευών και του εξοπλισμού 
είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
ποιότητας. 

(4) Διευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων 
κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ (όπως π.χ. ο 
κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος, ο κανονισμός φόρτισης δομικών έργων κτλ). 

(5) Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα 
πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη 
έργου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά Στοιχεία του Έργου 
 
3.1 Συμβατικά στοιχεία του έργου ορίζονται κατά σειρά αυτά που αναφέρονται  στη Διακήρυξη . Τα 
τεύχη της δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων πού 
περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύς τους είναι πάντα αυτή πού αναφέρεται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, 
καθώς και τα παρακάτω. 

1. Το συμφωνητικό 

2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας. 

2. Η προσφορά εκπτώσεων του άρθρου 6 του νόμου 3669/08. 

3. Το Περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης και τα Παραρτήματά του 

5. Ο προϋπολογισμός μελέτης. 

6. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων . 

7. Oι Τεχνικές Προδιαγραφές  και τα παραρτήματά τους.. 

8. Η Τεχνική Περιγραφή της μελέτης. 

9.  Η Τεχνική μελέτη κατασκευής του έργου (σχέδια, τεύχη κ.λ.π) 

10. Το χρονοδιάγραμμα- πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 

11. Η Ανάλυση τιμών και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια για την περίπτωση συντάξεως 
πρωτοκόλλων κανονισμών τιμών μονάδας νέων εργασιών. 

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο: 

(1) Oι υπόλοιπες από τις εγκριθείσες 440 ΕΤΕΠ σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-
2012 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ  και την αριθμ 26/4-10-2012 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3 του Περιγραφικού Τιμολογίου 

(2) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 
.ΑΡΘΡΟ  4ο : Σύμβαση κατασκευής του έργου. 
 
4.1 Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση της 
δημοπρασίας  για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από την  δημοπρασία. 
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4.2 Ο από την δημοπρασία μειοδότης, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης της δημοπρασίας 
καλείται για την υπογραφή της σχετικής συμβατικής μέσα σε 15 ημέρες, προσκομίζοντας και την 
απαιτουμένη   εγγυητική επιστολή. 
4.3 Σε περίπτωση κατά την οποία ο μειοδότης δεν εμφανισθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή δεν 
προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται   έκπτωτος, η 
δε εγγύηση συμμετοχής του στην  δημοπρασία, καταπίπτει υπέρ  του κυρίου του       έργου, σύμφωνα με  
τις  διατάξεις του N.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 5ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής  
εκτέλεσης 
 

    5.1  Σύμφωνα με τoν  Ν.4412/16 απαιτείται για την ανάληψη του έργου εγγύηση καλής εκτέλεσης 
ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό (5% ) επί του συμβατικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, 
που δεν περιλαμβάνει το Φ.Π.Α. 

 
 
ΑΡΘΡΟΝ  6ο : Πρόγραμμα κατασκευής - Προθεσμίας. 
 
6.1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας μέσα σε 

…δώδεκα μήνες (12) 360  ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία  υπογραφής της συμβάσεως . 
6.2. Παράταση  της  συμβατικής  προθεσμίας  δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο για  λόγους  ευθύνης  του 

εργοδότη. Η παράταση αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/16  6.3. Ο ανάδοχος  
είναι  υποχρεωμένος να εκπονήσει πρόγραμμα κατασκευής του έργου(Χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  
έργου ), το οποίο να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της παρούσης Ε.Σ.Υ. που θα  υποβληθεί στην 
Υπηρεσία  που   διευθύνει το έργο μέσα σε  προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 
του. Η Υπηρεσία αποφαίνεται κατόπιν ελέγχου και  για τυχόν τροποποιήσεις των προτάσεων του  
αναδόχου κλπ. όπως ορίζεται στο Ν.4412/16, εγκαίρως και μάλιστα μέσα σε 10   ημέρες από  την  
υποβολή του εκδίδει δε την σχετική εγκριτική απόφαση. 

6.4  Το εν λόγω πρόγραμμα κατασκευής κλιμακώνεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 
6 της παρούσας για την εκτέλεση εργασιών κλπ. και συντάσσεται με βασική επιδιώξει τον συντονισμό 
των δραστηριοτήτων προς απόδοση κατά το δυνατόν ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου. 

6.5. Το πρόγραμμα συντάσσεται με μορφή γραμμικού διαγράμματος ή κατά την μέθοδο της δικτυωτής 
αναλύσεως (PERT) σύμφωνα με  το άρθρο 46 του Ν.3669/08 εφ όσον κρίνει  ότι  είναι  αναγκαία η 
Υπηρεσία που διευθύνει το έργο. 

6.6 Το  παραπάνω διάγραμμα συντάσσεται σύμφωνα με αυτά που παρέχονται στο άρθρο 46 του Ν.   
3669/08 σε ότι αφορά το μηχανικό εξοπλισμό και το προσωπικό ανάλυσης εκπαίδευσης, για την 
εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του Έργου: 
 
7.1 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και  
συντήρηση του έργου για τους επόμενους 18 μήνες από την ημερομηνία της βεβαιωμένης  περαιώσεώς 
του. 
7.2 Κατά τα λοιπά, ισχύει ο Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ  8ο : Ρήτρες. 
 
α) Υπέρβαση Προθεσμιών  
 
8.1  Για  κάθε  υπέρβαση με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας πού τίθεται στο άρθρο 

6 της παρούσας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το Ν.4412/16, ποινικές ρήτρες και για τα χρονικά 
διαστήματα που καθορίζονται σ αυτό. 

8.2  Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο 
Ανάδοχος υπερβεί,  με υπαιτιότητά του,  τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου.   

8.3 Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου.  Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών 
για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν ανακαλείται.  Για κάθε ημέρα καθυστέρησης περάτωσης 
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του έργου μετά την προθεσμία που ορίστηκε και που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου,  
επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το Ν.4412/16. 
 

 Άρθρο 9ο.  Λήψη γνώσης τοπικών εδαφικών συνθηκών 

Ο Ανάδοχος σαν διαγωνιζόμενος, πριν από την επίδοση της προσφοράς του οφείλει να έχει προβεί σε επί 
τόπου επίσκεψη, εξέταση και ενδεχομένως έρευνα κάθε είδους, των γενικών και τοπικών  συνθηκών της 
κατασκευής του έργου, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, τις δυνατές θέσεις 
της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση 
και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης του εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες τις συνθήκες 
υπόγειων υδάτων, ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας, ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των 
έργων κλπ. 

Επίσης ο Ανάδοχος, σαν διαγωνιζόμενος και πριν από την επίδοση της προσφοράς του οφείλει να έχει 
προβεί σε πλήρη εξέταση και να έχει πλήρη γνώση των εδαφικών συνθηκών, ώστε να σχηματίσει ίδια 
γνώμη, πριν από την υποβολή της προσφοράς του. 

Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό σημαίνει ότι έχει προβεί σε αυτού του είδους την εξέταση και έρευνα 
και ότι αποδέχεται ότι τα σχετιζόμενα με τις εδαφικές συνθήκες τμήματα του έργου, μπορούν να 
κατασκευασθούν με τις παραδοχές, τους τρόπους και τις μεθόδους που αναφέρονται στην εγκεκριμένη 
οριστική μελέτη, της οποίας έχουν λάβει γνώση.  Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση της 
εκτέλεσης των εργασιών αυτών, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση πέραν αυτής που προβλέπει 
συμβατικό του Τιμολόγιο  , οποιαδήποτε ανάγκη και αν προκύψει εκ των υστέρων. 

Εφόσον, παρά ταύτα, ο Ανάδοχος προτείνει γραπτά και αιτιολογημένα για τμήματα του έργου, αλλαγές 
στον τρόπο κατασκευής που οφείλονται στις τοπικές εδαφικές συνθήκες και η Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
αποδεχθεί τις προτάσεις του, τότε οφείλει να προβεί σε μελέτη τροποποίησης και εκτέλεση των εργασιών 
αυτών, πάντα μετά από έλεγχο και έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Για την μελέτη και τις 
εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμιάς πρόσθετης αποζημίωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ  10ο : Αρτιότητα των κατασκευών 
 
10.1 Ο καθορισμός από την τεχνική προδιαγραφή των oποιανδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την 

εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επί μέρους διαστάσεις και τρόπους 
εκτέλεσης των κατασκευών, δεν  απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση, να πάρει κάθε μέτρο 
για την άρτια  εκτέλεση και λειτουργικότητα των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε 
τμήμα του Έργου. 

10.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται και από τα 
σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας είτε τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές πρέπει 
να είναι άρτιο, ως προς την κατασκευή και άμεμπτη εμφανίσει του όσο και ως προς την άμεση 
σύνδεσή του προς τα λοιπά τμήματα του έργου. 

10.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του άνευ ετέρου  και με 
τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής 

10.4 Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 59 και 60 του N.3669/08. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Αυξομειώσεις εργασιών νέες εργασίες. Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών. 
 
11.1 Εάν κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου, απαιτηθεί η αυξομείωση των ποσοτήτων του 

προϋπολογισμού είτε η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, τότε ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων  
του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ  12ο : Αναθεώρηση τιμών. 

 
12.1 Για την αναθεώρηση τιμών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο : Πιστοποιήσεις εντολές πληρωμών. 
 
13.1 Οι λογαριασμοί και οι πιστοποιήσεις συντάσσονται κατά μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  
Ν.4412/16. 
13.2 Μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου συντάσσεται προτελικός λογαριασμός. με βάση τις 

ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό εγκεκριμένο πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Τελικός Λογαριασμός. 
 
14.1 Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου και της 
σχετικής, εγκριτικής απόφασης αυτού. 
14.2 Τα παραπάνω στοιχεία  αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού 

λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σε αυτόν. Πριν από την θεώρηση του 
τελικού λογαριασμού καθώς και όλων των ενδιάμεσων λογαριασμών ο ανάδοχος πρέπει να   φέρει 
βεβαίωση του αρμοδίου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων ότι εξοφλήθηκαν  όλες οι 
σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα  αναφερόμενα 
στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο : Τόπος διαμονής του Αναδόχου. 
 
15.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώνει τον τόπο και την διεύθυνση της  επιχειρήσεως κατά   την 

διάρκεια των έργων, προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας,   σύμφωνα με  
τις διατάξεις του Ν.4412/16.. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο του και αποδεκτό 
από την Υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο : Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίμων και ημικατεργασμένων προϊόντων. 
 
16.1  Όλα τα υλικά ,προϊόντα κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης  ποιότητας της 
αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και θα φέρουν τη σήμανση CE.  
Η ενσωμάτωση στα έργα υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΑΝ 
–ΥΠΥΔΕΜΙ  υπ’αριθμ. 6690(ΦΕΚ 1914Β/15-6-2012) σε εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 334/94  
Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση από την εγχώρια βιομηχανία και σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, με εξαίρεση εκείνα που δεν προσφέρονται στην Ελλάδα . 
16.2  Επίσης, όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι σύμφωνα με τα συμβατικά  δεδομένα, 

ισχύοντες κανονισμούς  και προδιαγραφές  των Υπουργείων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Εμπορίου  και 
Βιομηχανίας Ενεργείας και Τεχνολογίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της 
εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της  επίβλεψης, 
σχετικά με εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κλπ.  

16.3  Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούνται για την εκτέλεση των 
έργων ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας 
τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών . 
16.4  Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών   που 

παραδίδονται από τον εργοδότη, εφ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 
16.5  Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε  την 

παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή  απώλεια 
που τυχόν θα συμβούν στα υλικά αυτά . 

16.6Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία ως εξής: 
Αν πρόκειται για υλικά <<σειράς>> βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία 
προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα. Αν πρόκειται για 
υλικό αυτοσχέδιο και  πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο, θα   προσκομίζονται στην 
Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. Τα παραπάνω δείγματα κλπ. που θα  εγκρίνονται από την 
Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη  αποζημίωση  
του εργολάβου λόγω εκλογής. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να  απορρίψει κατά την κρίση της κάθε 
υλικό μηχάνημα ή συσκευή, που δεν θα είναι σύμφωνο με τα  δείγματα ή τις  προδιαγραφές ως 
ανωτέρω. 

16.7  Όλα τα ανωτέρω μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου 
του κατασκευάσου η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με  μέριμνα 
και δαπάνες του αναδόχου. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων συσκευών κλπ. να 
υποβάλλει στην διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για  έγκριση, 
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης του  ελέγχου της 
Υπηρεσίας στα εργοστάσια ή εργοτάξια παραγωγής υλικών. 

 
 
ΑΡΘΡΟΝ 17ο :Ασφάλιση Προσωπικού. 

17.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, ανεξάρτητα του εάν το έργο εκτείνεται μέσα ή έξω από την 
ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το απασχολούμενο από αυτόν  προσωπικό, 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις περί Ι.Κ.Α.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει για περίπτωση ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες 
αναγνωρισμένες από το  κράτος το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του πού απασχολείται στα 
εργοτάξια του έργου,  εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ καθώς και τρίτους και κατά των 
ζημιών προς  τρίτους.  

 
 ΑΡΘΡΟΝ 18ο : Σήμανση κατά το σχέδιο εκτέλεσης των εργασιών. 

18.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις πού εκτελούνται οι 
εργασίες να τοποθετήσει τα απαιτούμενα ανάλογα με την φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, 
οικοδομικά κ.λ.π.) σήματα και γενικά πινακίδες ασφαλείας, προσέχοντας για την συντήρηση τους.  

Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντας 
σήματα (FLASH LIGHTS). Ακόμα θα χρησιμοποιούνται, όπου υπάρχει ανάγκη,και τροχονόμοι 
υπάλληλοι του αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία στους δρόμους, στους παρακαμπτηρίους δρόμους και τις προσπελάσεις και γενικά 
σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και την νύκτα.  

Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται 
ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα πού οφείλεται στη μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας 
και ιδιαίτερα στην σχολαστική τήρηση των Π.Δ. περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 
πού ισχύουν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

ΑΡΘΡΟΝ 19ο : Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι είναι δυνατόν στην περιοχή του έργου να υπάρχουν εναέριες ή 
υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. πού πρέπει να μετατοπισθούν ή να κατασκευαστούν νέες από 
τους ιδιοκτήτες τους 

Με τις εργασίες αυτές καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη δεν θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός αν  ορίζεται 
αλλιώς στην Ε.Σ.Υ.) υποχρεούται όμως να διευκολύνει χωρίς καμία δικαιολογία την  εκτέλεση των 
παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται από τον λόγο αυτό ιδιαίτερης αποζημίωσης, για καθυστερήσεις 
ή δυσχέρειες πού θα παρουσιαστούν στις εργασίες πού εκτελούνται από αυτόν. 

Άρθρο 20ο1: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*2  

1.0 ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Ν.4412/16. 

                                                           
1  Σύμφωνα με την εγκύκλιο 27/2012 της ΓΓΔΕ 
2  * H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του 
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
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2.Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και 
να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/16. 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2-3-01, 
ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης 
και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16. 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να 
τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να 
ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : 
Ν.4412/16. 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα 
και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή 
όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 
παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 
305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής 
μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 
182).Σε περίπτωση που η τεχνική μελέτη του έργου δεν περιέχει ΦΑΥ & ΣΑΥ, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος για την εκπόνησή τους με ίδιες δαπάνες και για την υποβολή τους προς έγκριση στην 
Υπηρεσία ταυτόχρονα με την υποβολή του χρονοδιαγράμματος του έργου. Η Υπηρεσία υποχρεούται για 
την εντός 15μέρου έγκρισή τους. 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις 
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που 
θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ 
(μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, 
εξοπλισμός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την 
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 
και αρ. 182). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) 
και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών 
αρχών. 
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στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα 
άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά 
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1.Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες 
ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2.Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 
συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ. 12 
παράρτημα II). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο 
δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3.Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 
Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

4.Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 
συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/2002 
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5.Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τηρηση στοιχείων ασφάλειας 
και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 
άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός 
της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
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Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1.Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων 
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και 
παρ.3-8). 

2.Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις 
τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την 
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή 
Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι 
αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

3.Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει 
στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές 
αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος 
όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή 
θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων 
του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4.Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα 
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5.Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9). 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 
εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 
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εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με 
αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ 
Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός 
του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / 
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

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

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 
μέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ. 
12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 
(αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) 
και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών 
: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - 
αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 
1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη 
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 
1430/84 (αρ. 17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ. 13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους 
όπως προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, 
γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους 
τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81 
(αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και 
Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σημανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

0 ανάδοχος υποχρεούται : 
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α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών 
και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

-Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

-Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 
1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ. 12,παραρτ.ΙΝ/μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α παρ. 
11 και. μέρος Β τμήμα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : 
ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 
(άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό 
ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν 
1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 
155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ.7.4 και 
8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1.Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2.Άδεια κυκλοφορίας 

3.Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4.Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
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5.Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα II, 
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού 
μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6.Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, 
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των 
ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7.Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, 
τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα 
μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου 
έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 
αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙΝ/ μέρος Β 
τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 
αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή 
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύιμος, Εργασίες σε 
στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΔ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β 
τμήμα II παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπης & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. IΙΙ), 
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστηριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΠΔ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12). 

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
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(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και 
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και 
σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : 
ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση 
πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II 
παρ.8.3 και παρ. 13). 

 Άρθρο 21ο.  Προστασία Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντικοί όροι 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τον χρόνο υποχρεωτικής 
συντήρησης αυτού, να λαμβάνει υπ’ όψη του και να τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους περιβαλλοντικούς 
όρους που έχουν καθορισθεί για το έργο , στο μέτρο που τον αφορούν.  Στις τιμές προσφοράς του 
Αναδόχου θεωρείται ότι περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων για την εκτέλεση του υπόψη έργου και αφορούν στον ανάδοχο. 

 Αρθρο 22ο.  Αρχαιότητες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων οποιασδήποτε ηλικίας 
στο έργο, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και μέσω αυτής την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να 
διακόψει κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των εν λόγω αρχαιοτήτων. 

Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες στον ανάδοχο, είτε 
για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για την διενέργεια 
αρχαιολογικής έρευνας από την αρμόδια Υπηρεσία και την μεταφορά του εξοπλισμού και προσωπικού 
του σε άλλο μέτωπο εργασίας έως την λήξη των αρχαιολογικών ερευνών, με ανάλογη πιθανόν αλλαγή 
του χρονοδιαγράμματος του έργου. 

Η μετατόπιση από το ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο γίνεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση και άμεσα προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση εξ’ αιτίας του για την διενέργεια των 
αρχαιολογικών ερευνών. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 23ο : Καθαρισμός εργοταξίων - κατασκευών και εγκαταστάσεων. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του και πριν από την παράδοση για κάθε τμήματος έργου, όπως 
και μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους πλησίον του 
τμήματος αυτού, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση, 
προβλεπομένη από το προηγούμενο άρθρο 16 της παρούσας, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, 
μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. να 
απομακρύνει(καταστρέψει κ.λ.π.) κάθε βοηθητικό έργο κ.λ.π., το οποίο θα ήταν κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους 
χώρους πάνω στους οποίους ήταν αποτεθειμένα ή εγκατεστημένα αυτά, να παραδώσει δε τελείως 
καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για 
κάθε άλλο απαιτούμενο για την παράδοση του έργου και την εύρυθμη λειτουργία του κατά τους όρους 
της συμβάσεως ή προδιαγραφόμενο στις Ε.Σ.Υ. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει, όταν λείψει ο λόγος κατά την κρίση της Υπηρεσίας και 
στην άρση (καθαίρεση αποκόμιση κ.λ.π.) κάθε κατασκευασθείσας κ.λ.π. για την εκτέλεση του έργου 
(εργασιών και παραγωγής υλικών), προστατευτικής κατασκευής επιβληθείσα από οποιονδήποτε λόγο, 
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για αποφυγή κάθε φύσεως ζημιών, φθορών, ατυχημάτων, κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές δένδρα, 
αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως έργα, όπως και 
απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων. 

 Εάν σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί στην 
έναρξη και σε εύλογη προθεσμία, περαίωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του 
Αναδόχου, εκπιπτόμενης της σχετικής δαπάνης από την πρώτη σχετική πληρωμή, πέρα από την μη 
έκδοση βεβαιώσεως εμπρόθεσμου εκτελέσεως του έργου ή τμήματος τούτου, για το λόγο αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 24ο : Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 
 
21.1  Για  τον  τρόπο  μέτρησης  των  διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν  αυτά  που  ορίζονται  από το 

άρθρο 52 του N.3669/08 και τα τιμολόγια της εργολαβίας, η τεχνική περιγραφή η Ειδική    Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη δημοπρατήσεως. 

21.2  Για κάθε είδους εργασία που δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, 
επιμετρούνται και πληρώνονται οι μονάδες που πραγματικά εκτελούνται χωρίς να λαμβάνεται  υπόψη 
οποιαδήποτε αντίθετη συνήθεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 25ο : Παραλαβή έργου . 
22.1  Για την  παραλαβή του έργου ισχύουν τα άρθρα του Ν.4412/16, για τη σύσταση της επιτροπής 
παραλαβής. 

 
ΑΡΘΡΟ 26ο : Εργασίες εκτελούμενες από την υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους. Αποκατάσταση 
φθορών κλπ. λόγω των εργασιών εγκαταστάσεων. 
 
23.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να μην παρακωλύσει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες 
χρησιμοποιουμένων από τον κύριο του έργου σε εργασίες, μη περιλαμβανόμενες στη σύμβασή  του και 
να διευκολύνει την εκτέλεση με τα απ αυτόν χρησιμοποιούμενα μέσα ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά 
εκτέλεσης των εργασιών, ώστε κανένα εμπόδιο να μην παρεμβάλλεται απ αυτόν στις  εκτελούμενες, από 
τον κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους, εργασίες. 

 
ΑΡΘΡΟ  27ο : Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται. 
 
24.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων  
ενδεικτικών του έργου που εκτελείται, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα δοθεί από την επιβλέπουσα 
υπηρεσία . 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο : Προστατευτικές κατασκευές – Μέτρα Ασφαλείας. 
 
25.1  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση να προβεί στη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όπως αυτά  προβλέπονται από το άρθρου 37 του N. 3669/08. Η δαπάνη  
αυτή περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων οφέλη κλπ. 
25.2  Τα μέτρα ασφαλείας και οι προστατευτικές κατασκευές ισχύουν για όλο το χρονικό διάστημα 
εξέλιξης του έργου και για όλο το μήκος υλοποίησης του έργου. 
25.3 Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί τα μέτρα ασφάλειας και τις προστατευτικές κατασκευές του 
έργου σε περίπτωση διακοπής των εργασιών για οποιοδήποτε λόγο.  
 
ΑΡΘΡΟ 26ο : Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης εργασιών. 
 
26.1  Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο 
προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου59 του Ν3669/08, τους όρους της σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμοδίου οργάνου  της 
επίβλεψης του έργου. 
Τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έργου θα επιλύονται άμεσα με υπόδειξη 

και ευθύνη της υπηρεσίας.  
26.2 Για  ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών της οριστικής παραλαβής, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου  του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο : Ημερολόγιο του έργου - Λοιπές υποχρεώσεις - Αφανείς εργασίες. 
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27.1  Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν 
3669/08. 
27.2.Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να  υποβάλλει 

για έλεγχο λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηματική  τομή, όπως 
εκτελούνται, επί των οποίων θα σημειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των  εκάστοτε εκτελουμένων 
τμημάτων είτε είναι εμφανή είτε αφανή. 

27.3  Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται συμβατικά στο έργο, θα καταρτίζονται κατά 
τον χρόνο εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών όπου θα 
βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη, αλλιώς θα 
θεωρούνται άκυρες και οι εργασίες ότι δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να 
πιστοποιηθούν (άρθρο 52  του Ν 3669/08). 

 
ΑΡΘΡΟ 28ο : Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του 
έργου. 
 
28.1  Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.3669/08 και του άρθρου 59, καθώς και 

των συμβατικών τευχών, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή 
των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από  την 
υπηρεσία  δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη. 

28.2  Επίσης ο ανάδοχος, είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιήσει και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των  
σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και 
σχεδίων. 

 
ΑΡΘΡΟ  29ο : Κατασκευαστικά σχέδια (έργο as built)- Λήψη φωτογραφιών. 
 
29.1     Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την 
προσωρινή παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα και σε ένα cd 
στην Υπηρεσία :  
29.1.1  Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, όπως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν, που να  
περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διατάξεις και εκτελέσεις των εγκαταστάσεων.  Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες  του φωτογραφίες κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις 
εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Λ. 
7603/ 5.2.60 εγκύκλιο  20  του Υπ.  Συγκοινωνιών και  Δημοσίων Έργων. 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο : Γενικοί Όροι . 
 
Αντιπροσώπευση και προσωπικό αναδόχου - μέτρα ασφαλείας κλπ. 
30.1  Ο αντίκλητος του αναδόχου, ορίζεται κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του  Ν.3669/08. 
30.2  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου έναν διπλωματούχο  μηχανικό 

καθώς και τους αναγκαίους υπομηχανικούς και εργοδηγούς. 
30.3  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κλπ. του άρθρου 37 του Ν.3669/08. 
30.4  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση 

κάθε κατά νόμο άδειας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε  παράβαση 
των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 

30.5  Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται 
από το νόμο και για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Ν.4412/16 «περί ασφαλείας των εν τοις 
οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών», «περί ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών 
εργασιών» και το Ν.4412/16,  «περί μέτρων ασφαλείας κατ την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» και κάθε άλλη διάταξη 
που θα ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του  έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 31ο : Ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση του έργου . 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

31.1  Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση  της σύμβασης και την κατασκευή του, ισχύουν οι 
διατάξεις που αναγράφονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης. 
 

   

                   Μελιγαλάς  29/06/2021                                  Μελιγαλάς  29/06/2021 
                   Ο Συντάξας Μηχανικός                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                  Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας 

    
 
 
                    Βασίλειος Πάλλας                                          Χρυσούλα Λάρδα  
                   ΠολιτικόςΜηχανικός                                     Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 172.770,27 ΕΥΡΩ 

 
 6. ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 Άρθρο 1 

 Αντικείμενο 
 

Αυτή η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς 
όρους με βάση τους οποίους θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο κάθε είδους έργο, , σε 
συνδυασμό και με τους όρους των υπόλοιπων τευχών δημοπράτησης και των άλλων 
στοιχείων της μελέτης του συγκεκριμένου έργου. 
 

 Άρθρο 2 
 Ισχύουσες διατάξεις 

 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι: 
1. Της διακήρυξης της δημοπρασίας. 
2. αυτής της Γ.Σ.Υ. 
3. Του Ν. 4412/16. 
4. Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ  και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται ή 
ελέγχονται από αυτή»  και 

5. Της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. 
  

 
 Άρθρο 3 

 Σειρά ισχύος τευχών δημοπρασίας και άλλων συμβατικών τευχών 
 
Τα τεύχη δημοπράτησης και τα άλλα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους 
και σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους εφαρμόζεται πάγια η παρακάτω σειρά ισχύος, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σειρά στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 
7. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων    (Τ.Σ.Υ.) 
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς 

και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

11. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 



 
 

 Άρθρο 4 
 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

 
1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία, με την υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο 

τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την 
τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών 
κατασκευής του έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις 
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, τις μεταφορές, τη διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου 
προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και δρόμων προσπέλασης, τις μετεωρολογικές 
συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και χειμάρρων, τις 
παλίρροιες ή τα παρόμοια φυσικά φαινόμενα στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και 
κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των υλικών της περιοχής 
του έργου, το είδος και τα μέσα, μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες, που θα απαιτηθούν πριν 
από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα, που 
μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους 
όρους της σύμβασης. 
  Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με τα 
εγκεκριμένα σχέδια, διαγράμματα και τεύχη υπολογισμών της μελέτης καθώς και με τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της 
δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. 

2. Επίσης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την προσφορά του. 

3. Παράλειψη του ανάδοχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά 
τους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση 
προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 

 Άρθρο 5 
 Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου 

 
Οι τιμές μονάδας του ισχύοντος συμβατικού τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες 

πλήρως περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και 

εργολαβικού οφέλους του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των 
απαραίτητων εργασιών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά για όλες 
τις δαπάνες του ανάδοχου, με μόνη επιφύλαξη τις κείμενες διατάξεις περί αναθεώρησης 
τιμών και αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του ανάδοχου για την εκτέλεση των εργασιών. 
 

 Άρθρο 6 
 Προσαρμογή της μελέτης του έργου 

 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την 

εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε 
αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, στην εφαρμογή της μελέτης πάνω στο έδαφος, στις 
πασσαλώσεις και στις χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και στη λήψη  
των συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρμογή και συμπλήρωση 
των εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης καθώς και στη σήμανση της περιοχής, που 
καταλαμβάνεται από το έργο.           

 Άρθρο 7 
 Τιμές μονάδας νέων εργασιών 

 



Για τον Κανονισμό Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (σύμφωνα με τo Π.Δ. 609/85  
όπως ισχύει σήμερα), εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), 
διευκρινίζεται δε ότι αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα, που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή του μικρού ή 
μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, του γνωστού ή όχι τύπου τους, του αν είναι καινούργια ή 
όχι, της χρησιμοποίησης εργατικών χεριών μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία 
κ.λ.π.).  
 

 Άρθρο 8 
 Ασφάλιση προσωπικού 

 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό, που 

απασχολεί, άσχετα αν το έργο εκτείνεται μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. και 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του. 

Επίσης είναι υποχρεωμένος, να ασφαλίζει για ατυχήματα, σε Ασφαλιστικές Εταιρείες 
αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που 
απασχολείται στο εργοτάξιο και δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Ι.Κ.Α. 
 

 Άρθρο 9 
 Τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 

 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών 

διατάξεων και οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις 
διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, 
σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π. 
 

 Άρθρο 10 
 Ευθύνη του ανάδοχου 

 
Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τόσο για την 

εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή του έργου, μοναδικός 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, οι δε έλεγχοι, που τυχόν ενεργούνται από την Υπηρεσία σε 
καμία περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή όλων 
των υλικών, που θα χρησιμοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για την εκτέλεση 
κάθε εργασίας, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών 
και των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
 

 Άρθρο 11 
 Σημάνσεις κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών - Μέτρα προστασίας του 

περιβάλλοντος 
 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί με δαπάνες του στην περιοχή του 
εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες, ανάλογα με τη φύση του έργου 
(οικοδομικό, συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφάλειας, 
φροντίζοντας και για τη συντήρησή τους. 

2. Σε θέσεις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται, υποχρεωτικά, 
αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα (flash lights) και θα χρησιμοποιούνται, όπου είναι ανάγκη, 
τροχονόμοι υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την 
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε 
όλες τις περιοχές του εργοταξίου. 

3. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. 



4. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, που οφείλεται στη μή 
λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. 
 

 Άρθρο 12 
 

 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 
 
 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν 
εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαιτείται να μετατοπισθούν από τους κυρίους 
τους. 

Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη στην εκτέλεση των 
εργασιών μεταφοράς αυτών των εγκαταστάσεων, οφείλει όμως να διευκολύνει χωρίς 
προσκόμματα την εκτέλεσή τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί η 
εκτέλεση του έργου ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, που θα παρουσιασθούν σύμφωνα με to 
N.4412/16. 

 

 Άρθρο 13 
 Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές - Υλικά 

του 
 κυρίου του έργου 

 
1. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διανομής, 

εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα 
κατασκευασθούν με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις, που 
επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές. 

2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες και να λάβει κάθε άλλο 
μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει με δαπάνες του τα μηχανήματα, εργαλεία και 
υλικά, που του παραδίδονται από τον κύριο του έργου για ενσωμάτωση στο έργο. 
 

 Άρθρο 14 
 Καθορισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων  

 
      Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του 
έργου καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να 
απομακρύνει με δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από 
το εργοτάξιο, όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις, που προβλέπονται από το προηγούμενο 
άρθρο αυτής της Γ.Σ.Υ., καθώς και όλα τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα 
και χρήσιμα ή άχρηστα πλεονάζοντα υλικά, να κατεδαφίσει κάθε βοηθητικό κατασκεύασμα, 
που θα του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του 
έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα 
αυτά και να παραδώσει τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου σε 
κατάσταση τέλειας καθαριότητας, φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που 
απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και αποκομίσει κάθε 
προστατευτική κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και 
παραγωγή υλικών) ή για αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, 
αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες, οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους 
υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος ύπαρξης της, και να 
απομακρύνει τα περιφράγματα του εργοταξίου. 

Αν μέσα δε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος  
δεν αρχίσει και, μέσα σε τακτή προθεσμία, δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα 



εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασμό του, η σχετική δαπάνη θα αφαιρείται από την 
πρώτη πληρωμή του και επί πλέον, δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμος περαίωσης του 
έργου ή του τμήματος, που αφορούν. 
 
 
 
                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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