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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα «Καπετανιανά», οικισμός της Δημ. Εν. Κοφινα του Καλλικρατικού Δ. Γόρτυνας, βρίσκονται στις νότιες
πλαγιές των Αστερουσίων σε υψόμετρο 750μ, 70,7χλμ. Από το Ηράκλειο. Στα Καπετανιανά ανήκουν οι παραλίες
δυτικά  του Κουδουμά και  του Αγ.  Ιωάννη.  Πιθανότατα,  στη  θέση «Μετζολατί»,  του οικισμού  και  κοντά  στην
κορυφή του Κόφινα υπήρχε χώρος ιεροτελεστιών καθώς στην περιοχή βρέθηκαν στοιχεία που το πιστοποιούν.

Τα  Καπετανιανά  βρίσκονται  κτισμένα  σε  μια  άγρια  αλλά  ιδιαίτερα  προνομιούχα  θέση  με  κυρίαρχο
συστατικό  την  πέτρα.  Τα  κτίσματα  είναι  κατ’  εξοχήν  πετρόκτιστα  αναδεικνύοντας  την  τοπική  κρητική
αρχιτεκτονική. Οι δρόμοι είναι στενοί, άλλοτε ανηφορικοί και άλλοτε με απότομες στροφές και κατηφόρες.

Η μακραίωνη ιστορία του οικισμού και ο διπλός χαρακτήρας του (βουνό – θάλασσα), αποτυπώνονται στα
κτίσματα  του  όπου  συνυπάρχουν  στοιχεία  μινωϊκής  και  μοναστηριακής  αρχιτεκτονικής.  Τα  σπίτια  είναι
φρουριακού  τύπου  και  συνοδεύονται  από  ποιμενικές  εγκαταστάσεις  –  άριστα  ενταγμένα  στο  βραχώδες
περιβάλλον.

Ο  οικισμός  είναι  ήδη  ανεπτυγμένος  τουριστικά.  Διαθέτει  ξενοδοχειακές  μονάδες  (ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα)  και  παραδοσιακές  ταβέρνες,  καθώς  και  ένα  συγκρότημα  15 αναπαλαιωμένων  παραδοσιακών
κατοικιών. Πολλές από τις παλιές οικίες έχουν ανακαινισθεί και αρκετές έχουν αγορασθεί από ξένους.

Η  δική  μας  παρέμβαση  στη  μελέτη  είχε  το  χαρακτήρα  της  μη  διασάλευσης  της  γενικής  φυσιογνωμίας  του
οικισμού, αλλά την ανάδειξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που δύναται να λειτουργήσουν προσθετικά για τη
διατήρηση της. Για το λόγο αυτό, στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού (δρόμοι προσπέλασης, χωματόδρομοι ή
παλαιότερα  τσιμεντόδρομοι),  χρησιμοποιούνται  φυσικοί  σχιστόλιθοι  τοπικής  προέλευσης  επάνω  σε  στρώση
οπλισμένου με δομικό πλέγμα μπετόν πάχους 12εκ. – αφενός για τη σταθεροποίηση των πλακών, αφετέρου δε
για την εξομάλυνση του ανώμαλου εδάφους.

Στις  παρυφές  του οικισμού  (δυτικό  τμήμα)  γίνεται  συνδυασμός από φυσικούς  κυβόλιθους  χρώματος
επιλογής  της  επιβλέπουσας  υπηρεσίας  (εμείς  προτείνουμε  γήινους  χρωματισμούς)  με  έγχρωμο  σταμπωτό
μπετόν (χρώματος γκρι) και σχιστόπλακες. Οι κυβόλιθοι είναι «κολυμβητοί» εγκιβωτισμένοι σε μπετόν. Επίσης,
προβλέπεται  λωρίδα  σήμανσης  ΑΜΕΑ  με  ραβδώσεις  ή  φολίδες  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  σχετικές
προδιαγραφές. Λόγω του περιορισμένου πλάτους των δρόμων, ο φωτισμός είναι επιτοίχιος σε όλο το μήκος των
δρόμων παρέμβασης.

Ακόμα, έγινε ακριβής αποτύπωση των σημείων εισόδου των κτισμάτων, λόγω της ιδιομορφίας και των
πολλών υψομετρικών διακυμάνσεων σε όλο το μήκος των οδών, ούτως ώστε η δική μας παρέμβαση να μην
δυσχεραίνει την προσβασιμότητα στις ιδιοκτησίες.
Στις εισόδους του οικισμού έγινε μελέτη ηλεκτροφωτισμού που προσβλέπει στην περαιτέρω ανάδειξη του άγριου
και αυθεντικού περιβάλλοντος χώρου.

Στην  πλατεία  Άνω  Καπετανιανών  έγινε  προσπάθεια  διαμόρφωσης  χώρου  πρασίνου  με  φυτά  της
περιοχής όπως αναφέρεται στη μελέτη πρασίνου,  συνδυασμένος με πλακόστρωση και καθιστικά για πιθανές
μικρές εκδηλώσεις ή συναντήσεις. Στα Κάτω Καπετανιανά, στο πλάτεμα της εισόδου, διαμορφώνονται θέσεις
παρκινγκ.  Αυτό  προβλέφθηκε,  διότι  δεν  είναι  δυνατή  η  προσπέλαση  αυτοκινήτων  στο  συνεκτικό  τμήμα του



οικισμού.  Στην περιοχή αυτή,  τοποθετούνται  φωτιστικά  προκειμένου να αναδειχθεί  το αμφιθεατρικό  τοπίο  το
οποίο αποτελείται από βράχια και αιωνόβια δένδρα.

Στη συνέχεια, διαμορφώνεται μικρός πνεύμονας πρασίνου και πλακόστρωση στο δρόμο που οδηγεί στο
συνεκτικό τμήμα του οικισμού.  Κατά μήκος όλου του δρόμου υπάρχουν θέσεις  στάθμευσης όπου αυτό είναι
επιτρεπτό από το πλάτος του δρόμου. Κατά μήκος όλου του δρόμου αυτού κατασκευάζεται τοίχος μικρού ύψους
από τοπικά υλικά – ο τοίχος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθιστικό δίνοντας τη δυνατότητα στους
επισκέπτες να απολαύουν τη θέα των Αστερουσίων

- ΥΛΙΚΑ

1. ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στο  συνεκτικό  τμήμα  των  οικισμών,  χρησιμοποιούνται  φυσικές  σχιστόπλακες  τοπικής  προέλευσης
επάνω σε στρώση beton οπλισμένο, με δομικό  πλέγμα  και πάχος  12 εκατοστών. Στις παρυφές των οικισμών
(δυτικό  τμήμα),  γίνεται  συνδυασμός  από  φυσικούς  κυβόλιθους  χρώματος  επιλογής  της  επιβλέπουσας
υπηρεσίας,  έγχρωμο  σταμπωτό beton (χρώματος  επιλογής  της  υπηρεσίας)  και  σχιστόπλακες  τοπικής
προέλευσης. Επίσης προβλέπεται  λωρίδα σήμανσης ΑΜΕΑ με  έγχωμες πλάκες από τσιμέντο με ραβδώσεις ή
φολίδες σύμφωνα με την μελέτη και τις ισχύουσες σχετικές προδιαγραφές .

2. Τοίχοι Τα στηθαία  με  ύψος έως 1,00 μ. κατασκευάζονται από από τοπική πέτρα, δομημένοι με παραδοσιακό
τρόπο με πέδιλο από οπλισμένο beton και έχουν συνολικό πάχος 0,50

Οι  τοίχοι  αντιστήριξης   ύψους  άνω  των  1,00  μ.  κατασκευάζονται   από  οπλισμένο beton  κατηγορίας
C20/25,μέσου  πάχους 0.20  μ. με πέδιλο (διαστάσεων που καθορίζει η στατική μελέτη), και επενδύονται  στις
εμφανείς τους πλευρές  από φυσική  πέτρα  μέσου  , πάχους 0,20 μ.

3. Σύστημα άρδευσης Άνω Καπετανιανών

Η υπόγεια σωλήνα νερού στα Άνω Καπετανιανά, είναι PVC Φ25 και τα φρεάτια διακλάδωσης  από οπλ. Beton
σε μεταλλικά καλούπια.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

    Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην μελέτη ηλεκτροφωτισμού στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ». Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν



το φωτισμό των οικισμών Άνω Καπετανιανά και  κάτω Καπετανιανά.  Ο φωτισμός  επιτυγχάνεται  με ιστάμενα

μονόφωτα φωτιστικά. Τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες επιλέχθηκαν σωληνωτοί υπερυψηλής απόδοσης με σκοπό

την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων ιστών φωτισμού.

2. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

    Η ηλεκτροδότηση των φωτιστικών  θα γίνει από ένα  τριφασικό μετρητή (παροχή ΔΕΗ Νο1)  για την κάθε

πλατεία που θα τοποθετηθούν μέσα σε πίλλαρ τα οποία  θα εγκατασταθούν στις  θέσεις  που φαίνονται  στα

αντίστοιχα σχέδια.

Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα τηρηθούν οι παρακάτω κανονισμοί:

 ΕΛΟΤ HD 384 «απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»

 Το διάταγμα περί κατασκευής και λειτουργίας εν γένει εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 89/Α/1912)

 Οδηγίες ΔΕΗ

 Διεθνείς κανονισμοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO κτλ

 Προδιαγραφές ΕΛΟΤ: CEN/TR 13201-1: 2003:  << Επιλογή κατηγοριών φωτισμού>>,   ΕΛΟΤ ΕΝ

13201-2:2004 << Απαιτήσεις επιδόσεων>>

 Οι απαιτήσεις της υπηρεσίας μέσω του επιβλέποντα μηχανικού.

 DIN 5044/81

 Τεχνικές προδιαγραφές οδικού ηλεκτροφωτισμού ΦΕΚ(573/9.9.86)

 ICE

 ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/10/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573 Β/9/86)

 Π.Κ.Ε. (Πρότυπα Κατασκευής Έργων)

Παραδοχές:

Τάση εναλλασσόμενου 400 / 230 V, συχνότητα 50 Hz

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει από τη ΔΕΗ.

Η ηλεκτροδότηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της οδού θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης 400 / 230 V της

ΔΕ

3. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
    Για  τον  ηλεκτροφωτισμό  των  των  οικισμών  Άνω  Καπετανιανά  και  κάτω  Καπετανιανά   προβλέπεται  η

εγκατάσταση φωτισμού  με ιστούς φωτισμού  που θα έχουν ύψος 4 m , σε θέσεις σύμφωνα με την φωτοτεχνική

μελέτη. Ο κάθε ιστός θα φέρει  ένα φωτιστικό σώμα τοποθετημένο στον ιστό και στερεωμένο σε αυτόν μέσω

βραχίονα  .Ο  κάθε  βραχίονας  θα  φέρει  φωτιστικό  σώμα  με  λαμπτήρα  Ατμών  Υδραργύρου  Υψηλής  Πίεσης

Υπερυψηλής Απόδοσης (π.χ. τύπου HQI-T70W /NDL), ονομαστικής ισχύος 70W , φωτεινής ροής 5500 lumen

στους 4200 Κ

     Για την σύνταξη της παρούσας λήφθηκαν υπόψη

- οι  αισθητικές απαιτήσεις του χώρου

- η ασφάλεια , η αξιοπιστία και η μεγάλη διάρκεια ζωής

- η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας με τον κατάλληλο σχεδιασμό

- η  ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής



4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

    Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο της ΔΕΗ. Στον χώρο που φαίνεται στα σχέδια, θα τοποθετηθούν τα

πίλλαρ   με  τους  πίνακες  και  τους  αντίστοιχους  μετρητές.  Προβλέπεται  ένας  μετρητής  για  κάθε  πίλλαρ.  Η

τροφοδότηση των γραμμών φωτισμού γίνεται μέσω στεγανών διανομών από το πίλλαρ προς τα φωτιστικά. Το

πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο μέρη από τα οποία, στο ένα θα εγκατασταθεί ο μετρητής της ΔΕΗ και η συσκευή

ελέγχου φωτισμού, η οποία θα περιλαμβάνει την συσκευή Τ.Α.Σ. (Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας), ώστε

να  ελέγχεται  ο  φωτισμός  πληρέστερα.  Στο  άλλο  η  στεγανή  διανομή  που  θα  περιλαμβάνει  όλα  τα  όργανα

διακοπής και προστασίας των γραμμών. Οι πίνακες αυτοί θα είναι στεγανοί IP-55 κατά DIN 40050/IEC – 144

μεταλλικής κατασκευής. Τα πίλλαρ τοποθετούνται πάνω σε βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15,  Η βάση

του πίλλαρ εξέρχεται του εδάφους 40 cm. Εφαπτόμενο με την βάση του πίλλαρ είναι το φρεάτιο του πίλλαρ

εσωτερικών διαστάσεων 50 cm x 50 cm και βάθους ανάλογα του απαιτούμενου από όπου διέρχονται οι παροχές

των Φωτ. Ιστών και λοιπών παροχών της πλατείας. Η επικοινωνία της βάσεως και του φρεατίου του πίλλαρ

επιτυγχάνεται μέσω οπής 50 cm x 30 cm για την διέλευση των παροχών και του γυμνού αγωγού γειώσεως Cu 25

mm2.

    Κοντά στα πίλλαρ θα κατασκευασθεί γείωση πλάκας η οποία θα συνδεθεί μέσω  γυμνού αγωγού γείωσης

χαλκού Cu 25 mm2, με τα μεταλλικά στοιχεία του πίλλαρ.

 Η είσοδος του καλωδίου της ΔΕΗ, και ο τρόπος μηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από την ΔΕΗ. Μετά

το πέρας της κατασκευής και πριν την παράδοση σε λειτουργία θα γίνουν μετρήσεις για την αντίσταση γειώσεως

του συστήματος. Ο ανάδοχο

    Η πλάκα γείωσης χαλκού διαστάσεων 500 mm x 500 mm και πάχους 5 mm, θα τοποθετηθεί κατακόρυφα μέσα

σε λάκκο, έτσι ώστε το άνω άκρο της να απέχει από την επιφάνεια του εδάφους 1.00 m. Ο χάλκινος αγωγός

γείωσης, διατομής 25 mm2, θα συνδεθεί με την χάλκινη πλάκα μέσω δύο ορειχάλκινων κοχλιών Μ1 με ροδέλες

και διπλά περικόχλια και ορειχάλκινο σύνδεσμο  και κασσιτεροκόλλησης σε όλο το μήκος επαφής του. Όλος ο

λάκκος θα καλυφθεί με μίγμα καρβουνόσκονης και ρινισμάτων σιδήρου καλά πατημένο και βρεγμένο μέχρι του

ύψους 400 mm από το άνω μέρος της πλάκας και ο υπόλοιπος με προϊόντα εκσκαφής.

Στον πίνακα θα καταλήγει το καλώδιο τύπου J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S [αντίστοιχος παλαιός τύπος ΝΥΥ(re),

ΝΥΥ(rm), NYY(sm) από τον μετρητή.

    Όλα τα  μεταλλικά  μέρη  των εγκαταστάσεων που  κανονικά  δεν  βρίσκονται  υπό  τάση  θα  γειωθούν.  Στα

κυκλώματα φωτισμού ο αγωγός γείωσης είναι ανεξάρτητος από το καλώδιο παροχής. Η εντολή για την έναυση

και τη σβέση του φωτισμού θα πραγματοποιείται από το ΤΑΣ (Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας).

   Όλο το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού θα είναι υπόγειο. Θα οδεύουν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες, σωλήνες

δομημένου διπλού τοιχώματος πολυαιθυλενίου (ΡΕ) υψηλής πυκνότητας (HDPE) εξωτερικής διαμέτρου 90 mm.

Σε κάθε σωλήνα τοποθετείται γενικά ένα μόνο καλώδιο φωτισμού.

    Καθ’ όλη την διαδρομή του υπογείου δικτύου στο ίδιο χαντάκι παράλληλα με τους πλαστικούς σωλήνες PE

Φ90 θα οδεύει γυμνός αγωγός χαλκού διατομής 25 mm2. Οι αγωγοί γειώσεως θα είναι χάλκινοι αγωγοί  διατομής

25 mm2 .

     Η τροφοδότηση των ιστών θα γίνει με τριφασική γραμμή από καλώδιο J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S [αντίστοιχος

παλαιός τύπος ΝΥΥ(re), ΝΥΥ(rm), NYY(sm)]  4 x 10 + 1,5 mm2 . Κάθε ιστός θα τροφοδοτείται από μια φάση του



δικτύου. Οι διακλαδώσεις των καλωδίων θα γίνονται μέσα στο ακροκιβώτιο  κάθε ιστού, δηλαδή το καλώδιο θα

μπαίνει και θα βγαίνει σε κάθε ιστό. Από το ακροκιβώτιο κάθε ιστού  θα ξεκινάει καλώδιο HO5VV-U, HO5VV-R,

HO5VV-F [αντίστοιχος παλαιός τύπος NYM(re), NYM(rm), NYM (HY)]  4 x 1,5 mm2 για την τροφοδότηση κάθε

φωτιστικού σώματος  και της διάταξης μείωσης φωτισμού ( dimming ) Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι

ασφάλειες  προστασίας  των καλωδίων  προς  τα  φωτιστικά,  οι  ακροδέκτες  συνδέσεων  των  εισερχομένων  και

εξερχόμενων καλωδίων, γειώσεων κ.τ.λ.

    Κάθε ιστός θα συνδέεται με τον κύριο αγωγό γειώσεως, με ένα γυμνό χάλκινο αγωγό διατομής   6 mm2  με ένα

κατάλληλο γαλβανισμένο σφικτήρα. Η σύνδεση του άλλου άκρου του γυμνού αγωγού των 6 mm2  θα γίνεται μέσα

στο φρεάτιο της βάσης από μπετόν κάθε ιστού με τον γυμνό χάλκινο αγωγό 25 mm2 μέσω δύο ορειχάλκινων

γαλβανισμένων συνδέσμων.

5. ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ PE.

    Όλο το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού θα είναι υπόγειο. Τα καλώδια θα τοποθετηθούν μέσα στο έδαφος. Θα

οδεύουν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες, σωλήνες δομημένου διπλού τοιχώματος πολυαιθυλενίου (ΡΕ) υψηλής

πυκνότητας  (HDPE)  εξωτερικής  διαμέτρου  90  mm. Σε  κάθε  σωλήνα  τοποθετείται  γενικά  ένα  μόνο  καλώδιο

οδικού φωτισμού.

    Η όδευση των σωληνώσεων ΡΕ στις διαβάσεις των δρόμων  γίνεται σε βάθος 0,60 m  (της πάνω πλευράς των

σωληνώσεων  από  την  επιφάνεια  του  οδοστρώματος).  Οι  σωλήνες  ΡΕ  των  διαβάσεων  των  δρόμων

περιβάλλονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 10 cm. Ο οπλισμός του σκυροδέματος είναι σιδηρό

πλέγμα Τ 131. Με προϊόντα εκσκαφής απαλλαγμένων ευμεγεθών σκληρών τεμαχίων, μπαζώνεται το όρυγμα

έως την τελική στάθμη εδάφους πάνω στην οποία θα κατασκευαστεί το οδόστρωμα.

    Η όδευση των σωληνώσεων ΡΕ στο έδαφος γίνεται σε βάθος 0,70 m (της κάτω πλευρά του σωλήνα από την

επιφάνεια του εδάφους.) Μετά τις εργασίες τοποθέτησης των σωληνώσεων και επικαλύψεως τους περιμετρικά με

άμμο λατομείου πάχους τουλάχιστον 10 cm, θα τοποθετηθει ‘πλαστικό πλέγμα για την προστασία των σωλήνων

και μετά θα γίνει πλήρωση με προϊόντα εκσκαφής απαλλαγμένων τον μεγάλων σκληρών τεμαχίων (πέτρες κ.τ.λ.)

μέχρι την  επιφάνεια του εδάφους.

6. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΝΔΑΚΩΝ, ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ.

Το πλάτος των χανδάκων διέλευσης των καλωδίων θα είναι 40 cm. Το βάθος της εκσκαφής για όδευση

σωλήνων στο έδαφος είναι 0.70 m . Οι παραπάνω διαστάσεις θα τηρηθούν κανονικά, εκτός εάν ο επιβλέπων

δώσει  συμπληρωματικές  οδηγίες  και  εγκρίνει  σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  διάφορο  πλάτος  ή  βάθος  εξαιτίας

δυσχερειών που δεν μπορούν να προβλεφθούν στο στάδιο σύνταξης της μελέτης.

    Οι χάνδακες θα ανοιχτούν, ανάλογα με την περίπτωση, με μηχανικά μέσα, σκαπάνη, αεροσυμπιεστές ή με

χειρονακτική εργασία.

    Ο εργολάβος υποχρεούται για τη διευθέτηση και ομαλοποίηση (μόρφωση) του πυθμένα και των παρειών των

χανδάκων, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων

και στην τοποθέτηση των διαφόρων φρεατίων.

    Τα προϊόντα των εκσκαφών που περισσεύουν μετά τις επικαλύψεις των σωληνώσεων θα απομακρυνθούν

εκτός περιοχής σε τόπο όπου επιτρέπεται από την αστυνομία η απόρριψή τους.

    Οι βάσεις των ιστών φωτισμού θα κατασκευαστούν  με εξωτερικές διαστάσεις 0,40μ. x 0,40μ. και ύψους 0,30μ.



    Επίσης δίπλα στη βάση κατασκευάζεται φρεάτιο διαστ. 40 x 40 cm για την διέλευση των καλωδίων. Φέρει

ενσωματωμένους 1 ή 3 σωλ. PVC Φ110 6 ατμ. εκατέρωθεν του φρεατίου, για την διέλευση των σωλήνων PE

μετά των καλωδίων και του αγωγού γείωσης. Επίσης φέρει ενσωματωμένους 2 σωλήνες εύκαμπτους Φ55 mm

επικοινωνίας φρεατίου και κέντρου βάσης σιδηροϊστού. Και τέλος φέρει ενσωματωμένη την ‘’Σιδηροκατασκευή

στερέωσης κοχλιών και κοχλίες για την αγκύρωση του σιδηροϊστού.

7. ΦΡΕΑΤΙΑ

    Τα ανεξάρτητα φρεάτια που τοποθετούνται στο έδαφος έχουν εσωτερικές διαστάσεις 40 x 40 cm

    Στις  πλευρές  των  φρεατίων  θα  δημιουργηθούν  ανοίγματα  ανάλογα  με  τον  αριθμό  των  σωλήνων  που

καταλήγουν σ’ αυτά. Τα ανοίγματα δημιουργούνται με τεμ. σωλήνα PVC Φ110. Τα φρεάτια θα καλύπτονται με

μονό χυτοσιδηρό κάλυμμα.

   .Στον πυθμένα των φρεατίων αφήνεται 1 οπή αποστράγγισης υδάτων .

8. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

    Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση:

Πλαστικοί σωλήνες PVC 6 atm στις οδεύσεις μέσα στο σκυροδέματα.

Σωλήνες δομημένου διπλού τοιχώματος πολυαιθυλενίου (ΡΕ) υψηλής πυκνότητας (HDPE) εξωτερικής διαμέτρου

90mm σε όλες τις υπόγειες οδεύσεις.

Θα χρησιμοποιηθούν ως έχει  προαναφερθεί  καλώδια  τύπου J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S [αντίστοιχος  παλαιός

τύπος  ΝΥΥ(re),  ΝΥΥ(rm), NYY(sm)  και  εντός  του  Φωτ.  Ιστού  με  καλώδια HO5VV-U, HO5VV-R, HO5VV-F

[αντίστοιχος παλαιός τύπος NYM(re), NYM(rm), NYM (HY)].

    Η συνέχεια του πλαστικού σωλήνα θα διακόπτεται από τα φρεάτια της βάσης από μπετόν των Φωτ. Ιστών. Ο

πλαστικός σωλήνας θα εισέρχεται μέσα στα φρεάτια σε βάθος περίπου 5 cm μέσα από ειδικές οπές διαμέτρου

Φ110 που έχουν προβλεφθεί στην κατασκευή του φρεατίου.

    Στα σημεία εισόδου του πλαστικού σωλήνα στο φρεάτιο θα γίνουν κατάλληλες εργασίες αρμολογήματος

(μόνωση) με τσιμεντοκονία των 650 kg.

9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΠΙΛΛΑΡ

    Το μεταλλικό κιβώτιο (ΠΙΛΛΑΡ), θα είναι βιομηχανικού τύπου, στεγανό, προστασίας IP55 για την τοποθέτηση

σε εξωτερικό χώρο, κατασκευασμένο από λαμαρίνα (εσωτερικά και εξωτερικά), πάχους 2 mm. Θα φέρει δίφυλλη

θύρα και κλειδαριά ασφαλείας.

    Όλα τα μεταλλικά μέρη των πίλλαρ θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με απόχρωση που θα

εγκριθεί από την επίβλεψη.

    Γενικά η όλη κατασκευή του θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ και όλες οι ακμές του θα είναι

στρογγυλεμένες, θα είναι ηλεκτροστατικής βαφής με απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.

    Οι πίνακες θα είναι  μεταλλικοί,  τύπου κλειστού ερμαρίου κατάλληλοι για ορατή τοποθέτηση,  στεγανοί. Το

ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι κατασκευής γνωστού ευρωπαϊκού οίκου, έγκρισης της επίβλεψης. Επίσης θα φέρει

κατάλληλα όργανα ελέγχου των φωτιστικών της πλατείας.



10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

i. μεταλλικά μέρη

    Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με απόχρωση που

θα εγκριθεί από την επίβλεψη.

    Όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ) θα πρέπει  να έχουν

υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα).

    Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελωμένες.

ii. Γενικές απατήσεις

α. η κατασκευή των πινάκων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα

προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να

εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των

γειτονικών οργάνων.

β. η εσωτερική διανομή θα γίνεται με καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας διατομής ενός τουλάχιστον μεγέθους

μεγαλύτερης από την διατομή του αγωγού φάσεως της αντίστοιχης αναχωρούσης γραμμής. Οι μπάρες των τριών

φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ του ουδετέρου και της γης στο κάτω μέρος των πινάκων και

θα έχουν διατομή την μισή εκείνης των φάσεων.

γ.  οι  συνδέσεις  των  διαφόρων  καλωδίων  ή  αγωγών με  τα  όργανα  του  πίνακα  θα γίνει  με  τη  βοήθεια  των

κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών.

    Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα.

δ.  η  σύνδεση  των εισερχόμενων και  απερχόμενων γραμμών θα γίνει  σε  κατάλληλες κλέμμες (τρεις  φάσεις,

ουδέτερος και γείωση).

ε. η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι’ αυτές ο ίδιος βαθμός

προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα.

    Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει

πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα.

    Στην μπροστινή  πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες  μόνιμες πινακίδες  με την αναγραφή των

τμημάτων και των κυκλωμάτων κάθε πίνακα.

    Οι κλέμμες θα είναι  τύπου σιδηροτροχιάς και  στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας του

αγωγού από τη βίδα σύσφιξης.

    Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωμένα ή επιφωσφατωμένα

στ.  Η  κατασκευή  και  διαμόρφωση  των  πινάκων  θα  είναι  σύμφωνη  προς  τους  εξής  κανονισμούς  και

προδιαγραφές:

- Ελληνικούς Κανονισμούς

- VDE 0100.0110.0660

- IEE Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση)

- IEC 439 Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ.

ζ. Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιμοι και επιθεωρήσιμοι από μπροστά

    Οι  μικροαυτόματοι  θα  είναι  επισκέψιμοι  μέσω  ειδικών  θυρίδων  που  θα  εξασφαλίζουν  τον  ίδιο  βαθμό

προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα.

θ. Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της μελέτης για μελλοντική επέκταση



ι. η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλίπτες κατάλληλης διαμέτρου.

11. ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

    Η ασφάλιση κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών θα γίνεται από μικροαυτόματους, ενδεικτικού τύπου

Siemens καμπύλης τύπου C, 6kA, κατασκευασμένους σύμφωνα με VDE-0641 και DIN-46277.

    Οι γενικές ασφάλειες των πινάκων θα είναι συντηκτικές πορσελάνης ταχείας τήξης. Οι συντηκτικές ασφάλειες

μέχρι  63 Α θα είναι πορσελάνης κατά VDE-0635 τάσης 500 Vac με βιδωτά πώματα και συντηκτικά φυσίγγια

ταχείας ή βραδείας τήξης ικανότητας διακοπής 70 kA. .

    Οι μικροαυτόματοι (αυτόματες ασφάλειες) θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDE

0641 και CEE 19.

   Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να διακόπτουν μέσες

υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα.

    Η χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου C εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

    Οι  διακόπτες  διαρροής  θα  είναι  κατασκευασμένοι  σύμφωνα  με VDE 060  και  θα  χρησιμοποιούνται  για

προστασία  από  ρεύμα  διαρροής  σύμφωνα  με VDE 0100.  Το ονομαστικό  ρεύμα  διαρροής  θα  είναι  30 mA.

Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 40 Α, 60 Α, 100 Α. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SM3.

    Οι  ραγοδιακόπτες  (μονοπολικοί,  διπολικοί  ή  τριπολικοί)  θα  έχουν  εξωτερική  μορφή  όμοια  με  αυτή  των

μικροαυτομάτων του τύπου C της παραπάνω παραγράφου.

    Η στερέωσή τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες με τη βοήθεια κατάλληλου μανδάλου.

    Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού φωτιστικών σωμάτων ή ακόμα και σαν

μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης μέχρι 100Α.

    Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη σε υψηλές θερμοκρασίες.

12. ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ

    Αγωγοί μετά θερμοπλαστικής μονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συμφώνως προς τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο

135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, VDE 0281. Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια

μετά θερμοπλαστικής επενδύσεως H05VV-U ή HO5VV-R (ΝΥΜ), συμφώνως προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ

59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5.

    Υπόγεια πολυπολικά καλώδια J1VV-U ή J1VV-R ή J1VV-S(ΝΥΥ) μονώσεως θερμοπλαστικής και μανδύου

θερμοπλαστικού συμφώνως προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85.

   Σε κάθε ηλεκτρική γραμμή και καθ΄ όλο το μήκος της, απαγορεύεται η αλλαγή διατομής των αγωγών καλωδίου.

    Από κάθε ηλεκτρική γραμμή τροφοδότησης ο ένας από τους αγωγούς του καλωδίου J1VV-U ή J1VV-R ή

J1VV-S (ΝΥΥ) θα χρησιμοποιείται ως αγωγός επιστροφής (ουδέτερος) .

    Ο εργολάβος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση των καλωδίων.

    Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριμένου τύπου από του Υπουργείου Βιομηχανίας σπιράλ ή ευθείς. Χαλυβδοσωλήνες

συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι μετά μονωτικής επενδύσεως, όπως στο άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ

59Β/55.



    Σιδεροσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής,  κοχλιοτομημένοι  χωρίς  μονωτική επένδυση,  γαλβανισμένοι.  Οι

διδόμενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών αναφέρονται στην ονομαστική διάμετρό τους. Πάχος τοιχωμάτων

συμφώνως  προς  τους  κανονισμούς  εσωτερικών  Υδραυλικών  εγκαταστάσεων  (ΦΕΚ  270Α/23.6.1936,  Β.Δ.

13.5.36) Πίνακας ΙΙ.

   Πλαστικοί σωλήνες ενδεικτικού  τύπου Heliflex για ενσωμάτωση στο μπετόν.

    Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα εξαρτήματά τους (καμπύλες, γωνιές, κουτιά διακλάδωσης,

κλπ), επίσης άκαυστα.

Σωλήνες δομημένου διπλού τοιχώματος πολυαιθυλενίου (ΡΕ) υψηλής πυκνότητας (HDPE)

13. ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΙ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

   Οι σιδηροϊστοί (Φωτ. Ιστοί) του φωτισμού θα είναι όπως περιγράφονται στο Τιμολόγιο της Μελέτης.. Έκαστος

σιδηροϊστός  θα  φέρει  ένα  (1)  Φωτιστικό  σώμα.  Έκαστο  Φωτιστικό  Σώμα  στερεώνεται  στον  Φωτ.  Ιστό  με

βραχίονα κατασκευασμένο από χάλυβα. Οι συνδέσεις των καλωδίων γίνονται στο ακροκιβώτιο του Φωτ. Ιστού,

το οποίο τοποθετείται και στερεώνεται στο Φωτ. Ιστό μέσω της θυρίδας του , για τα επίτοιχα οι συνδέσεις των

καλωδίων γίνονται στο ακροκιβώτιο που θα είναι τοποθετημένο επί του τοίχου.









ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ



ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
Τεύχος Υπολογισμών Εγκατάστασης

ΑΝΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις", χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήματα:

α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS
β) Kανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
γ) Κανονισμοί ΔΕΗ
δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα
ε) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR
στ)Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

(α) Βασικές σχέσεις:

U = I x R (νόμος του Ωμ)

W = I²  x R x t (θερμότητα ρεύματος)

2 l
R = ------ (Αντίσταση Κυκλώματος)

K x A

P = U x I (ισχύς στο συνεχές ρεύμα)

P = U x I x cosφ (ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό)

P = 1.73 x U x I x cosφ (ισχύς στο τριφασικό)

(β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων

(β1) Πτώση τάσης u (V)

- Μονοφασικό

cosφ
u   =   2 x    ( -------   +  ω x L x sinφ ) x I x l

Κ x Α

- Τριφασικό

cosφ
u = 1.73  x   (--------  +  ω x L x sinφ ) x I x l

Κ x Α

όπου:

• U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3 αγωγών
μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών
• u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος
• I: Ενταση ρεύματος σε A
• R: Αντίσταση σε Ωμ
• W: Ενέργεια σε W x s
• P: Ισχύς σε W
• K: Αγωγιμότητα



• cosφ: συντελεστής Ισχύος
• Α: Διατομή καλωδίου σε mm2

• l: Μήκος της γραμμής σε m
• t: χρονική διάρκεια σε s
• L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz)

(β2) Διατομή Α (mm2)

Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει απο τη γραμμή να είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο
ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι μικρότερη από την επιθυμητή
(προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1).

Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το μέσο όδευσης, η
θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και
λειτουργίας.

(β3) Οργανα προστασίας

Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

• Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της
γραμμής
• Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της
γραμμής, και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της επιτρεπόμενης έντασης του καλωδίου

(β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως

το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση:

0.115 A
I = -----------

t

όπου Ι σε kA, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος

Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση:

 V
I = -----

 z

όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου.

Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση  Ι = (3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση τριφασικού
βραχυκυκλώματος.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τις ακόλουθες στήλες:

• Τμήμα Γραμμής
• Μήκος Γραμμής (m)
• Φορτίο (kw)
• Είδος Φορτίου
• Cosφ
• Φάση
• Πτώση Τάσης (V)



• Διατομή Καλ. (mm2)
• Ασφάλεια (Α)

Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγματοποιείται αναλυτικός υπολογισμός, με αποτελέσματα που
εμφανίζονται όπως ακολούθως:

Στο επάνω μέρος εμφανίζεται πινακάκι με τις ακόλουθες στήλες:

• Είδος Φορτίου
• Εγκατ. Πραγμ. Ισχύς (kw)
• Cosφ (KVxA)
• Εγκατ. Φαιν. Ισχύς (KVxA)
• Ετεροχρονισμός
• Μέγιστη πιθανή ζήτηση

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρος αναγράφεται το σύνολο
της μέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναγράφονται πιό κάτω τα εξής:

• KATANOMH ΦΑΣΕΩΝ R  S  T
• Mέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)
• Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης
• Ενταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)
• Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)
• ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
• Λόγω Εφεδρείας (%)
• Λόγω Κινητήρων (Α)
• Λόγω Εναυσης Λαμπτήρων (Α)
• ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)
• τύπος καλωδίου
• επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (Α)
• συντελεστής διόρθωσης
• επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου  (Α)
• Γενικός Διακόπτης (A)
• Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτης (A)
• Tροφοδοτικό Καλώδιο (mm2)
• Bαθμός Προστασίας πίνακα



Στοιχεία Δικτύου

Φασική Τάση Δικτύου (V) 230
Τύπος Καλωδίων Χαλκός
Συντελεστής Αγωγιμότητας (S m/mm² Ω) 56



Δίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Τμήμα Μήκος
Γραμμής

(m)

Φορτίο
Γραμμής

(KW)

Είδος
Φορτίου

CosΦ Φάση Πτώση
Τάσης

(V)

Είδος
Γραμμής

Επιθ.
Διατομή

(mm²)

Υπολ.
Διατομή

(mm²)

Μέγιστη
Ασφάλει

α
(A)



Δικτύου
Α.Π 2.850 Πίνακας 1.000 123 3 10 6    35

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Περιγραφή Αρθρο Μ.Μ. Ποσοτητα

3.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

40 40 Γ1 στρ. ΠΡΣ 1140 0,46

41 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 41 Δ7 m3 ΠΡΣ 1710 29,50

42 Προμήθεια κοπριάς 42 Δ9 m3 ΠΡΣ 5340 9,30

43 Προμήθεια τύρφης 43 Δ10 m3 ΠΡΣ 5340 3,20

44 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 44 Γ 2 m3 ΠΡΣ 1620 42,00

45 Εγκατάσταση πρασίνου 45 Ε1.1 τεμ ΠΡΣ 5130 58,00

46 Εγκατάσταση πρασίνου 46 Ε1.2 τεμ ΠΡΣ 5120 18,00

47 Υποστήλωση δέντρων 47 Ε11.1.1 τεμ ΠΡΣ 5240 18,00

48 Φύτευση φυτών 48 Ε9.4 τεμ ΠΡΣ 5210 58,00

49 Φύτευση φυτών 49 Ε9.5 τεμ ΠΡΣ 5210 16,00

3.2 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

50 50 Δ.1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 13,00

51 51 Δ2.2 τεμ ΠΡΣ 5210 2,00

52 52 Δ.1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 5,00

53 Καρίσα (Carissa macrocarpa) Θ2 53 Δ2.2 τεμ ΠΡΣ 5210 56,00

3.3 ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

54 Αγωγός PE Φ16 54 Η1.1.1 m ΗΛΜ 8 108,00

55 Σταλακτοφόρος αγωγός PE Φ16 55 Η8.2.1.1 τεμ ΗΛΜ 8 28,00

56 56 Η8.1.1 τεμ ΗΛΜ 8 26,00

57 57 Η5.1.1 τεμ ΗΛΜ 12 5,00

58 58 Η5.11.2 τεμ ΗΛΜ 12 5,00

59 Μειωτής πίεσης 59 Η5.12.2 τεμ ΗΛΜ 11 5,00

60 60 Η.9.2.13.2 τεμ  ΗΛΜ 8 5,00

Α. T.
Α. T.

Κωδ.
αναθ.Κωδ.

αναθ.

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για
την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

Μουριά (Morus platanifolia) κατηγοριας
Δ3

Πυράκανθος κατηγοριας (Pyracantha
coccinea) Θ2

Χαρουπιά (Ceratonia siliqua)
κατηγοριας Δ3

Σταλλάκτης αυτορυθμιζόμενος,
επισκέψιμος, αυτοκαθαριζόμενος

Σφαιρικός κρουνός, ορειχάλκινος,
κοχλιωτός, ΡΝ 16

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ελαστικής
έμφραξης, χυτοσίδηρο, ΡΝ 16

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10'' 2-
3 Η/Β



Α.1 75 0.56 Φωτισμό
ς

1 123 0.314 3 6 1.5 10

Α.2 75 0.42 Φωτισμό
ς

1 123 0.236 3 6 1.5 10

Α.3 90 0.28 Φωτισμό
ς

1 123 0.188 3 6 1.5 10

Α.4 77 0.49 Φωτισμό
ς

1 123 0.282 3 6 1.5 10

Α.5 157 0.7 Φωτισμό
ς

1 123 0.822 3 6 1.5 10

Α.6 40 0.4 Φωτισμό
ς

1 1 0.994 1 2.5 1.5 10

Α.7 Εφεδρική
γραμμή

1 123 0.000 3 1.5 10

Α.8 Εφεδρική
γραμμή

1 123 0.000 3 1.5 10



Υπολογισμοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Τμήμα
Δικτύο

υ

Μήκος
Γραμμ

ής
(m)

Φορτί
ο

Γραμμ
ής

(KW)

Είδος
Φορτί

ου

CosΦ Είδος
Καλω
δίου

Αριθ.
Παράλ

.
Καλ.

Υπολ.
Διατο

μή
(mm²)

Επιθ.
Διατο

μή
(mm²)

Επιτρ.
Ρεύμα
Κ.Σ.

Συντ.
Διορθ.

Επιτρ.
Ρεύμα

(Α).

Μέγισ
τη

Ασφά
λεια
(A)

Ρεύμα
Γραμμ

ής
(Α)

Α.Π 2.850 Πίνακα
ς

1.000 J1VV-
R

6 10 39.00 0.964 37.60    35 5.290

Α.1 75 0.56 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 0.812

Α.2 75 0.42 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 0.609

Α.3 90 0.28 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 0.406

Α.4 77 0.49 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 0.710

Α.5 157 0.7 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 1.014

Α.6 40 0.4 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 2.5 29.00 1.000 29.00 10 1.739

Α.7 Εφεδρι
κή

γραμμ
ή

1 H07V-
U

1.5 13.50 0.964 13.01 10

Α.8 Εφεδρι
κή

γραμμ
ή

1 H07V-
U

1.5 13.50 0.964 13.01 10



Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Α.Π
Ονομα Πίνακα            :

Φορτία Πίνακα

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη
Ισχύς
(kW)

CosΦ Φαινόμενη
Ισχύς
(kVA)

Ετερο
χρονι
σμός

Μέγιστη
Ζήτηση
(kVA)

Φωτισμός 2.85 1 2.85 1 2.85
ΣΥΝΟΛΑ 2.85 1.00 2.85 2.85

Κατανομή Φάσεων
L1 (KVA) :       1.22
L2 (KVA) :       0.82
L3 (KVA) :       0.82

Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) :       5.29
Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης :       1.00
Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A) :       4.13
Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) :       5.29

Προσαυξήσεις
Λόγω Εφεδρείας (%) :
Λόγω Κινητήρων (A) :
Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :

Τελικό Ρεύμα (A) :       5.29
Τύπος Καλωδίου : J1VV-R
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A) :      39.00

Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισμένο σε σωλήνα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 33
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      0.964
Όδευση : Σε επιφάνεια δομικού υλικού, επίτοιχα γυμνά ή σε σωλήνα, εντoιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα

Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1
Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000

Συντελεστής Διόρθωσης :      0.964
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A) :      37.60

Επιλέγεται
Γενικός Διακόπτης (A) :    63
Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) :    35
Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) : 10
Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP65
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : ΝΑΙ



'Ελεγχοι Καλωδίων

Δεν υπάρχουν γραμμές που δεν υπολογίζονται καλώδια

Έλεγχοι Οργάνων Προστασίας

Δεν υπάρχουν γραμμές που δεν υπολογίζονται όργανα προστασίας





Πτώση Τάσης στις Γραμμές του Δικτύου

Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.1 : 0.314 V ( 0.079%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.2 : 0.236 V ( 0.059%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.3 : 0.188 V ( 0.047%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.4 : 0.282 V ( 0.071%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.5 : 0.822 V ( 0.207%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.6 : 0.994 V ( 0.432%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.7 : 0.000 V ( 0.000%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.8 : 0.000 V ( 0.000%)

Δυσμενέστερη γραμμή A-->Α.6 : 0.994 V ( 0.432%)



ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
Τεύχος Υπολογισμών Εγκατάστασης

ΚΑΤΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις", χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήματα:

α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS
β) Kανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
γ) Κανονισμοί ΔΕΗ
δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα
ε) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR
στ)Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

(α) Βασικές σχέσεις:

U = I x R (νόμος του Ωμ)

W = I²  x R x t (θερμότητα ρεύματος)

2 l
R = ------ (Αντίσταση Κυκλώματος)

K x A

P = U x I (ισχύς στο συνεχές ρεύμα)

P = U x I x cosφ (ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό)

P = 1.73 x U x I x cosφ (ισχύς στο τριφασικό)

(β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων

(β1) Πτώση τάσης u (V)

- Μονοφασικό

cosφ
u   =   2 x    ( -------   +  ω x L x sinφ ) x I x l

Κ x Α

- Τριφασικό

cosφ
u = 1.73  x   (--------  +  ω x L x sinφ ) x I x l

Κ x Α

όπου:

• U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3 αγωγών
μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών
• u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος
• I: Ενταση ρεύματος σε A
• R: Αντίσταση σε Ωμ
• W: Ενέργεια σε W x s
• P: Ισχύς σε W
• K: Αγωγιμότητα



• cosφ: συντελεστής Ισχύος
• Α: Διατομή καλωδίου σε mm2

• l: Μήκος της γραμμής σε m
• t: χρονική διάρκεια σε s
• L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz)

(β2) Διατομή Α (mm2)

Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει απο τη γραμμή να είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο
ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι μικρότερη από την επιθυμητή
(προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1).

Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το μέσο όδευσης, η
θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και
λειτουργίας.

(β3) Οργανα προστασίας

Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

• Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της
γραμμής
• Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της
γραμμής, και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της επιτρεπόμενης έντασης του καλωδίου

(β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως

το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση:

0.115 A
I = -----------

t

όπου Ι σε kA, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος

Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση:

 V
I = -----

 z

όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου.

Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση  Ι = (3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση τριφασικού
βραχυκυκλώματος.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τις ακόλουθες στήλες:

• Τμήμα Γραμμής
• Μήκος Γραμμής (m)
• Φορτίο (kw)
• Είδος Φορτίου
• Cosφ
• Φάση
• Πτώση Τάσης (V)



• Διατομή Καλ. (mm2)
• Ασφάλεια (Α)

Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγματοποιείται αναλυτικός υπολογισμός, με αποτελέσματα που
εμφανίζονται όπως ακολούθως:

Στο επάνω μέρος εμφανίζεται πινακάκι με τις ακόλουθες στήλες:

• Είδος Φορτίου
• Εγκατ. Πραγμ. Ισχύς (kw)
• Cosφ (KVxA)
• Εγκατ. Φαιν. Ισχύς (KVxA)
• Ετεροχρονισμός
• Μέγιστη πιθανή ζήτηση

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρος αναγράφεται το σύνολο
της μέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναγράφονται πιό κάτω τα εξής:

• KATANOMH ΦΑΣΕΩΝ R  S  T
• Mέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)
• Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης
• Ενταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)
• Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)
• ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
• Λόγω Εφεδρείας (%)
• Λόγω Κινητήρων (Α)
• Λόγω Εναυσης Λαμπτήρων (Α)
• ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)
• τύπος καλωδίου
• επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (Α)
• συντελεστής διόρθωσης
• επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου  (Α)
• Γενικός Διακόπτης (A)
• Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτης (A)
• Tροφοδοτικό Καλώδιο (mm2)
• Bαθμός Προστασίας πίνακα



Στοιχεία Δικτύου

Φασική Τάση Δικτύου (V) 230
Τύπος Καλωδίων Χαλκός
Συντελεστής Αγωγιμότητας (S m/mm² Ω) 56



Δίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Τμήμα
Δικτύου

Μήκος
Γραμμής

(m)

Φορτίο
Γραμμής

(KW)

Είδος
Φορτίου

CosΦ Φάση Πτώση
Τάσης

(V)

Είδος
Γραμμής

Επιθ.
Διατομή

(mm²)

Υπολ.
Διατομή

(mm²)

Μέγιστη
Ασφάλει

α
(A)

Α.Π 3.410 Πίνακας 1.000 123 3 10 6    35
Α.1 135 0.7 Φωτισμό

ς
1 123 0.707 3 6 1.5 10

Α.2 215 0.98 Φωτισμό
ς

1 123 1.576 3 6 1.5 10

Α.3 235 0.56 Φωτισμό
ς

1 123 0.984 3 6 1.5 10

Α.4 220 0.77 Φωτισμό
ς

1 123 1.267 3 6 1.5 10

Α.5 170 0.4 Φωτισμό
ς

1 1 4.224 1 2.5 1.5 10

Α.6 Εφεδρική
γραμμή

1 123 0.000 3 1.5 10

Α.7 Εφεδρική
γραμμή

1 123 0.000 3 1.5 10



Υπολογισμοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Τμήμα
Δικτύο

υ

Μήκος
Γραμμ

ής
(m)

Φορτί
ο

Γραμμ
ής

(KW)

Είδος
Φορτί

ου

CosΦ Είδος
Καλω
δίου

Αριθ.
Παράλ

.
Καλ.

Υπολ.
Διατο

μή
(mm²)

Επιθ.
Διατο

μή
(mm²)

Επιτρ.
Ρεύμα
Κ.Σ.

Συντ.
Διορθ.

Επιτρ.
Ρεύμα

(Α).

Μέγισ
τη

Ασφά
λεια
(A)

Ρεύμα
Γραμμ

ής
(Α)

Α.Π 3.410 Πίνακα
ς

1.000 J1VV-
R

6 10 39.00 0.964 37.60    35 6.101

Α.1 135 0.7 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 1.014

Α.2 215 0.98 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 1.420

Α.3 235 0.56 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 0.812

Α.4 220 0.77 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 1.116

Α.5 170 0.4 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 2.5 29.00 1.000 29.00 10 1.739

Α.6 Εφεδρι
κή

γραμμ
ή

1 H07V-
U

1.5 13.50 0.964 13.01 10

Α.7 Εφεδρι
κή

γραμμ
ή

1 H07V-
U

1.5 13.50 0.964 13.01 10



Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Α.Π
Ονομα Πίνακα            :

Φορτία Πίνακα

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη
Ισχύς
(kW)

CosΦ Φαινόμενη
Ισχύς
(kVA)

Ετερο
χρονι
σμός

Μέγιστη
Ζήτηση
(kVA)

Φωτισμός 3.41 1 3.41 1 3.41
ΣΥΝΟΛΑ 3.41 1.00 3.41 3.41

Κατανομή Φάσεων
L1 (KVA) :       1.40
L2 (KVA) :       1.00
L3 (KVA) :       1.00

Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) :       6.10
Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης :       1.00
Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A) :       4.94
Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) :       6.10

Προσαυξήσεις
Λόγω Εφεδρείας (%) :
Λόγω Κινητήρων (A) :
Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :

Τελικό Ρεύμα (A) :       6.10
Τύπος Καλωδίου : J1VV-R
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A) :      39.00

Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισμένο σε σωλήνα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 33
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      0.964
Όδευση : Σε επιφάνεια δομικού υλικού, επίτοιχα γυμνά ή σε σωλήνα, εντoιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα

Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1
Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000

Συντελεστής Διόρθωσης :      0.964
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A) :      37.60

Επιλέγεται
Γενικός Διακόπτης (A) :    63
Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) :    35
Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) : 10
Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP65
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : ΝΑΙ



'Ελεγχοι Καλωδίων

Δεν υπάρχουν γραμμές που δεν υπολογίζονται καλώδια

Έλεγχοι Οργάνων Προστασίας

Δεν υπάρχουν γραμμές που δεν υπολογίζονται όργανα προστασίας





Πτώση Τάσης στις Γραμμές του Δικτύου

Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.1 : 0.707 V ( 0.178%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.2 : 1.576 V ( 0.396%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.3 : 0.984 V ( 0.247%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.4 : 1.267 V ( 0.318%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.5 : 4.224 V ( 1.837%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.6 : 0.000 V ( 0.000%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.7 : 0.000 V ( 0.000%)

Δυσμενέστερη γραμμή A-->Α.5 : 4.224 V ( 1.837%)



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΣΙΝΟ

Επιθυμητά χαρακτηριστικά
Αντοχή στις κλιματικές συνθήκες
Τα Καπετανιανά βρίσκονται στο νότο του Νομού Ηρακλείου, στη νότια πλαγιά των Αστερούσιων, σε υψόμετρο
περίπου 750m. Ο πλησιέστερος μετεωρολογικός σταθμός στην περιοχή είναι ένας ερασιτεχνικός σταθμός στο
Μεσοχωριό. Ωστόσο ο σταθμός αυτός είναι σε χαμηλότερο υψόμετρο (315m) και βρίσκεται στην άλλη πλαγιά των
Αστερουσιών, στον κάμπο της Ανατολικής Μεσσαράς. Κάθε άλλος σταθμός απέχει σημαντικά από το χωριό και
περιοχές με αρκετά διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, αν και τα ιστορικά στοιχεία που λαμβάνουμε
από αυτό το σταθμό δεν μπορούν να μας δώσουν μία ακριβή εικόνα των κλιματικών συνθηκών στην περιοχή μας
παρέχει κάποια σχετική πληροφόρηση.
Στο Παράρτημα παρουσιάζονται μετεωρολογικά δεδομένα των τελευταίων τεσσάρων ετών (2009-2012), όπου
παρατηρούμε  ότι  τα  δύο  από  τα  τέσσερα  έτη  ήταν  ελεύθερα  ελεύθερα  παγετών,  ενώ  κατά  τα  έτη  που
παρατηρήθηκε παγετός ήταν ήπιος. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι τα Καπετανιανά βρίσκονται 435m υψηλότερα
από  το  Μεσοχωριό  και  ότι  μέχρι  τα  1500m,  η  μέση  πτώση  της  θερμοκρασίας  είναι  0,65oC/100m  (δηλαδή
αναμενόμενη διαφορά θερμοκρασίας 2,2oC) στα Καπετανιανά αναμένονται κάθε έτος παγετοί με την ελάχιστη
θερμοκρασία να αγγίζει κατά καιρούς τους -5oC.
Παράλληλα  παρατηρούμε  ότι  το  ύψος  των  βροχοπτώσεων  στο  σταθμό  του  Μεσοχωριού  είναι  περί  τα
450mm/έτος, περίπου το ίδιο ύψος βροχής με τα βόρεια παράλια του Νομού Ηρακλείου και από τα χαμηλότερα
στη Κρήτη.
Η περιοχή ανήκει στην ημιορεινή ζώνη της Κρήτης από άποψη βλάστησης αν και με ξηρότερα καλοκαίρια από
άλλες περιοχές της Κρήτης με παραπλήσιο υψόμετρο.

Ενσωμάτωση στο περιβάλλον
Τα Καπετανιανά είναι ένα ορεινό παραδοσιακό χωριό της Κρήτης με κυρίαρχο στοιχείο τη πέτρα και το ξηρικό
περιβάλλον του χωριού. Οι φυτεύσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε τα στοιχεία πράσινου αφομοιώνονται στο
περιβάλλοντα χώρο του οικισμού και να μη δείχνουν ξένα.

Με  βάση  τα  στοιχεία  αυτά  τα  φυτά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  πρέπει  να  είναι  ανθεκτικά  στις  χαμηλές
θερμοκρασίες μέχρι -5oC και στη ξηρασία, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν φυτά που απαντώνται στο φυσικό
κρητικό τοπίο.

Φυτικό υλικό
 Χαρουπιά (Ceratonia siliqua, οικ. Fabaceae)

Αειθαλές  δένδρο  με  σφαιρική  ή  ομπρελοειδή  κόμη  και  καφέ  εδώδιμους  καρπούς  που  μοιάζουν  με  χοντρά
φασόλια,  τα  χαρούπια.  Σε  ύψος  μπορεί  να  φτάσει  τα  8m  με  πλάτος  ίσο  με  το  ύψος.  Αναπτύσσεται  σε
ηλιόλουστες θέσεις, ακόμη και σε ξηρά και άγονα εδάφη σε θερμές περιοχές. Φυτεύεται σε δενδροστοιχίες και
μεμονωμένα, ενώ είναι κατάλληλα και για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Παρουσιάζει μέτρια αντοχή στις χαμηλές
θερμοκρασίες.
Στην Ελλάδα έχει αναφερθεί προσβολή από τον μύκητα Oidium sp.

 Κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens, οικ. Cupressaceae)
Αειθαλές δέντρο που αναπτύσσονται  ακόμη και σε ξηρά και  άγονα,  όξινα ή αλκαλικά εδάφη σε ηλιόλουστες
θέσεις. Αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Φυτεύονται μεμονωμένα, σε ανεμοφράκτες και δενδροστοιχίες
ακόμη και σε παραθαλάσσιες θέσεις. Δέχονται κλάδεμα μορφοποίησης. Τα τυπικά είδη πολλαπλασιάζονται με
σπόρους που φυτρώνουν εύκολα την άνοιξη, ενώ οι ποικιλίες κυρίως με εμβόλια ή με ημιξυλώδη μοσχεύματα με
“νύχι” το καλοκαίρι.
Ιθαγενές είδος που αναπτύσσεται από την Κρήτη ως τη Βόρειο Ελλάδα. Το συναντάμε σε δυο ποικιλίες:  Το
ορθόκλαδο,  γνωστό  και  ως  αρσενικό  κυπαρίσσι  και  το  οριζοντιόκλαδο  γνωστό  και  ως  θηλυκό  κυπαρίσσι.
Δυστυχώς δε φυτεύεται όσο συχνά θα έπρεπε στους κήπους και τα πάρκα μας, ενώ το ορθόκλαδο κυπαρίσσι θα
το συναντήσουμε κατά κόρο στα νεκροταφεία μας, γιατί, όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες, τα ψηλά κυπαρίσσια
ενώνουν τον ουρανό με τη γη και, όπως είναι ευθύκομα, οδηγούν κατευθείαν τις ψυχές των νεκρών στον ουρανό.
Ως  και  πρόσφατα  οι  κορμοί  των  κυπαρισσιών  χρησιμοποιούνταν  για  την  κατασκευή  των  καταρτιών  στα
ιστιοφόρα  καράβια.
Είναι φυτό με στενή κυλινδρική κόμη και πράσινο φύλλωμα. Μπορεί να φτάσει και τα 30m ύψος, με πλάτος μέχρι
4m.

 Θυμάρια (Thymus spp., οικ. Lamiaceae)
Τα θυμάρια είναι 350 περίπου είδη πολυετών αειθαλών φυτών και μικρών θάμνων με αρωματικά φύλλα. Τα άνθη
τους που εμφανίζονται το καλοκαίρι έλκουν ιδιαίτερα τις μέλισσες. Αναπτύσσονται σε ουδέτερα ή αλκαλικά, ξηρά,



άγονα  εδάφη  και  ηλιόλουστες  προστατευμένες  θέσεις.  Είναι  κατάλληλα  για  παραθαλάσσιες  φυτεύσεις.  Και
απαιτούν κλάδεμα μετά την ανθοφορία τους, ώστε να διατηρήσουν το συμπαγές τους σχήμα. Φυτεύονται  σε
βραχόκηπους  και  γλάστρες.  Πολλαπλασιάζονται  με  μοσχεύματα  και  με  διαίρεση.  Δεν  προσβάλλονται  από
ασθένειες. Έχουν υψηλή αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Thymus capitatus: Το κλασικό θυμάρι που απαντάται στα βουνά. Φρύγανο πολύκλαδο, πυκνό αρωματικό φυτό.
Κοινό στην ημιορεινή ζώνη της Κρήτης σε πετρώδεις θέσεις. Ανθίζει Μάιο-Ιούνιο, δίνοντας ρόδινα ή πορφυρά
άνθη.

 Δενδρολίβανο (Rosmarinus officinallis)
Αειθαλής  θάμνος.  Έχει  ύψος  0,6-2,0m.  Σχήμα  κυπελλοειδές  σε  νεαρή  ηλικία,  αραιότερο  και  πεπλατυσμένο
αργότερα. Φύλλα στενά, μικρά γραμμικά, αρωματικά, πράσινα στην άνω και γκρίζα στην κάτω επιφάνεια. Τα
άνθη του είναι μικρά, μωβ έως βαθύ μπλε, πολλά μαζί. Ανθίζει δύο φορές Απρίλιο – Μάιο για περίπου δύο μήνες.

- Κυδωνίαστρα (Cotoneaster sps, οικ. Rosaceae)
Τα κυδωνίαστρα είναι  φυλλοβόλοι,  ημιαειθαλείς  και αειθαλείς  θάμνοι  και  σπανιότερα δένδρα.  Καλλιεργούνται
κυρίως για τους διακοσμητικούς καρπούς που έχουν όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα, αλλά και για τα συχνά
εύοσμα άνθη τους  στο τέλος της άνοιξης,  που έλκουν έντονα τις μέλισσες,  και  τα έντονα κόκκινα  φύλλα το
φθινόπωρο στα φυλλοβόλα είδη. Αναπτύσσονται σε μέτρια υγρά εδάφη και ηλιόλουστες ή ελαφρά σκιασμένες
θέσεις. Φυτεύονται σε ομάδες, βραχόκηπους, φράχτες και για εδαφοκάλυψη.

Κυδωνίαστρο (Cotoneaster  dammeri "Coral  Beauty"):  Αειθαλής,  εδαφοκαλυπτικός  θάμνος  με μεμονωμένους,
κόκκινους  καρπούς  και  λευκά  άνθη  στις  αρχές  του  καλοκαιριού.  Μέγιστο  ύψος  0,7m  με  πλάτος  2m.  Πολύ
ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Πολλαπλασιαστικό υλικό
Τα φυτά θα πρέπει να είναι σε μπάλα χώματος με τέτοιο όγκο ώστε να φιλοξενεί όλο το ριζικό σύστημα και να
επιτρέπει την καλή ανάπτυξη του. Τα φυτά θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ασθένειες και εντομολογικές ή
άλλες  προσβολές.  Θα  πρέπει  να  διαθέτουν  υγιές  και  ισχυρό  ριζικό  σύστημα  και  ισορροπία  μεταξύ  ριζικού
συστήματος και φυλλώματος.

Φύτευση
Στα Άνω Καπετανιανά θα χρησιμοποιηθεί χαρουπιά για τη δημιουργία μιας μικρής συστάδας δέντρων στη βόρεια
είσοδο του οικισμού, ενώ στη μικρή πλατεία του ίδιου οικισμού θα χρησιμοποιηθεί μουριά και κυδωνίαστρο.
Στα Κάτω Καπετανιανά στο χώρο στάθμευσης στη βόρεια είσοδο του οικισμού θα χρησιμοποιηθούν κυπαρίσσια
(θηλυκά), δενδρολίβανο και θυμάρι με στόχο τη προστασία του χώρου από κατολισθήσεις. Το θυμάρι σε πυκνή
φύτευση θα συγκρατεί το έδαφος εμποδίζοντας τη διάβρωση του, το δενδρολίβανο προσφέροντας μία πυκνή
θαμνώδη βλάστηση θα συγκρατησεί μικρές πέτρες ενώ τα κυπαρίσσια θα σχηματίζουν μία δενδροστοιχία με
στόχο τη προστασία του χώρου στάθμευσης από κατολισθήσεις μικρών βράχων. Εντός του οικισμού κατά θέσης
θα χρησιμοποιηθούν κυπαρίσσια (αρσενικά) ενώ στο χώρο στάθμευσης δυτικά μουριές και χαρουπιές.

Φυτευτικός σύνδεσμος
Τα κωνοφόρα που θα χρησιμοποιηθούν ως φυτοφράκτης και θα φυτευθούν σε απόσταση 1m (βόρεια είσοδος,
Κάτω Καπετανιανά).  Για τα δέντρα και τους θάμνους οι θέσεις φύτευσης απεικονίζονται στο σχέδιο. Τα φυτά
εδαφοκάλυψης (πόες και θάμνοι)  θα φυτευθούν σε τριγωνική διάταξη σε αποστάσεις  που αναφέρονται  στον
παρακάτω Πίνακα. Η απεικόνιση στο σχέδιο παρουσιάζει το χώρο στον οποίο πρόκειται να φυτευθούν.

Πίνακας με τους φυτευτικούς σύνδεσμους
Κοινό Επιστημονικό Φυτευτικός Σύνδεσμος
Δενδρολίβανο Rosmarinus officinalis 0,5m

Θυμάρι Thymus capitata 0,3m

Κυπαρίσσι (θηλυκό) Cupressus sempervirens 1,0m

Κυπαρίσσι (αρσενικό) Cupressus sempervirens Μεμονωμένες φυτεύσεις

Χαρουπιά Ceratonia siliqua Μεμονωμένες φυτεύσεις

Κυδωνίαστρο Cotoneaster dammeri 2,0m

Οδηγίες φύτευσης



Πριν τη φύτευση είναι απαραίτητο να έχουν απομακρυνθεί όλα τα οικοδομικά υλικά από τους χώρους φύτευσης
και ιδιαίτερα να έχει καθαριστεί ο χώρος από ασβέστη.

Μεταφύτευση αειθαλών δέντρων και θάμνων
Τα φυτά θα πρέπει να είναι σε μπάλα χώματος, τα αειθαλή δεν μπορούν να μεταφυτευθούν γυμνόριζα. Καλό
είναι να φυτευθούν την ίδια ημέρα με την παραλαβή τους. Διαφορετικά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε μέρος
χωρίς ήλιο, προστατευμένο από τον άνεμο και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση εντός 2-3 ημερών
θα πρέπει να φυτευθούν.
Τα φυλλοβόλα δέντρα πρέπει να φυτεύονται όταν δε διαθέτουν το φύλλωμα τους και πριν ξεκινήσει η κίνηση των
χυμών (ένα μήνα πριν  την έναρξη της ανθοφορίας ή της βλάστησης).  Για τα αειθαλή η φύτευση μπορεί  να
πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εποχή του έτους, ωστόσο προτιμότερο είναι να γίνει από αρχές φθινοπώρου έως
τέλος άνοιξης, σε ημέρες νεφοσκεπής και χωρίς δυνατούς ανέμους. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται φύτευση
όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετός ή ο όταν το έδαφος είναι κάθυγρο.
Στις θέσεις φύτευσης θα γίνουν λάκκοι με διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές της μπάλας χώματος (τουλάχιστον
1,5  φορά  μεγαλύτερος  από  τη  μπάλα  χώματος).  Γεμίζουμε  το  ήμισυ  του  λάκκου  με  μείγμα  επιφανειακού
σώματος, κομπόστ και λιπάσματος. Προτείνεται το κομπόστ να βρίσκεται στο μείγμα σε ποσοστό 30%. Επίσης
20 g λιπάσματος  10-10-10 ανά θέση φύτευσης,  το οποίο  πρώτα θα διαλυθεί  σε νερό.  Το χώμα καλό είναι
προέρχεται από την εκσκαφή του λάκκου. Το μείγμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από χονδρόκοκκα υλικά.
Αφαιρούμε το φυτοδοχείο ή τη σακούλα που καλύπτουν τη μπάλα χώματος και τοποθετούμε το φυτό στο λάκκο.
Στη συνέχεια γεμίζουμε το υπόλοιπο του λάκκου (και πάλι με μείγμα χώματος κομπόστ) και σκεπάζουμε μέχρι το
λαιμό. Πιέζουμε το χώμα προκειμένου το χώμα και το ριζικό σύστημα να έρθουν σε επαφή. Το χώμα πιέζεται
γύρω από τη μπάλα και όχι πάνω από αυτή προκειμένου να μη σπάσει.
Φροντίζουμε η τελική επιφάνεια των λάκκων να είναι 5-10cm κάτω από το γύρω έδαφος ώστε να διαμορφωθεί
λεκάνη  άρδευσης.  Τέλος  πραγματοποιούμε  μία  άρδευση  με  ικανή  ποσότητα  νερού.  Σε  περίπτωση  που  το
φύλλωμα του φυτού είναι σε αναντιστοιχία με τον όγκο του ριζικού συστήματος (πολύ φύλλωμα, μικρό ριζικό
σύστημα) πραγματοποιείται ένα ελαφρύ κλάδεμα για να επιτευχθεί ισορροπία φυλλώματος – ρίζας.
Όλα  τα  δέντρα  και  οι  μεγάλοι  θάμνοι  θα  πρέπει  να  στηριχθούν  κατάλληλα.  Μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν
πάσσαλοι ύψους όσο το φυτό και με πλάτος 3-4cm.

Μεταφύτευση φυλλοβόλων δέντρων και θάμνων
Για τα φυλλοβόλα φυτά ο κατάλληλος χρόνος για τη μεταφύτευση είναι όταν το φυτό δεν έχει φύλλα και πριν
ξεκινήσει  το  φυτό  τη  νέα  βλάστηση,  δηλαδή  φθινόπωρο  μετά  την  πτώση  των  φύλλων  και  το  χειμώνα.  Η
υπόλοιπη διαδικασία μεταφύτευσης είναι όπως έχει περιγραφεί παραπάνω. Αν και τα φυλλοβόλα μπορούν να
μεταφυτευθούν  γυμνόριζα,  συνιστάται  η  προμήθεια  των  φυτών  να  γίνει  με  μπάλα  χώματος  για  καλύτερα
αποτελέσματα κατά τη μεταφύτευση.

Μεταφύτευση φυτών για τη δημιουργία πράσινων φρακτών (μπορντούρες)
Στην περίπτωση αυτή τα φυτά φυτεύονται αφού ανοίξομε ένα χαντάκι με πλάτος ανάλογο με το μέγεθος των
φυτών.  Σε ακαλλιέργητο έδαφος αυτό γίνεται και για μεγάλα φυτά. Σε καλλιεργημένο μπορούμε να φυτεύομε
φυτά σε θέσεις ανάλογα με τον όγκο τους και το μέγεθος τους. Οι αειθαλείς καλλωπιστικοί θάμνοι βιβούρνο,
βερβερίδα,  ευώνυμο,  λιγκούστρο,  λιγκουστρίνι,  πιττόσπορο,  πυράκανθος,  τούγια  κ.ά.  φυτεύονται  πυκνά  και
κλαδεύονται τακτικά, για να δημιουργήσομε φράκτες οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν τοίχους, να χωρίζουν σε
τμήματα τους κήπους, να δημιουργούν αθέατους από έξω χώρους κλπ.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Κλάδεμα
Τα κλαδέματα πραγματοποιούνται προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ποσότητα των ανθέων και
των καρπών, να κατευθύνουμε/ελέγξουμε τη βλάστηση και ανάπτυξη των δέντρων και των θάμνων με στόχο της
βελτίωση της εμφάνισης και να ανανεώσουμε γηρασμένα ή παραμελημένα δέντρα ή θάμνοι.  Επίσης κατά το
κλάδεμα θα πρέπει να αφαιρούνται σπασμένα κλαδιά και προσβεβλημένα κλαδιά και βλαστοί.

Κλάδεμα δέντρων
Το κλάδεμα για τα αειθαλή δέντρα καλό να είναι να γίνεται τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης, πριν ξεκινήσει η νέα
βλάστηση, ή τέλος καλοκαιριού με αρχές φθινοπώρου. Για τα φυλλοβόλα δέντρα κατάλληλο διάστημα είναι όλο
το διάστημα που δε διαθέτουν φύλλα. Ελαφριά κλαδέματα μπορούν να πραγματοποιηθούν, τόσο για τα αειθαλή
όσο  και  για  τα  φυλλοβόλα  το  καλοκαίρι  μετά  την  εμφάνιση  και  ανάπτυξη  της  νέας  βλάστησης.  Να  μην
πραγματοποιούνται κλαδέματα με υγρό καιρό.
Τα περισσότερα από τα δένδρα αυτά δεν κλαδεύονται παρά μόνο στην αρχή και μέχρι να διαμορφώσουν το
σχήμα που θέλομε. Γίνεται μόνο κλαδοκάθαρο. Η μουριά απαιτεί αυστηρό κλάδεμα το χειμώνα.



Κλάδεμα θάμνων
Χρειάζεται προσοχή στο κλάδεμα των θάμνων που καλλιεργούνται για τα άνθη τους. Για το κλάδεμα τους πρέπει
να  γνωρίζομε  τον  τρόπο  που  σχηματίζουν  τα  άνθη  τους.  Σε  θάμνους  με  πρώιμη  ανοιξιάτικη  άνθηση,  οι
ανθοφόροι  οφθαλμοί  σχηματίζονται  από  την  προηγούμενη  βλαστική  περίοδο  και  φυσικά  πάντοτε  σε  διετείς
βλαστούς. Το κλάδεμα σ' αυτούς είναι «ελαφρό» και φροντίζομε να αφήσομε ετήσιους βλαστούς πάνω στους
οποίους θα γίνει η καταβολή των ανθοφόρων οφθαλμών. Οι βλαστοί αυτοί τον επόμενο χρόνο θα δώσουν τα
άνθη. Βαθύ κλάδεμα σε
τέτοιους θάμνους θα έχει σαν συνέπεια να πάρομε την επόμενη χρονιά μόνο βλάστηση. Τέτοιοι θάμνοι είναι:
βεϊγκέλια,  βερβερίδα,  βιβούρνο,  γιασεμί,  δέτζια,  κορονίλλα,  κράταιγος,  κρανιά,  μιμόζα  Νικαίας,  πασχαλιά,
προύνος, σπειραία, τσιντόνια, φορσίθια, φιλάδελφος, χειμώνανθος κ.ά.
Σε θάμνους με όψιμη ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή ή φθινοπωρινή άνθηση,  οι ανθοφόροι οφθαλμοί σχηματίζονται
μέσα σε λίγες εβδομάδες πάνω σε ετήσιους βλαστούς. Τέτοιοι θάμνοι είναι: βουδλέια, ιβίσκος (ο συριακός και ο
σινικός), κάσια, κέρρια, λαγγεστρέμια, λαντάντα, ροδοδάφνη, τριανταφυλλιές, φάτσια κ.ά. Αυτούς τους θάμνους
τους κλαδεύομε στο τέλος του χειμώνα (συνήθως Φεβρουάριο) αφήνοντας 3 - 4 μάτια σε κάθε βλαστό ή και
περισσότερα (μέχρι 10), ανάλογα και με την ανάπτυξη του φυτού.
Τους  θάμνους  που  καλλιεργούμε  για  μπορντούρες,  για  κάλυψη  τοίχων,  για  χωρίσματα  (π.χ.  ευώνυμο,
λιγκούστρο, πιττόσπορο ή αγγελική, ράμνος, τούγια κ.ά.) τους κλαδεύομε και κυρίως τους ψαλιδίζομε τουλάχιστο
2 - 3 φορές το χρόνο έτσι, ώστε τελικά να μην ξεφεύγομε από το σχήμα ή τα σχέδια που θέλομε να κρατήσομε
σταθερά. Μεμονωμένοι τέτοιοι θάμνοι μπορούν να πάρουν σχήματα σφαιρικά, πυραμιδοειδή, κυβικά ή σύνθετα.

Φυτοπροστασία
Τα φυτά που έχουν επιλεχθεί γενικά είναι ανθεκτικά σε προσβολές από έντομα και ασθένειες. Για να διατηρούν
τα φυτά την ανθεκτικότητα τους είναι απαραίτητο να είναι σε κάλη κατάσταση. Ισορροπημένα κλαδέματα, καλή
θρέψη και αφαίρεση προσβεβλημένων κλάδων κατά το κλάδεμα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση του φυτού σε
καλή κατάσταση.
Δεδομένου  ότι  πρόκειται  για  περιοχές  με  παρουσία  επισκεπτών  και  ζώων,  σε  περίπτωση  που  απαιτηθεί
φυτοπροστατευτική  επέμβαση αυτή  θα πρέπει  να γίνει  αυστηρά  με σκευάσματα  που η χρήση τους  να  μην
εγκυμονεί κίνδυνο για τον άνθρωπο από την έκθεση του σε αυτά (π.χ. άλατα λιπαρών οξέων καλίου) ή κατά
προτίμηση,  όποτε  αυτό  είναι  εφικτό  με  βιολογικούς  παράγοντες  (π.χ.  ωφέλιμα  έντομα)  που  έχουν  σχετική
έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρδευση
Η άρδευση των δέντρων θα είναι απαραίτητη για τουλάχιστον τα τρία πρώτα χρόνια από τη φύτευση. Κατά τους
θερινούς  μήνες  τα  δέντρα  εκτιμάται  ότι  απαιτούν  περίπου  15  L  νερό/φυτό/ημέρα  και  οι  θάμνοι  5L
νερό/φυτό/ημέρα. Οι ανάγκες αυτές σταδιακά πρόκειται να αυξηθούν όσο τα φυτά μεγαλώνουν. Προκειμένου να
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ενός εκτενούς και βαθιού ριζικού συστήματος θα πρέπει να πραγματοποιούνται λίγες
και μεγάλης διάρκειας αρδεύσεις.

Διαστασιολόγηση αγωγών
Για τη διαστασιολόγηση των αγωγών χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μαθηματικές σχέσεις:
Οι απώλειες πίεσης πάνω στον αγωγό δίνονται από τη σχέση:

ΔΗ= h
100
⋅L⋅F [1]

όπου:
ΔΗ : η απώλειες πίεσης (m)
h : η απώλειες πίεσης ανά 100m αγωγού (m)
L : το μήκος του αγωγού (m)
F : συντελεστής σχετιζόμενος με τον αριθμό των πλευρικών αγωγών ή των σταλακτών

Ο συντελεστής  F λαμβάνεται  από τον Πίνακα 1  του Παραρτήματος.  Οι  απώλειες  πίεσης  ανά 100m
αγωγού μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας την παρακάτω σχέση:

h= 1,13⋅1011(QC )
1,852
⋅D−4,87 [2]

Q : η παροχή σε m3/h
C : συντελεστής τριβής, που για αγωγούς PE παίρνει τιμή 140
D : εσωτερική διατομή αγωγού (mm)

Περιγραφή δικτύου



Λόγω του ότι  οι  φυτεύσεις  είναι  διάσπαρτες πρόκειται  να χρησιμοποιηθούν  πολλαπλές παροχές  με τη κάθε
παροχή να υδροδοτεί 1-5 φυτά, με εξαίρεση τη φύτευση στη βόρεια είσοδο στα Κάτω Καπετανιανά.
Στην περίπτωση άρδευσης μεμονωμένων δέντρων η κεφαλή κάθε παροχής θα αποτελείται από ανεπίστροφο και
βάνα  συρταρωτή.  Το  ανεπίστροφο  χρησιμοποιείται  για  να  αποφευχθεί  είσοδος  νερού  με  χώμα  στο  δίκτυο
ύδρευσης του οικισμού. Η επιλογή της συρταρωτής βάνας γίνεται για να μην υπάρχουν προβλήματα με τους
παγετούς. Η άρδευση θα πραγματοποιείται με ελεύθερη ροή του νερού.
Στην  περίπτωση  άρδευσης  ομάδας  φυτών  η  κεφαλή  της  παροχής  θα  αποτελείται  από  ρυθμιστή  πίεσης,
ανεπίστροφο και βάνα συρταρωτή. Η άρδευση θα πραγματοποιείται με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες παροχής
8 L/h, είτε με σταλακτηφόρους αγωγούς με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες παροχής 2 L/h, όπως απεικονίζεται
στα σχέδια της αρδευτικής μελέτης.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

http://users.hol.gr/~kounoupn/ws/mesochorio/

ΘΕΣΗ : 35°0′48″N 25°12′30″E
ΥΨΟΜΕΤΡΟ : 315m

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2     6.2  17.4  11/2/09  -1.8  17/2/09   52    3  33.9   5  42  28/2/09 SSW1013.1   85
3    11.6  29.4  30/3/09   2.0  14/3/09 1383    0  42.4   7  49  21/3/09 WNW1014.7   69
4    15.9  26.8   2/4/09   5.3   8/4/09 1449    0  53.5   7  49  22/4/09 WNW1015.0   66
5    19.6  31.8  25/5/09   8.8   7/5/09 1407    0  21.6   6  43   1/5/09 ENE1016.0   59
6    24.9  37.2   9/6/09  13.1   5/6/09 1131    0   0.0   7  52  24/6/09 WNW1014.0   51
7    27.2  41.6  26/7/09  18.1  12/7/09 1171    0   0.0   8  46  15/7/09  NE1012.3   52
8    25.6  37.4   5/8/09  15.7  30/8/09 1215    0   0.0   9  43  11/8/09 ENE1013.4   55
9    22.6  35.9   6/9/09  14.4  30/9/09 1262    3  63.0   6  36   5/9/09  NE1015.4   67
10   19.8  29.4 10/10/09  11.5 12/10/09 1401    0 120.8   5  41 16/10/09 SSW1014.0   73
11   15.2  23.2  5/11/09   5.2 23/11/09 1493    0  79.6   5  50  4/11/09 SSW1015.9   80
12   13.5  23.1 27/12/09   4.6 22/12/09 1631    0 129.8   5  51 12/12/09 SSW1010.0   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.6  41.6  26/7/09  -1.8  17/2/09 13849   6 436.6   6  63   5/3/09  NE1015.2   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.7  23.0   1/1/10  -0.8  27/1/10 1650    0  94.5   6  51   6/1/10 SSW1012.6   79
2    12.9  26.6  20/2/10  -0.5   4/2/10 1459    0  53.9   9  53  21/2/10 SSW1009.5   72
3    13.9  26.9   2/3/10   2.1  22/3/10 1575    0   5.6   7  55   4/3/10 SSW1014.8   68
4    16.4  28.8  17/4/10   6.9   6/4/10 1458    0   6.4   6  45   2/4/10 ENE1013.5   62
5    21.0  35.6  14/5/10   8.4   4/5/10 1341    0   8.8   6  50  18/5/10 WNW1011.4   51
6    24.9  41.2  17/6/10  14.0   4/6/10 1031    0  28.6   7  54  23/6/10  NE1009.6   56
7    26.9  35.4  25/7/10  17.4   1/7/10 1096    0   0.0   8  63  22/7/10  NE1010.1   56
8    28.5  38.8  13/8/10  19.0   8/8/10  822    0   0.0   6  40  31/8/10  NE1008.8   56
9    16.1  16.3  2/10/10  16.1  2/10/10    0    0   0.0   0   0  2/10/10   N1013.8   88
10   18.9  28.9  6/10/10   9.1 25/10/10 1117    0  68.9   7  52 26/10/10 SSW1014.5   71
11   17.3  25.3 11/11/10   6.9  2/11/10 1216    0  69.4   4  39  9/11/10 SSW1012.4   74
12   13.6  25.9  2/12/10   0.5 11/12/10 1419    1 169.8   4  52 11/12/10 SSW1011.2   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.9  41.2  17/6/10  -0.8  27/1/1015210    1 505.9   6  63  22/7/10 SSW1014.3   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
                                        HEAT  COOL
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.8  17.4   1/1/11   5.3  20/1/11 1376    0 101.9   2  41  28/1/11 SSW1013.3   80
2    10.9  16.8   6/2/11   4.4  12/2/11 1166    0 245.4   2  92  14/2/11 WNW1013.4   80



3    11.7  23.3  30/3/11   0.4   9/3/11 1142    1  36.3   3  34   9/3/11 WNW1020.0   74
4    14.0  24.9  27/4/11   7.6  15/4/11 1098    0  31.0   3  41   8/4/11 WNW1013.1   73
5    18.3  27.5  24/5/11  10.6   8/5/11  844    0  47.8   3  61   3/5/11  NW1015.0   65
6    23.7  36.1   8/6/11  15.6   1/6/11  922    0  36.7   2  40  27/6/11  NE1014.6   55
7    27.1  38.1  20/7/11  16.3   4/7/11  707    0   1.1   2  26   3/7/11 ENE1011.6   50
8    25.5  36.0   1/8/11  19.5  29/8/11  936    1   0.5   2  30  20/8/11   N1009.9   55
9    23.2  33.1  10/9/11  16.6  22/9/11  947    0   3.2   3  40   3/9/11   N1012.7   60
10   17.1  27.1  6/10/11   8.0 19/10/11 1131    0 194.1   3  35 10/10/11 SSW1015.3   72
11   12.4  23.6 10/11/11   6.3 22/11/11 1083    0   7.2   3  27 12/11/11 WNW1019.8   76
12   11.3  18.8 15/12/11   4.1 10/12/11 1339    0 115.6   4  41 22/12/11 SSW1019.0   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.0  38.1  20/7/11   0.4   9/3/1112692    3 820.8   3  92  14/2/11 WNW1015.7   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.2  14.4  23/1/12   2.3  20/1/12 1061    0 194.6   5  42  21/1/12 WNW1014.5   77
2     8.7  17.1  25/2/12   0.3  29/2/12 1202    1 189.6   7  50   6/2/12 WNW1014.8   77
3    11.6  20.7  25/3/12   0.9   1/3/12 1264    0  43.0   4  38  13/3/12 SSW1019.6   71
4    16.7  28.3  25/4/12   7.7  10/4/12 1128    0  34.9   6  52  18/4/12 WNW1012.8   59
5    19.9  30.5   8/5/12  11.4  20/5/12  796    0   2.7   3  39  22/5/12 WNW1013.4   57
6    24.9  36.1  14/6/12  13.9   2/6/12 1042    0   0.0   3  27  28/6/12   N1010.9   50
7    28.3  38.8  13/7/12  19.1   5/7/12  977    0   0.0   5  37  29/7/12   N1006.9   45
8    26.8  36.9  27/8/12  19.5  31/8/12 1096    0   0.0   5  41  28/8/12   N1008.8   50
9    23.4  32.6   5/9/12  17.4  13/9/12  709    0   2.9   3  32   8/9/12 NNE1010.4   64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.3  38.8  13/7/12   0.3  29/2/12 9274    1 467.7   5  52  18/4/12   N1013.0   60

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



Πίνακας 1. Πίνακας συντελεστή F, ανάλογα με τον σταλακτών

Αριθμός
σταλακτών

Τιμή
συντελεστή F

1 1

2 0,64

3 0,53

4 0,49

5 0,46

6 0,44

7 0,43

8 0,42

9 0,41

10 0,4

12 0,39

14 0,39

16 0,38

18 0,38

20 0,38

25 0,37

30 0,37

35 0,37

40 0,36

50 0,36

60 0,36

70 0,36

80 0,36

90 0,36

100 0,36





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 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.

 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.

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
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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  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
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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).

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 οσο 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.
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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.

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.

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

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

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

 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.
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Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή
για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με
μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβής  και  αντίκρισμα  στο  πλαίσιο  ή  στο  άλλο  φύλλο (δίφυλλο
παράθυρο).
Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει

επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
Μηχανισμός  επαναφοράς  στην  κλειστή  θέση  με  χρονική  καθυστέρηση  στρεπτής  θύρας  χωρίς

απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
Αναστολείς (stoppers)

Αναστολείς θύρας - δαπέδου
Αναστολείς θύρας - τοίχου
Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, 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.

▪ 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.
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Οι  ποσότητες  των  εργασιών  που  εκτελέστηκαν  ικανοποιητικά,  όπως  αυτές  επιμετρούνται
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με
την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.
Οι  τιμές  μονάδας  θα  αποτελούν  πλήρη  αποζημίωση  για  τα  όσα  ορίζονται  στην  ανωτέρω
παράγραφο  "Ειδικοί  όροι"του  παρόντος  άρθρου,  καθώς  και  για  κάθε  άλλη  δαπάνη  που  είναι
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές
για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των
ικριωμάτων.

Σε  όλες  τις  τιμές  εργασιών  χρωματισμών  περιλαμβάνονται  οι  αναμίξεις  των  χρωμάτων,  οι
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία
θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του
ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως
και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό
απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν  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 Είδος Συντελεστής
1. Θύρες  ταμπλαδωτές  ή  πρεσσαριστές  πλήρεις  ή  με

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του
ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
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
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
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α/α Είδος Συντελεστής
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

▪ 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

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
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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

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 0,20

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19

Εκτός πόλεως

 · οδοί καλής βατότητας

 - απόσταση < 5 km 0,25

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21

 · οδοί κακής βατότητας

 - απόσταση < 5 km 0,25

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21

 · εργοταξιακές οδοί

 - απόσταση < 3 km 0,22

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεμελίων ) 0,03

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

2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γενικά : Εκτίμηση δαπάνης μεταφορικού έργου
Για  την Εκτίμηση της  δαπάνης του μεταφορικού έργου  για τις εργασίες των άρθρων  του παρόντος

τιμολογίου   λαμβάνοντας υπό ψη τις συνθήκες και την θέση εκτέλεσης του έργου   ορίζομε

Θέση εκτελέσεως του έργου :Αστική περιοχή
Μέση απόσταση απόρριψης προϊόντων εκσκαφών κλπ :  2 km
Απόσταση  λατομείου λήψεως αδρανών κλπ  26 km

Με βάση τα παραπάνω:  Το κόστος μεταφοράς
α .) για απόρριψη προϊόντων που παράγονται από το έργο  προκύπτει 028*2=0,56 €/m^3
β .) Για  μεταφορά αδρανων υλικών οδοστρωσίας κλπ α από το λατομείο στη θέση του έργου  :
0,28*31=8,68 €/m^3

Οι παραπάνω δαπάνες μεταφορών προστίθενται στην  τιμή  βάσεως   σε όσα   από τα παρακάτω άρθρα
συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά

ΑΡΘΡΟ   1  Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α))

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση
ασφαλτοκόπτη,  ώστε  να  αποκλείονται  αποξηλώσεις  έξω  από  τα  προβλεπόμενα  όρια  της  κοπής  και  να
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται
ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα
Αριθμητικά:  1,00

ΑΡΘΡΟ  2         Α-2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

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

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των
πρανών και του πυθμένα τους,
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- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια

των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης
φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών
σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται
στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή
από την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά

Αριθμητικά:        0.70   + 0,28*2  (ΜΕΤΑΦ)  =1,26

ΑΡΘΡΟ 3     Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)
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Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου
σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  05-03-03-00  "Στρώσεις  οδοστρωμάτων  από  ασύνδετα  αδρανή  υλικά",  με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά
Αριθμητικά: 11.50   +0,28*31  (ΜΕΤΑΦ)  =20,18

ΑΡΘΡΟ 4      Α-20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους
έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

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

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

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

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

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

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

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
 Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, στόμια

σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)
 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών

 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα
Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών
Τιμή ανά κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ένα ευρώ και πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 1.05
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ΑΡΘΡΟ  5 20.05.01 Eκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με  χρήση  μηχανικών  μέσων  σε  εδάφη  γαιώδη-
ημιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου
των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της
διατομής εκσκαφής,  εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη,  είτε ηρεμεί είτε
υποβιβάζεται  με  εφ'  άπαξ  ή  συνεχή  άντληση  (η  οποία  πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με  την  αναπέταση  των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των
παρειών,  σύμφωνα  με  την μελέτη  του έργου  και  την  ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές  θεμελίων τεχνικών
έργων"
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  4,50+ 028*2 (ΜΕΤΑΦ)=5,06 [*]

ΑΡΘΡΟ 6 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  4,5

ΑΡΘΡΟ 7 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. ΕΥΡΩ 0,90

ΑΡΘΡΟ 8 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214

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:
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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
πρέσας  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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). ΕΥΡΩ 90,00

ΑΡΘΡΟ 9 78.95 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316

Σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131 ποιότητας
Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωμο, με επίπαση σκληρυντικού χρώματος,
και  χρώματος  αρμών,  σταμπαρισμένο  με  ειδικά  καλούπια,  σε  συνδυασμό  με  κυβολίθους  γρανίτη
διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε σχεδίου, με οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρμογής με κυβολίθους
10x10x10 cm, στερεωμένους με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου στην υπάρχουσα υποδομή, σε γραμμικό
σχέδιο.
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς παρασκευής
και διάστρωσης σκυροδέματος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική μελετη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και τυχόν
άλλες κατασκευές),

 η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε δύο στρώσεις
κάθετες  μεταξύ  τους  (συνολικά  3 kg/m2)  και  η  τελική  επεξεργασία  της  προκύπτουσας
επιφάνειας.

 η  αποτύπωση  του  επιλεγμένου  σχεδίου  με  την  εισπίεση  των  ειδικων  καλουπιών  στην
επιφάνεια του σκυροδέματος.
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 η  κοπή  των  αρμών  διαστολής  σε  κάνναβο  περίπου  4,0 x 4,0 m,  σύμφωνα  με  την
αρχιτεκτονική μελέτη, μετά την πάροδο 12 ωρών

 η πλύση με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος χρώματος
αρμών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.

 η προστασία της τελικής επιφάνειας με μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι (sealer)
με ανάλωση 200 ml/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ   33,70

ΑΡΘΡΟ 10    32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215

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

ΑΡΘΡΟ 11 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
τουξυλοτύπου 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 12 38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3821

Ξυλότυποι  απλής  καμπυλότητας,  περί  κατακόρυφο  άξονα  (λ.χ.  κυκλικών  στύλων  ή  παραστάδων)  ή
οριζόντιο  άξονα  (λ.χ.  αψίδων),  σε  ύψος  της  ανώτατης  στάθμης  αυτών  μέχρι  5,00 m από  το  δάπεδο
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  22,50

ΑΡΘΡΟ   13 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3872

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
.

διατο
μή

(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 προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

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

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. ΕΥΡΩ  1,07

ΑΡΘΡΟ 14 38.20.03  Δομικά πλέγματα B500C ( Δομικά πλέγματα B500C (
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού δομικού πλέγματος τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη
ΕΥΡΩ  1,01

ΑΡΘΡΟ 15 42.11 .03 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4213

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης φύσεως
τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μη υπερβαίνον τα 4,00m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ΕΥΡΩ 75,00
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ΑΡΘΡΟ  16  42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4212

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ΕΥΡΩ  70,00

ΑΡΘΡΟ  17 45.03 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4503
Διαμόρφωση  όψεων  ακανονίστων  (ημιεμπλέκτων)  λιθοδομών  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  δάπεδο
εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων.
Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να έχουν κατά το
δυνατόν  ισομεγέθεις  διαστάσεις,  η  κατεργασία  των  προσώπων  και  των  επιφανειών  εδράσεως  με
χονδροποελέκημα,  η προσαρμογή τους ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει  τα 2 1/2 cm με
χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm και ο καθαρισμός της
επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).€ 13,50

ΑΡΘΡΟ 18 42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4226

Μόρφωση  εξέχουσας  ακμής  αργολιθοδομών  (γωνιών,  παραστάδων,  λαμπάδων  κ.λπ.)  με  χρήση  και
κατεργασία ευμεγέθων λίθων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ΕΥΡΩ 11,20

ΑΡΘΡΟ 19 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις  με χονδρόπλακες ακανόνιστες  μέσου πάχους 5 cm και  επιφανείας  άνω των 0,10 m2, επί
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 :  2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς
μέσου  πάχους  2  cm  αρμολογούμενους  με  τσιμεντοκονίαμα  των  450  kg,  με  τα  υλικά,  πλάκες,
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ  22,50

ΑΡΘΡΟ  20 74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7422

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών,  κατ'  ορθή ή λοξή γωνία.  Περιλαμβάνεται  η κατεργασία των
ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε κατ' εγκοπή (πατούρα - αντιγώνι).
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών. ΕΥΡΩ  2,80

ΑΡΘΡΟ 21   75.21.04 Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
cm και πλάτους άνω των 20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526

Επιστρώσεις  στηθαίων  (πεζουλίων)  με  μάρμαρο,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-03-00
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης,
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών,
μόρφωσης  εγκοπής  (ποταμού)  κάτω  από  το  εξέχον  άκρο,  λειότριψης,  στρώσης,  αρμολογήματος  και
καθαρισμού
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος
(extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ  73,00
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ΑΡΘΡΟ 22 73.16.02 (Σχετικό  ) Επιστρώσεις  με  πλάκες τσιμέντου για την κατασκευή λωρίδας
όδευσης τυφλών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316

Επίστρωση  λωρίδας  όδευσης  τυφλών  (οδηγός  τυφλών)  με  έγχρωμες τετράγωνες  ανάγλυφες  πλάκες
πεζοδρομίου με βάση τσιμέντο  υψηλής αντοχής,  πλευράς  40cm και  πάχους  3,5 έως 5cm, ομοιογενούς
μάζας (χρώματος επιλογής της υπηρεσίας), τριών τύπων δηλαδή

Τύπου Α – ΟΔΗΓΟΣ: Ριγέ, με πλατιές και αραιές ρίγες, που τοποθετούνται παράλληλα με τον άξονα κίνησης
για να κατευθύνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην πορεία τους.

 Τύπου Β – ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Φολιδωτές, με έντονες φολίδες, χρώματος πάντοτε κίτρινου, που τοποθετούνται σε
πλάτος 80cm στα σημεία εξόδου της ράμπας ως προειδοποίηση για την είσοδο στο δρόμο.

Τύπου Γ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ριγέ, με πυκνές και στενές ρίγες, κάθετα στην πορεία όδευσης ή στην αρχή
και το τέλος κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών).
, σύμφωνα με  την μελέτη και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, επί υποστρώματος πάχους 2,5 έως 3,0
εκ. εκ ασβεστοτσιμεντοκονιαματος αποτελούμενο από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και
180 χγρ τσιμέντου ανά μ3,  με αρμούς το πολύ 1 mm μετά πληρώσεως των κενών δια λεπτόρρευστου
τσιμεντοκονιάματος  των  650  kgr  τσιμέντου.   Ήτοι  υλικά  και  μικρουλικα  εν  γένει  επί  τόπου και  εργασία
πλήρους κατασκευής, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων αρμών διαστολής, σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ   13,50

ΑΡΘΡΟ 23  78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452

Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κυβολίθους  από  γρανίτη,  διαστάσεων  10x10x5 cm,  οποιουδήποτε  σχεδίου,
χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνεται  στην  μεν  περίπτωση  έδρασης  σε  υφιστάμενο  σκυρόδεμα,  η  εφαρμογή  στρώσης
τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η απίσωση και
συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η  αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με κονίαμα των
450 kg τσιμέντου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ    45,00

ΑΡΘΡΟ 24 11.01.02 Καλύματα  φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752

Kαλύμματα  φρεατίων  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  124,  με  σήμανση CE,  της  κατηγορίας  φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.

Επιμέτρηση  με  βάση  τους  πίνακες  του  προμηθευτή  (σε  καμμία  περίπτωση  δεν  γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.
ΕΥΡΩ 2,90 Ολογράφως: δύο ευρώ και ενννήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ  25  12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.3
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
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"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι  σωλήνες  χαρακτηρίζονται  με  βάση  την  ονομαστική  διάμετρο DN (ταυτίζεται  με  την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  τόσο  για  σωλήνες  με  απόληξη  τύπου  καμπάνας  με
ελαστικό  δακτύλιο  στεγανοποίησης  (κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  681.1),  όσο  και  για  σωλήνες  με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές   των  σωλήνων  και  των  δακτυλίων  στεγάνωσης  ή  συγκόλλησης  (και  της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση
των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι  συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ  τους,  οι  συνδέσεις  του  αγωγού  με  τα  φρεάτια  του  δικτύου,  καθώς  και  η
δοκιμασία  του  δικτύου  κατά  τμήματα.Δεν  συμπεριλαμβάνονται  και  επιμετρώνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

 Οι  στρώσεις  έδρασης  και  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  η  επανεπίχωση  του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

 Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες,  ταύ,  πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δέκα τέσσερα ευρώ  και εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 14,70

ΑΡΘΡΟ 26  Α-2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ  Αναθεωρείται με ΟΔΟ 1123 Α

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

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων,
ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη
αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δύο ευρώ και δέκα  έξI λεπτά
Αριθμητικά:    1,60 +0,56 (ΜΕΤΑΦ)=2,16

A.T.: 27

ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε
έδαφος γαιώδες

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00%

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m
και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η
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στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την
μόρφωση  των  παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος  στίς  απαιτούμενες  διατομές.  Στην  τιμή
περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των
προϊόντων  ανάλογα  με  τους  τρόπους  και  τα  μέσα  εκσκαφής,  των  κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,
τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων  ή  κατακορύφων)  και  μεταφορών γιά  την οριστική  απομάκρυνση  των
προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών
γιά  την  κατασκευή  επιχωμάτων προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και  η  δαπάνη
σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  επίσης  και  η  εργασία  εκτελέσεως  της
επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες  Εκσκαφή χάνδακα σε
έδαφος γαιώδες
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 18,89

A.T.: 28

Ν-ΟΙΚ2Κ4 ΝΒ-70.1 Φρεάτια ελέγχου δικτύων  - Φρεάτιο έλξης καλωδίων έως 40x40

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ ΑΝΑΘ. 2548 70,00%
ΥΔΡ 6751 30,00%

      Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π)
έως 60χ60 cm, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα
σχέδια λεπτομερειών, με τοιχώματα και πυθμένα από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 πάχους
τοιχωμάτων 10cm τουλάχιστον για τα φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα φρεάτια σύνδεσης, με
οπλισμό πλέγμα ST-IV, με περιμετρικό πλαίσιο και μεταλλικό κάλυμμα από ελατό ή σφαιροειδή χυτοσίδηρο
κατά την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 125 τύπου Β125 (αντοχή σε 12 τόνους) και με τη διαμόρφωση των
οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του
έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήμανσης του φρεατίου
και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.

Τιμή για ένα πλήρες τεμάχιο φρεατίου καλωδίων
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 170,00

A.T.: 29

ΟΔΟ-ΜΕ Β-2 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6087 100,00%

      Για την πρόσθετη αποζημίωση της εργασίας εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος, λόγω δυσχερειών από
συναντώμενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία, η οποία θα εκτελεστεί με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια,
ώστε  να  μην  θιγεί  η  ακεραιότητα  και  λειτουργικότητα  των  συναντώμενων  αγωγών,  όπως  λεπτομερώς
περιγράφεται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Η πρόσθετη αυτή τιμή αφορά και σε εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τομών για εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ
καθώς  και  σε  εκσκαφές  τοποθέτησης  εγκάρσιων  αγωγών και  οχετών  κάτω από  σύγχρονη  διερχόμενη
κυκλοφορίας (όχι εργοταξιακή). Η πρόσθετη τιμή δεν αφορά σε εναέριους αγωγούς ΟΚΩ (π.χ. αγωγούς
ΔΕΗ) ανεξάρτητα  από  τις  οποιεσδήποτε  δυσχέρειες  που  μπορεί  να  δημιουργηθούν στην  εκτέλεση των
εργασιών.
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Η επιμέτρηση γίνεται σε πραγματικό όγκο εκσκαφών, όπως περιγράφεται στην Τ.Σ.Υ., σε περίπτωση που οι
αγωγοί Ο.Κ.Ω. είναι σε λειτουργία και συναντώνται στον όγκο κάθε είδους εκσκαφής.

Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος λόγω δυσχερειών από συναντώμενους
αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ
(Αριθμητικώς): 3,00

A.T.: 30

ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.2.2 Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10 ή Β15) - C12/15 (Β10)
κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων
κλπ

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2531 100,00%

      Σκυρόδεμα  C12/15  (Β10)  άοπλο  ή  ελαφρώς  οπλισμένο,  χρησιμοποιούμενο  για  την  κατασκευή
κοιτοστρώσεων  τεχνικών  έργων,  εξομαλυντικών  στρώσεων,  μόρφωσης  κλίσεων,  περιβλημάτων  και
έδρασης  σωληνωτών  οχετών  και  αγωγών,  όπως  προκατασκευασμένοι  τσιμεντοσωλήνες  αποχέτευσης,
αμιαντοτσιμεντοσωλήνες,  σιδηροσωλήνες  κάθε  είδους,  στρώσης  φθοράς  μέσα  σε  οχετούς,  επένδυσης
κοίτης ρεμάτων κλπ.

Για την κατασκευή σκυροδέματος, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.  και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, από
θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, με χρήση τσιμέντου
κατάλληλου  τύπου,  κατηγορίας,  αντοχής  και  ποσότητας,  ως  και  τυχόν  αναγκαίων  πρόσθετων
ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε
είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.

Στις  τιμές  περιλαμβάνονται  -η δαπάνη προμήθειας,  μεταφοράς από οποιαδήποτε  απόσταση στον τόπο
ενσωμάτωσης και ενσωμάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που απαιτούνται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.,
εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόμισης, τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος
των  εργασιών  των  πάσης  φύσεως  αναγκαίων  ικριωμάτων,  των  ξυλοτύπων  επιπέδων  καμπύλων  ή
στρεβλών επιφανειών και γενικότερα του απαιτούμενου εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για
προώθηση  ή  προβολοδόμηση,  -η  δαπάνη  των  μηχανημάτων  παραγωγής,  μεταφοράς,  άντλησης,
ανύψωσης,  καταβιβασμού,  ανάμειξης,  δόνησης  κλπ.,  -η  δαπάνη  διαμόρφωσης  των  ικριωμάτων,  των
ξυλοτύπων,  των  φορείων  για  προώθηση  και  προβολοδόμηση  καθώς  και  η  δαπάνη  μερικής  ή  ολικής
απώλειας των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων,  κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,  -η δαπάνη
συντήρησης του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικό υγρό κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή
του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρμών.

Ανηγμένα περιλαμβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, -οι δαπάνες των
μελετών και σχεδιασμού της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης
φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και
προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  -η δαπάνη δειγματοληψιών,  ελέγχων,  δοκιμών και  μετρήσεων,
σύμφωνα  με  την  Τ.Σ.Υ.  και  τους  άλλους  όρους  δημοπράτησης,  -καθώς  και  οι  δαπάνες  δημιουργίας
ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 μ. ανά κλάδο για
τη  διέλευση  της  κυκλοφορίας  εφόσον  κριθεί  απαραίτητο  από  την  Υπηρεσία.  Επίσης  περιλαμβάνεται  η
επιρροή της διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη
θλιπτική  αντοχή  και  ο  κατάλληλος  τύπος  του  επιφανειακού  τελειώματος,  που  καθορίζεται  από  την
εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους δημοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται
η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε.

Στις  τιμές  περιλαμβάνεται  επίσης   ανηγμένα  η  δαπάνη  για  την  κατασκευή  τελειωμάτων επιφανειών  σε
επαφή με ξυλότυπο σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.
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Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη
μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουμένων των οποιωνδήποτε κενών που διαμορφώνονται με
σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. μη αφαιρουμένων των
οπλισμών,  των  σωλήνων  προεντάσεως  σε  περίπτωση  προεντεταμένου  σκυροδέματος  ή  των  κενών
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm² και επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι
5cm χωρίς αποζημίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. Η επιμέτρηση του όγκου σκυροδέματος
που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης,
χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

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

Οι τιμές του σκυροδέματος  είναι  γενικής  εφαρμογής,  ανεξάρτητα του αν πρόκειται  για προκατασκευή ή
συμβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται
σε μία φάση εργασιών ή εκτελείται τμηματικά, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισμών
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας,  πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας  κλπ.)  ή για οποιονδήποτε άλλο
λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά με το περιεχόμενο της τιμής μονάδας, ισχύουν τα αναφερόμενα στην  Τ.Σ.Υ.

Για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια συμμόρφωσης
και  οτιδήποτε  άλλο  σχετικό  με  την  τεχνολογία  του  σκυροδέματος,  ισχύει  ο  Κανονισμός  Τεχνολογίας
Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαμβάνεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 86,50

A.T.: 31

ΑΤΗΕ 9316.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ
βαρέως τύπου διαμέτρου 3 ins

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00%
Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση  καλωδίων  κλπ  δηλαδή  προμήθεια  μεταφορά  και
τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά
τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που απαιτούνται  βαρέως τύπου διαμέτρου 3 ins
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 33,90

A.T.: 32

ATHE N560.1 Σωλήνας CONFLEX ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Φ 90mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00%
Σωλήνας CONFLEX ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Φ 90mm
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ
(Αριθμητικώς): 6,00

24



A.T.: 33

ΥΔΡ-Α 12.14.1.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011. Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011
Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.6 100,00%

      Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση
και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων
SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος
του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με
πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O  αριθμός  που  χαρακτηρίζει  το  υλικό  κατασκευής  (PE100,  PE  80,  PE40)  σχετίζεται  με  την  ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2,  η ονομαστική  πίεση λειτουργίας  ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία  υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο  παρόν  άρθρο  οι  σωλήνες  χαρακτηρίζονται  με  βάση  την  ΡΝ  και  ως  εκ  τούτου  εξυπακούεται  ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και
η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για
δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για
πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelable layer) οφείλουν να πληρούν
όλες  τις  απαιτήσεις  φυσικών,  μηχανικών  και  χημικών  χαρακτηριστικών  που  ισχύουν  για  τους  λοιπούς
σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
·  Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου,  προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των
σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
· Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και
λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
· Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων
τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
·  Η προμήθεια,  προσκόμιση επί  τόπου και  τοποθέτηση ταινίας  σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται  ότι  η  δαπάνη  για  τη  σύνδεση  του  υπό  κατασκευή  αγωγού  από  πολυαιθυλένιο  με  το
υφιστάμενο δίκτυο,  δεν  περιλαμβάνεται  στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται  ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα
άρθρα του παρόντος  Τιμολογίου.  Επίσης  δεν περιλαμβάνονται  οι  συσκευές  ελέγχου και  ασφαλείας  του
δικτύου  και  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων  με  άμμο  που  πληρώνονται  ιδιαιτέρως  βάσει  των  σχετικών
άρθρων.
Τιμή  ανά  μέτρο  αξονικού  μήκους  αγωγού  από  πολυαιθυλένιο,  πλήρως  εγκατεστημένου,  ανά  τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 48,60
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A.T.: 34

ΟΔΟ-ΜΕ Ζ-4.2 Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι οκτώ αναχωρήσεων

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%
 Για  την  προμήθεια,  μεταφορά  και  πλήρη  εγκατάσταση  ηλεκτρικού  πίνακα  (ΠΙΛΑΡ)  ηλεκτροδότησης
ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. το μεταλλικό ερμάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα
γ. τη στεγανή διανομή πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, μέγιστου απαιτούμενου αριθμού
αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισμού ως κατωτέρω, με φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για
τριφασική παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου
δ. το φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευματοδότη 16 Α
στ. την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της με το πίλαρ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο ενσωμάτωσης
του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και των μικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη
της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής
και σύνδεσης, με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη
ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση
της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 3630,00

A.T.: 35

ΑΤΗΕ 9337.3.3 Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 6mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00%
Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου
ΝΥY,  1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.   τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ
6mm2
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 10,76

A.T.: 36

ΑΤΗΕ 8773.6.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό -
Διατομής 5 Χ 2,5 mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00%
Καλώδιο  τύπου  NYY  γιά  τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος  δηλαδή  αγωγός,  υλικά  συνδέσεως  και
επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,  αναλογία  άμμου  κλπ)  και
μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,  διακλαδώσεως  δοκιμών  μονώσεως  γιά  πλήρη  και
κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 2,5 mm2
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,84
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A.T.: 37

ΑΤΗΕ 8773.2.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Διπολικό -
Διατομής 2 Χ 2,5 mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00%
Καλώδιο  τύπου  NYY  γιά  τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος  δηλαδή  αγωγός,  υλικά  συνδέσεως  και
επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,  αναλογία  άμμου  κλπ)  και
μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,  διακλαδώσεως  δοκιμών  μονώσεως  γιά  πλήρη  και
κανονική λειτουργία  Διπολικό - Διατομής 2 Χ 2,5 mm2
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 2,68

A.T.: 38

ΑΤΗΕ 8757.2.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00%
Αγωγός γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος
κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες.  Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,18

A.T.: 39

ΑΤΗΕ 9341.1 Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από γαλβανισμένη
λαμαρίνα με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00%
Πλάκα γειώσεως δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιάς πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500 x
500 x 3mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα άκρο χάκλινου πολύκλωνου αγωγού
των  35mm2  μήκους  5m,  ενώ  το  άλλο  άκρο  θα  φέρει  ακροδέκτη  των  35mm2  συγκολλημένο.   από
γαλβανισμένη λαμαρίνα με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 146,15

A.T.: 40

ΑΤΗΕ Ν8837.22.1 Ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο με xαλύβδινη ψυxή διαμέτρου 3/4 ins
μήκους 1.50 m

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00%
 Ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο με xαλύβδινη ψυxή
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 138,01
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A.T.: 41

ΑΤΗΕ 9375.1 Προβολέας HQI Ισχύος 400 W

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 103 100,00%
Προβολέας  , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα HQI. Ο προβολέας αποτελείται
από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο,  βαμμένο με αντιετοξική  βαφή φούρνου,  που φέρει  πτερύγια  ψύξεως.
Εσωτερικά  ο προβολέας  φέρει  κάτοπτρο από σφυρηλατημένο  αλουμίνιο  παραβολικής  μορφής.  Εμπρός
καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από
χυτό  αλουμίνιο.  Το  πλαίσιο  συγκρατείται  στο  κέλυφος  με  ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η  στεγανότητα
επιτυγχάνεται  με  κατάλληλο  παρέμβυσμα.  Ο βαθμός  προστασίας  είναι  IP  65  ή  ισοδύναμος  κατά  τους
διεθνείς  κανονισμούς.  Επίσης  ο  προβολέας  συμπληρώνεται  με  δίχαλο,  κατασκευασμένο  επίσης  από
αλουμίνιο, που συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Ισχύος 400 W
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 157,73

A.T.: 42

ΑΤΗΕ Ν9347 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%
Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ ,δηλαδή υλικά και εργασία για την σύνδεση ενός μετρητή ΔΕΗ,χωρίς την καταβολή
στη ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 20,42

A.T.: 43

ATHE N9325.2 Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ύψους 4000mm με ένα Φωτιστικό με την
βάση τα αγκύρια και το φρεάτιο καλωδίων Μήκους 4m

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100
Σιδηροιστός  τηλεσκοπικός  ,  δηλαδή  προμήθεια  και  μεταφορά   ενός  σιδηροιστού   Φωτισμού  Οδών
κατασκευασμένου  σε  μορφή  τηλεσκοπικής  διατάξεως.  Το  πρώτο  τμήμα  του  μήκους  1500mm,  ύψος
δεύτερου  2500mm, πάχους  3mm, διαμέτρου  βάσης Φ114  -  κορυφής  Φ60.  Διακοσμητική  Συστολή  από
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο Κυκλικής μορφής για προσαρμογή σε ιστό με εναλλαγή διατομής από Φ114mm
σε Φ60mm .
Ο κορμός του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα έδρασης 310x310x10mm με οπές σε
διάταξη 235x235. Η πλάκα εδράσεως θα φέρει κεντρική οπή για την είσοδο των υπογείων καλωδίων μέσα
στον ιστό.   Ο σιδηροιστός θα φέρει σε απόσταση 0,60m από την βάση του οπή για την τοποθέτηση του
ακροκιβωτίου που θα κλείνει με θυρίδα 300x75mm για τοποθέτηση ακροκιβωτίου με κλειδαριά ασφαλείας με
ανοξείδωτη  βίδα  και  τριγωνική  υποδοχή.  Ακροκιβώτιο  με  μονό  μικροαυτόματο  το  οποίο  φέρει  τριπλή
τετραπολική κλέμμα και είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm2 . Κατασκευή: Σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ-40 Υλικό: Χάλυβας Θερμής Έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025 Προστασία: Γαλβάνισμα εν
θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461 Πιστοποίηση CE . Φωτιστικό τύπου ZINLUX CORONA T-
780A HQI-T 70W (E-27)  ύψους 780mm και  πλάτους 410mm (με ανταυγαστήρα)  από χυτοπρεσσαριστό
κράμα αλουμινίου με βαθμό προστασίας IP 66. Βαμμένο ηλεκτροστατικά .
ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ τύπου  ZINLUX (HQI-T 70W) ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤ. E27 .
Βάση  ιστού,  κατασκευασμένη,σύμφωνα  με  την  Τ.Σ.Υ.  και  τις  Προδιαγραφές  καθώς  και  τα  σχέδια
λεπτομερειών,πλήρης,δηλαδή εκσκαφή και κατασκευή της  βάσεως απο  σκυρόδεμα C12/15,με την πλήρη
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διαμόρφωση του φρεατίου τραβήγματος καλωδίων, την προμήθεια και ενσωμάτωση σε αυτήν του σωλήνα
απο PVC ή PE(για την διέλευση των καλωδίων),των εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων (για την διέλευση των
καλωδίων προς τον ιστό),της βάσεως αγκυρώσεως του ιστού (ή του σωλήνα από PVC 6atm κατάλληλου
μήκους  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  για  την  περίπτωση  πακτούμενων  ιστών)  και  του  διπλού
χυτοσιδηρού  καλύμματος  τύπου  Β125  του  φρεατίου  τραβήγματος  καλωδίων,μεταφορά  επι  τόπου  και
εγκατάσταση.
Στη  τιμή  περιλαμβάνεται  και  η  αξία  της  βάσεως  αγκυρώσεως,  το  φωτιστικό   ο  λαμπτήρας  και  ο
μικροαυτόματος , και τυχόν υλικά και μικροϋλικά , όπως επίσης και η εργασία τοποθέτησης
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 1250,00

A.T. 44

ATHE Ν9325.3 Επίτοιχο φωτιστικό Μήκους 4m

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100,00%
 Επίτοιχο φωτιστικό  ,  δηλαδή προμήθεια και μεταφορά  ενός διακοσμητικού καμπύλου βραχίονας από
χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ42, ακτίνας καμπυλότητας R=250mm και μήκους L=1250mm  (Ο βραχίονας θα
έχει κατάλληλη υποδοχή, για επιτοίχια προσαρμογή)    Φωτισμού Οδών.
Η  τροφοδότηση  θα  γίνεται  από  το  υπόγειο  φρεάτιο  μέσα  από  επίτοιχο  σωλήνα  προστασίας   που  θα
καταλήγει  σε  σταγενό κουτί  διακλαδώσεως κατάλληλο για τοποθέτηση μονού μικροαυτόματου το οποίο
φέρει  τριπλή τετραπολική κλέμμα και  είναι  ικανό να δέχεται  καλώδιο διατομής έως 16mm2 . Φωτιστικό
τύπου ZINLUX CORONA T-780A HQI-T 70W (E-27) ύψους 780mm και πλάτους 410mm (με ανταυγαστήρα)
από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου με βαθμό προστασίας IP 66. Βαμμένο ηλεκτροστατικά .
ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ τύπου  ZINLUX (HQI-T 70W) ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤ. E27 .
Στη  τιμή  περιλαμβάνεται  και  η  αξία  της  σωλήνας  του  στεγανού  ακροκιβωτίου  γα  την  τοποθέτηση  του
μικροαυτόματου , το φωτιστικό  ο λαμπτήρας και ο μικροαυτόματος , και τυχόν υλικά και μικροϋλικά , όπως
και η εργασία τοποθέτησης σε ύψος 4μ από το έδαφος.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς): 400,00

ΑΡΘΡΟ 45  Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1140
Αποκομιδή  πλεοναζόντων  χωμάτων,  καθάρισμα,  συγκέντρωση  και  αποκομιδή  κάθε  άχρηστου  υλικού
(πέτρες,  υπολείμματα  ριζών,  κλαδιά  κλπ),  αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε  μέσο,  γενική
ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν πέντε
Αριθμητικώς 105

ΑΡΘΡΟ 46   Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-1710
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.
Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε
άμμο  τουλάχιστον  55 % και  κατά το  δυνατόν απαλλαγμένο  από σβώλους,  αγριόχορτα,  υπολείμματα
ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  οχτώ και πενήντα
Αριθμητικώς 8,50

ΑΡΘΡΟ 47    Δ9 Προμήθεια κοπριάς

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5340

Προμήθεια  επί  τόπου  του  έργου  ζωικής  κοπριάς,  καλά  χωνεμένης,  χωρίς  υπολείμματα  στρωμνής  ή
ζωοτροφών  που  δεν  έχουν  αποσυντεθεί  πλήρως,  ξένα  υλικά,  χώμα  πάνω  από  10  %,  και  με  μικρή
περιεκτικότητα σε νερό (να μην λασπώνει και να μην έχει έντονη οσμή).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι πέντε
Αριθμητικώς 25,00

ΑΡΘΡΟ 48    Δ10 Προμήθεια τύρφης

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5340

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου,
σύμφψνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-05-02-01.  Το  προσκομιζόμενο  υλικό  θα  συνοδεύεται  από
πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  σαράντα

Αριθμητικώς 40,00

ΑΡΘΡΟ  49    Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620

Ενσωμάτωση  ενός  ή  περισσοτέρων  βελτιωτικών  στο  υπάρχον  έδαφος  (όπως  τύρφη,  οργανοχουμικά,
περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών
εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθμητικώς 5,00

ΑΡΘΡΟ 50     Ε1.1 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m

σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός

Aνοιγμα  λάκκων  σε  χαλαρό  έδαφος,  με  εργαλεία  χειρός,  καθώς  και  καθαρισμός  και  αποκομιδή  των
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Άνοιγμα λάκκων

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5130

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:εξήντα λεπτά
Αριθμητικώς 0,60

ΑΡΘΡΟ 51  Ε1.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5120

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ένα και πενήντα
Αριθμητικώς 1,50

ΑΡΘΡΟ 52       Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος
πασσάλου μέχρι 2,50 m

          Οι  εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-09-00

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5240
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω
άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία
και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και
των  εργαλείων  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  κατακόρυφη  έμπηξή  του  σε  βάθος  0,50  m,  σε
οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με
κατάλληλο μέσον.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   δύο και πενήντα
Αριθμητικώς 2,50

ΑΡΘΡΟ 53        Ε9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα
του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ένα και δέκα
Αριθμητικώς 1,10

ΑΡΘΡΟ 54      Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα
του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ένα και τριάντα
Αριθμητικώς 1,30

31



ΑΡΘΡΟ 55      Δ1.3 Δένδρα κατηγορίας Δ3

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων
που θα απασχοληθούν,  καθώς και  όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-
01-00.

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δώδεκα και πενήντα
Αριθμητικώς 12,50

ΑΡΘΡΟ 56      Δ2.3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    επτα και σαραντα
Αριθμητικώς 7,40

ΑΡΘΡΟ 57     Δ1.3 Δένδρα κατηγορίας Δ3

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων
που θα απασχοληθούν,  καθώς και  όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-
01-00.

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δώδεκα και πενήντα

Αριθμητικώς 12,50

ΑΡΘΡΟ 58    Δ1.3 Δένδρα κατηγορίας Δ3
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων
που θα απασχοληθούν,  καθώς και  όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-
01-00.
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δώδεκα και πενήντα
Αριθμητικώς 12,50

ΑΡΘΡΟ 59  Δ2.1 Θάμνοι κατηγορίας Θ1
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων
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που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δύο και τριάντα

Αριθμητικώς  2,30

ΑΡΘΡΟ 60  Δ2.1 Θάμνοι κατηγορίας Θ1
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δύο και τριάντα

Αριθμητικώς  2,30

ΑΡΘΡΟ 61 Δ2.1 Θάμνοι κατηγορίας Θ1
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δύο και τριάντα
Αριθμητικώς  2,30

ΑΡΘΡΟ 62 Η1.1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm με DN (mm)
Φ 16  Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας =
1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων,
των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και
η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    τριάντα λεπτά

Αριθμητικώς 0,30

ΑΡΘΡΟ  63      Η8.2.1.1 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με
σταλάκτες μακράς διαδρομής  ( Αποστάσεις σταλακτών 33 cm)

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8
Σταλακτηφόροι  Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ),  με ενσωματωμένους  σταλάκτες  (κοντούς ή
μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες   κατηγορίας  A',  για πίεση  λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm.
Προμήθεια  σωλήνων,  εξαρτημάτων  σύνδεσης  και  μικροϋλικών,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,
προσέγγιση  και  πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά,  σύνδεση,  ρυθμίσεις,  σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   τριάντα δύο λεπτά
Αριθμητικώς 0,32
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ΑΡΘΡΟ  64     Η8.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8
Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση  λειτουργίας από
0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί  τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και  τα μικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι δύο λεπτά
Αριθμητικώς 0,22

ΑΡΘΡΟ  65    Η5.1.1 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm DN Φ 1/2''(ίντσες)

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    πέντε και τριάντα
Αριθμητικώς 5,30

ΑΡΘΡΟ    66 Η5.11.2 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό Φ 3/4''

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11
Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί
τόπου  του  έργου  με  τα  εξαρτήματα  σύνδεσης  και  τα  μικροϋλικά,  εργασία  τοποθέτησης,  σύνδεσης,
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    πέντε και πενήντα
Αριθμητικώς 5,50

ΑΡΘΡΟ 67     Η5.12.2 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Φ 3/4 "ίντσες

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11
Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης ΡΝ
16 atm.  Προμήθεια  επί  τόπου  του  έργου  με  τα  εξαρτήματα  σύνδεσης  και  τα  μικροϋλικά,  εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   τριάντα πέντε
Αριθμητικώς  35,00

ΑΡΘΡΟ 68      Η.9.2.13.2 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10'' 2-3 Η/Β
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι,  για υπόγεια τοποθέτηση δύο-τριών ηλεκτροβανών (Η/Β),
με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
(άνοιγμα  του  λάκκου,  διαμόρφωση  των  τομών  για  το  πέρασμα  των  σωλήνων,
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή
του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη
εργασία).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δώδεκα
Αριθμητικώς 12,00
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Η αναλυτική προμέτρηση των οικοδομικών εργασιών προέρχεται από ηλεκτρονική μέτρηση   από τα

αρχιτεκτονικά σχέδια  και από τη στατική μελέτη.

ΑΝΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ   1  Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
17,12 + 1,28 + 2,00 + 1,00 + 2,40 = 23,80m

ΑΡΘΡΟ  2         Α-2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
(1530,86+9,64)m2 x 0,22m = 1540,50m3

ΑΡΘΡΟ 3     Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
4323,72 - 2130,58 - 662,28 - 63,06 = 1467,79m2 x 0,10m = 146,78m3

ΑΡΘΡΟ 4      Α-20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
20,73 x 3,00 x 2,40 = 149,25m3

ΑΡΘΡΟ 5   20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη
Κ1 16,93m2 x 0,48m = 8,13m3

Κ2 35,92m2 x 0,40m = 14,37 m3

Κ3 1,20m x 1,20m x 0,48m = 0,69m3

Φρεάτια (0,80 x 0,80 x 1,08)m3 x 4 = 2,76m3

Σύνολο: 25,95m3

ΑΡΘΡΟ 6    20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
149,25m3

ΑΡΘΡΟ 7   20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
1540,49 + 15,94 = 1566,43m3

ΑΡΘΡΟ 8    32.01.04  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
1467,80m2 x 0,12m = 176,14m3

ΑΡΘΡΟ 9    78.95  Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων
71,18 + 36,79 + 7,07 + 0,97 = 116,02m2

ΑΡΘΡΟ 10    32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
33,83 m3

ΑΡΘΡΟ 11    38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
39,19 x 2,40 = 94,07m2

ΑΡΘΡΟ 12     38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας

ΑΡΘΡΟ   13   38.20.02  Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500C
2372,3795Kg

ΑΡΘΡΟ 14     38.20.03  Δομικά πλέγματα B500C ( Δομικά πλέγματα B500C (
1467,79m2 x 1,2536 = 1840,02Kg

ΑΡΘΡΟ 15    42.11 .03  Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου
Κ1 14,06m2 x 1,20m = 16,87m3

K3 (1,13 – 0,28)m2 x 1,20m = 1,02m3

Σύνολο: 17,89m3

36



ΑΡΘΡΟ  16  42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως
Κ2  7,67m2 x 2,40m = 18,41 m3

ΑΡΘΡΟ  17    45.03 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών
Κ1 14,06 + (57,22 x 1,20) = 82,72m2

K2 11,57 + (19,75 x 2.40) = 58,98m2

K3 0,85 + (3,77 x 1,20) + (1,89 x 1,20) = 7,63m2

Σύνολο: 149,33m2

ΑΡΘΡΟ 18     42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών
K1   57,22 + (6 x 1,20) = 64,42m
K2 19,75 + (2 x 2,40) = 24,55m
K3   3,77 + 1,89 = 5,65m
Σύνολο : 94,62m

ΑΡΘΡΟ 19    73.11  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
1467,79 - 71,18 - 36,79 - 158,21 + 31,94 = 1233,55 m2

ΑΡΘΡΟ  20    74.22  Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών
5,92 = 5,19 = 11,11m

ΑΡΘΡΟ 21   75.21.04   Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm
και πλάτους άνω των 20 cm
2,48 + 2,31 = 4,80m2

ΑΡΘΡΟ 22    73.16.02 (Σχετικό ) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου για την κατασκευή λωρίδας όδευσης
τυφλών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
(107,77 + 26,15 + 106,44 + 55,69 + 34,96 + 65,55)m x  0,40m = 395,53m x 0,40m = 158,21m2

ΑΡΘΡΟ 23  78.96 Επιτρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη

ΑΡΘΡΟ 24  11.01.02  Καλύματα  φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
4 x 24,2 = 96,80kg

ΑΡΘΡΟ  25 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm
110m
ΑΡΘΡΟ 26  Αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας  σταθεροποιημένου με τσιμέντο
1467,8 x 0,05 =73,39 m3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΩΝ

Η αναλυτική προμέτρηση των οικοδομικών εργασιών προέρχεται από ηλεκτρονική μέτρηση από τα

αρχιτεκτονικά σχέδια και από τη στατική μελέτη.

ΑΡΘΡΟ   1  Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
48,73 + 2,33 + 2,57 + 3,20 + 3,30 + 2,51 + 2,02 + 3,50 + 2,58 + 2,49 + 6,39 + 1,60 = 84,24m

ΑΡΘΡΟ  2         Α-2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
(3129,09 - 241,71)m2 x 0,22m = 28887,38m2 x 0,22m = 635,22m3

ΑΡΘΡΟ 3     Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
[2887,38 - (53,23 + 3,56 + 1,94 + 3,66 + 2,35 + 4,79 + 5,88 + 11,29)]m2 x 0,10m = 280,07 m3

ΑΡΘΡΟ 4      Α-20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
0
ΑΡΘΡΟ 5   20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη
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157,50*0,50*0,49=31.50 m3

Καθίσματα (2,54 – 0,78)m2 x 0,38m = 1,76 x 0,38 = 0,67 x 5 = 3,34m3

Σύνολο: 34,84

ΑΡΘΡΟ 6    20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
1301,65m3

ΑΡΘΡΟ 7   20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
635,22 + 134,94 = 770,16m3

ΑΡΘΡΟ 8    32.01.04  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
2800,57 x 0,12 = 336,08m3

157,50*0,50*0,40==31.50

ΣΥΝΟΛΟ 336,08+31,50=367,58
ΑΡΘΡΟ 9    78.95  Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων
50,12 + 16,00 + 1,48 + 4,49 + 70,26 + 1,59 + 1,70 + 3,09 + 3,17 + 40,69 + 3,84 + 3,84 + 1,23 + 3,84 + 266,87 +
1,09 + 0,50 + 105,50 + 2,97 = 578,51m2

ΑΡΘΡΟ 10    32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
0

ΑΡΘΡΟ 11    38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
0

ΑΡΘΡΟ 12     38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας
(20,14 x 3,00 x 3) + (6,34 + 5,66) x 3 = 217,29m2

ΑΡΘΡΟ   13   38.20.02  Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500C
0

ΑΡΘΡΟ 14     38.20.03  Δομικά πλέγματα B500C ( Δομικά πλέγματα B500C (
2800,67m2 x 1,2536 = 3510,92Kg

ΑΡΘΡΟ 15    42.11 .03  Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου
57,50*0,50*0,65=51,18
Καθίσματα 1,76 x 0,50 x 5 = 4,40
Σύνολο: 55,58 m3

ΑΡΘΡΟ  16  42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως
0

ΑΡΘΡΟ  17    45.03 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών
157,50*(0,65+0,65+0,50)=283,50=
Καθίσματα [1,76 + (5,65 + 3,14 ) x 0,5] x 5 =30.79m2

Σύνολο : 314,29 m2

ΑΡΘΡΟ 18     42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών
157,50*2+20,65*0,65 +7=340,00
Καθίσματα (5,65 +3,14) x 5 = 43,98m
Σύνολο: 344,85 m

ΑΡΘΡΟ 19    73.11  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
5,20 + 264,07 + 158,40 + 18,49 + 50,376 + 31,36 + 28,66 + 57,60 + 22,92 + 98,03 + 61,59 + 137,83 + 53,43 +
247,87 + 7,61 -70,10= 1173,51m2

ΑΡΘΡΟ  20    74.22  Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών
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ΑΡΘΡΟ 21   75.21.04   Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm
και πλάτους άνω των 20 cm

ΑΡΘΡΟ 22    73.16.02 (Σχετικό ) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου για την κατασκευή λωρίδας όδευσης
τυφλών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
(34,85 + 55,94 + 122,35 + 4,09 + 83,07 + 117,74 + 44,56 + 8,74 + 6,4 + 141,16 + 51,84) x 0,40 = 670,97m x
0.40m=268.39m2

ΑΡΘΡΟ 23  78.96 Επιτρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη

45,45 + 93,00 + 54,20 + 87,98 + 333,05 = 613,73m2

ΑΡΘΡΟ 24  11.01.02  Καλύματα  φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΑΡΘΡΟ  25 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm

ΑΡΘΡΟ 26  Αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας  σταθεροποιημένου

 με τσιμέντο

2800,7 x 0,05 = 140,03 m3
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός
Άρθρου

Μ.
Μ Ποσ.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

27 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή
χάνδακα σε έδαφος γαιώδες 27 ΑΤΗΕ  9302.1 m3 280

28 Φρεάτια ελέγχου δικτύων  - Φρεάτιο έλξης καλωδίων έως 40x40 28 Ν-ΟΙΚ2Κ4  ΝΒ-
70.1 Τεμ. 99

29 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. 29 ΟΔΟ-ΜΕ  Β-2 m3 10

30
Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10 ή Β15) -
C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών,
εξομαλυντικών στρώσεων κλπ

30 ΟΔΟ-ΜΕ  Β-
29.2.2 m3 3

31 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ
βαρέως τύπου διαμέτρου 3 ins 31 ΑΤΗΕ  9316.7 m 6

32 Σωλήνας CONFLEX ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Φ 90mm 32 ATHE  N560.1 m 2045

33

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011. Σωληνώσεις
πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011 Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm /
ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm

33 ΥΔΡ-Α
12.14.1.14 m 110

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

34 Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι οκτώ αναχωρήσεων 34 ΟΔΟ-ΜΕ  Ζ-4.2 Τεμ. 2

35 Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 6mm2 35 ΑΤΗΕ  9337.3.3 m 513

36 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 2,5 mm2 36 ΑΤΗΕ  8773.6.2 m 170

37 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Διπολικό
- Διατομής 2 Χ 2,5 mm2 37 ΑΤΗΕ  8773.2.2 m 40

38 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2 38 ΑΤΗΕ  8757.2.3 m 985

39 Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από
γαλβανισμένη λαμαρίνα με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη 39 ΑΤΗΕ  9341.1 Τεμ. 2

40 Ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο με xαλύβδινη ψυxή διαμέτρου 3/4
ins μήκους 1.50 m 40 ΑΤΗΕ

Ν8837.22.1 Τεμ. 10

41 Προβολέας HQI Ισχύος 400 W 41 ΑΤΗΕ  9375.1 Τεμ. 6

42 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ 42 ΑΤΗΕ  Ν9347 Τεμ. 2

43 Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ύψους 4000mm με ένα Φωτιστικό με
την βάση τα αγκύρια και το φρεάτιο καλωδίων Μήκους 4m 43 ATHE  N9325.2 Τεμ. 49

44 Επίτοιχο φωτιστικό Μήκους 4m 44 ATHE  Ν9325.3 Τεμ. 29

40
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Περιγραφή Αρθρο Μ.Μ. Ποσοτητα

45 45 Γ1 στρ. ΠΡΣ 1140 0,15

46 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 46 Δ7 m3 ΠΡΣ 1710 14,00

47 Προμήθεια κοπριάς 47 Δ9 m3 ΠΡΣ 5340 4,50

48 Προμήθεια τύρφης 48 Δ10 m3 ΠΡΣ 5340 1,50

49 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 49 Γ 2 m3 ΠΡΣ 1620 20,00

50 Εγκατάσταση πρασίνου 50 Ε1.1 τεμ ΠΡΣ 5130 94,00

51 Εγκατάσταση πρασίνου 51 Ε1.2 τεμ ΠΡΣ 5120 5,00

52 Υποστήλωση δέντρων 52 Ε11.1.1 τεμ ΠΡΣ 5240 5,00

53 Φύτευση φυτών 53 Ε9.4 τεμ ΠΡΣ 5210 2.043,00

54 Φύτευση φυτών 54 Ε9.5 τεμ ΠΡΣ 5210 89,00

55 Μουριά (Morus platanifolia) Δ3 55 Δ.1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 4,00

56 56 Δ2.3 τεμ ΠΡΣ 5210 3,00

57 Χαρουπιά (Ceratonia siliqua) Δ3 57 Δ.1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 10,00

58 58 Δ1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 3,00

59 59 Δ1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 72,00

60 60 Δ2.1 τεμ ΠΡΣ 5210 540,00

61 Θυμάρι (Thymus capitata) Θ1 61 Δ2.1 τεμ ΠΡΣ 5210 1.500,00

62 Αγωγός PE Φ16 62 Η1.1.1 m ΗΛΜ 8 223,00

63 Σταλακτοφόρος αγωγός PE Φ16 63 Η8.2.1.1 τεμ ΗΛΜ 8 464,00

64 64 Η8.1.1 τεμ ΗΛΜ 8 80,00

65 65 Η5.1.1 τεμ ΗΛΜ 12 3,00

66 66 Η5.11.2 τεμ ΗΛΜ 12 7,00

67 Μειωτής πίεσης 67 Η5.12.2 τεμ ΗΛΜ 11 4,00

68 68 Η.9.2.13.2 τεμ  ΗΛΜ 8 3,00

Α. T. Κωδ.
Αναθ.

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για
την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπηταΓενική μόρφωση επιφάνειας
εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπηταΓενική
μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την
φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

Κυδωνίαστρο (Cotoneaster dammeri)
Θ3

Κυπαρίσσι ορθόκλαδο (Cupressus
sempervirens)Δ3

Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο (Cupressus
sempervirens) Δ3

Δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis)
Θ1

Σταλλάκτης αυτορυθμιζόμενος,
επισκέψιμος, αυτοκαθαριζόμενος

Σφαιρικός κρουνός, ορειχάλκινος,
κοχλιωτός, ΡΝ 16

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ελαστικής
έμφραξης, χυτοσίδηρο, ΡΝ 16

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10'' 2-
3 Η/Β
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

43
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ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιγραφή Αρθρο Ποσότητα Αξία

1 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος 1 Δ-01 Μ 108,04 1,00 108,04

2 2 Α-2 m3 2.175,72 1,26 2.741,41

3 3 Γ-2.1 m2 426,85 20,18 8.613,83

4 Κατασκευή επιχωμάτων 4 Α-20 m3 149,25 1,05 156,71

5 5 20.05.01 m3 ΟΙΚ-2124 60,79 5,06 307,60

6 6 20.10 m3 1.450,90 4,50 6.529,05

7 7 10.07.02 ΟΙΚ-2171 2.336,61 0,45 1.051,47

8 8 32.01.04 m3 543,72 90,00 48.934,80

9 9 78.95  m2 ΟΙΚ 7316 694,53 33,70 23.405,66

10 10 m3 33,83 95,00 3.213,85

11 Ξυλότυποι χυτών κατασκευών 11 38.03  m2 ΟΙΚ 3816 94,07 15,70 1.476,90
12 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 12 38.04 217,29 22,50 4.889,03

13 13 kg ΟΙΚ-3872 2.372,38 1,07 2.538,45

14 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 14 kg ΟΙΚ-3873 5.350,94 1,01 5.404,45

15 15 42.11.03 m3 ΟΙΚ-4213 69,07 75,00 5.180,25

16 16 42.11.02 m3 ΟΙΚ-4212 18,41 70,00 1.288,70

17 17 45.03 m2 463,62 13,50 6.258,87

18 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών 18 42.26 439,47 11,20 4.922,06
19  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 19 73.11 m2 2.448,56 22,50 55.092,60
20  Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμάρινων πλακών 20 74.22 μ.μ. 11,11 2,80 31,11

21 21 75.21.04 m2 4,80 73,00 350,40

22 22 m2 ΟΙΚ 7316 426,60 13,50 5.759,10

23 23 78 96 m2 613,73 45,00 27.617,85

24 24 kg
ΥΔΡ 6752

96,80 2,90 280,72

25 25 m 110,00 14,70 1.617,00

26 26 Α2.1 m3 213,42 2,16 460,99

Α. T. Μ.
Μ.

Κωδ.
Αναθ.

Τιμή
Μον

ΟΙΚ-
2269(α)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες

ΟΔΟ-
1123Α

Βάση Οδοστρωσίας Βάση μεταβλητού
πάχους (ΠΤΠ Ο-155)

ΟΔΟ-
3211.Β
ΟΔΟ-
1530

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση
μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφή- σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΟΙΚ-2162

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με
μηχανικά μέσα

m3*k
m

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20

ΟΙΚ-
3214

Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων
εξωτερικών χώρων
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25 32.01.05 ΟΙΚ 3215

ΟΙΚ 3821

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C
(S500s) 38.20.02

38.20.03

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα
των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα
των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατήσ όψης
Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων
λιθοδομών

ΟΙΚ
4503

ΟΙΚ 4226

ΟΙΚ 7311

ΟΙΚ 7422

Επιστρώσεις στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό
έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και
πλάτους άνω των 20 cm

ΟΙΚ 7526

Επιστρωση λωριδας οδευσης τυφλων
(οδηγος τυφλων) με εγχρωμες πλακες από
τσιμεντο,

7316.02
ΣΧΕΤ.

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από
γρανίτη ΟΙΚ 7452

Καλύματα  φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο
(ductile iron)

11.01.02

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U,
SDR 41,  DN 250 mm 12.10.05

ΥΔΡ
6711.3

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων  και
στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων
με τσιμέντο

ΟΔΟ
1123 Α
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ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 218.230,89

27 27 m3 280,00 18,89 5.289,20

28 28 Τεμ. 99,00 170,00 16.830,00

29 29 m3 10,00 3,00 30,00

30 30 m3 3,00 86,50 259,50

31 31 m 6,00 33,90 203,40

32 32 m 2.045,00 6,00 12.270,00

33 33 m 110,00 48,60 5.346,00

34 34 Τεμ. 2,00 3.630,00 7.260,00

35 35 m 513,00 10,76 5.519,88

36 36 m 170,00 4,84 822,80

37 37 m 40,00 2,68 107,20

38 38 m 985,00 5,18 5.102,30

39 39 Τεμ. 2,00 146,15 292,30

40 40 Τεμ. 10,00 138,01 1.380,10

41 Προβολέας HQI Ισχύος 400 W 41 Τεμ. 6,00 157,73 946,38

42 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ 42 Τεμ. 2,00 20,42 40,84

43 43 Τεμ. 49,00 1.250,00 61.250,00

44 Επίτοιχο φωτιστικό Μήκους 4m 44 Τεμ. 29,00 400,00 11.600,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ 134.549,90

45 45 Γ1 στρ. ΠΡΣ 1140 0,15 105,00 15,75

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση
καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος
γαιώδες

ΑΤΗΕ
9302.1

ΗΛΜ 10
100,00%

Φρεάτια ελέγχου δικτύων  - Φρεάτιο έλξης
καλωδίων έως 40x40

Ν-
ΟΙΚ2Κ4
ΝΒ-70.1

ΟΔΟ
ΑΝΑΘ.
2548

70,00%Υ
ΔΡ 6751
30,00%

Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των
εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.

ΟΔΟ-ΜΕ
Β-2

ΥΔΡ 6087
100,00%

Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας
C12/15 (B10 ή Β15) - C12/15 (Β10)
κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών,
εξομαλυντικών στρώσεων κλπ

ΟΔΟ-ΜΕ
Β-29.2.2

ΟΔΟ
2531

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την
διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου
διαμέτρου 3 ins

ΑΤΗΕ
9316.7

ΗΛΜ 5
100,00%

Σωλήνας CONFLEX ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων Φ 90mm

ATHE
N560.1

ΗΛΜ 41
100,00%

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011. Σωληνώσεις
πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011 Ονομ.
διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10
atm

ΥΔΡ-Α
12.14.1.

14

ΥΔΡ
6621.6

100,00%

Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι οκτώ
αναχωρήσεων

ΟΔΟ-ΜΕ
Ζ-4.2

ΗΛΜ 52
100,00%

Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ
διατομής: 4 Χ 6mm2

ΑΤΗΕ
9337.3.3

ΗΛΜ 102
100,00%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα
στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 2,5
mm2

ΑΤΗΕ
8773.6.2

ΗΛΜ 47
100,00%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα
στο έδαφος Διπολικό - Διατομής 2 Χ 2,5
mm2

ΑΤΗΕ
8773.2.2

ΗΛΜ 47
100,00%

Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος
Διατομής: 25 mm2

ΑΤΗΕ
8757.2.3

ΗΛΜ 45
100,00%

Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x
3mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα με
χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη

ΑΤΗΕ
9341.1

ΗΛΜ 45
100,00%

Ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο με xαλύβδινη
ψυxή διαμέτρου 3/4 ins μήκους 1.50 m

ΑΤΗΕ
Ν8837.2

2.1

ΗΛΜ 45
100,00%

ΑΤΗΕ
9375.1

ΗΛΜ 103
100,00%

ΑΤΗΕ
Ν9347

ΗΛΜ 52
100,00%

Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ύψους 4000mm
με ένα Φωτιστικό με την βάση τα αγκύρια
και το φρεάτιο καλωδίων Μήκους 4m

ATHE
N9325.2

ΗΛΜ 101
100,00%

ATHE
Ν9325.3

ΗΛΜ 101
100,00%

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για
την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπηταΓενική μόρφωση επιφάνειας
εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπηταΓενική μόρφωση
επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών
ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
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46 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 46 Δ7 m3 ΠΡΣ 1710 14,00 8,50 119,00
47 Προμήθεια κοπριάς 47 Δ9 m3 ΠΡΣ 5340 4,50 25,00 112,50
48 Προμήθεια τύρφης 48 Δ10 m3 ΠΡΣ 5340 1,50 40,00 60,00
49 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 49 Γ 2 m3 ΠΡΣ 1620 20,00 5,00 100,00
50 Εγκατάσταση πρασίνου 50 Ε1.1 τεμ ΠΡΣ 5130 94,00 0,60 56,40
51 Εγκατάσταση πρασίνου 51 Ε1.2 τεμ ΠΡΣ 5120 5,00 1,50 7,50
52 Υποστήλωση δέντρων 52 Ε11.1.1 τεμ ΠΡΣ 5240 5,00 2,50 12,50
53 Φύτευση φυτών 53 Ε9.4 τεμ ΠΡΣ 5210 2.043,00 1,10 2.247,30
54 Φύτευση φυτών 54 Ε9.5 τεμ ΠΡΣ 5210 89,00 1,30 115,70
55 Μουριά (Morus platanifolia) Δ3 55 Δ.1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 4,00 12,50 50,00
56 Κυδωνίαστρο (Cotoneaster dammeri) Θ3 56 Δ2.3 τεμ ΠΡΣ 5210 3,00 7,40 22,20
57 Χαρουπιά (Ceratonia siliqua) Δ3 57 Δ.1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 10,00 12,50 125,00

58 58 Δ1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 3,00 12,50 37,50

59 59 Δ1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 72,00 12,50 900,00

60 Δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis) Θ1 60 Δ2.1 τεμ ΠΡΣ 5210 540,00 2,30 1.242,00
61 Θυμάρι (Thymus capitata) Θ1 61 Δ2.1 τεμ ΠΡΣ 5210 1.500,00 2,30 3.450,00
62 Αγωγός PE Φ16 62 Η1.1.1 m ΗΛΜ 8 223,00 0,30 66,90
63 Σταλακτοφόρος αγωγός PE Φ16 63 Η8.2.1.1 τεμ ΗΛΜ 8 464,00 0,32 148,48

64 64 Η8.1.1 τεμ ΗΛΜ 8 80,00 0,22 17,60

65 65 Η5.1.1 τεμ ΗΛΜ 12 3,00 5,30 15,90

66 66 Η5.11.2 τεμ ΗΛΜ 12 7,00 5,50 38,50

67 Μειωτής πίεσης 67 Η5.12.2 τεμ ΗΛΜ 11 4,00 35,00 140,00

68 68 τεμ  ΗΛΜ 8 3,00 12,00 36,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΑΣΙΝΟ 9.136,73

361.917,52

Γ.Ε.+Ο.Ε (18% *Σσ) 65.145,15

427.062,68

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%*ΣΣ) 64.059,40

491.122,08

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 14.568,97

505.691,06

Φ.Π.Α ( 23%*Σ2) 116.308,94
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 622.000,00

Κυπαρίσσι ορθόκλαδο (Cupressus
sempervirens)Δ3
Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο (Cupressus
sempervirens) Δ3

Σταλλάκτης αυτορυθμιζόμενος,
επισκέψιμος, αυτοκαθαριζόμενος
Σφαιρικός κρουνός, ορειχάλκινος,
κοχλιωτός, ΡΝ 16
Βαλβίδα αντεπιστροφής, ελαστικής
έμφραξης, χυτοσίδηρο, ΡΝ 16

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10'' 2-3
Η/Β

Η.9.2.13.
2

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ:
(Σσ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ   ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ
ΜΕΛΕΤΗ  (ΣΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
(Σ1)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ     (Σ2)



                                                            ΑΓ.ΔΕΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΛΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΓΚΙΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(Τύπος  Β)

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των
Οδηγιών 2004/18 και 2004/17



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ1:

Ανάπλαση οικισμού Ανω
Καπετανιανά και Κάτω Καπετανιανά
Δ.Εν. Κοφινα Δ. Γόρτυνας

ΣΑΕΠ 0028 με
Κ.Α. 2013ΕΠ00280084 Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ
& ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013
συγχρηματοδοτείται  από  το
Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής
Ανάπτυξης  (Ε.Τ.Π.Α.)  στο  πλαίσιο
του  Περιφερειακού  Επιχειρησιακού
Προγράμματος  Κρήτης  και  Νήσων
Αιγαίου 2007-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(Τύπος  Β)

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των
Οδηγιών 2004/18 και 2004/172

 ΑΓ.ΔΕΚΑ          Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ

1

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

2 Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  ΕΕ  1251/2011  της  Επιτροπής  της  30  Νοεμβρίου  2011,  το  κατώτατο  όριο  της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) για την εφαρμογή των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17  από 1-1-2012
και  για  τα  έτη  2012  και  2013,  ανέρχεται  στο  ποσό  των  5.000.000  ΕΥΡΩ  (χωρίς  Φ.Π.Α.).  Το  ποσό  αυτό
επανεξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρείται εάν χρειαστεί. Αν ο προϋπολογισμός
του έργου (συνολικά) υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιμοποιείται ο τύπος Α.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΕΡΓΟ: Ανάπλαση οικισμού Ανω
Καπετανιανά και Κάτω
Καπετανιανά  Δ.Εν. Κοφινα Δ.
Γόρτυνας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ3:

ΣΑΕΠ 0028 με
Κ.Α. 2013ΕΠ00280084 Ε.Π.
ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
2007 2013
συγχρηματοδοτείται  από  το
Ευρωπαϊκό  Ταμείο
Περιφερειακής  Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α.)  στο  πλαίσιο  του
Περιφερειακού  Επιχειρησιακού
Προγράμματος  Κρήτης  και
Νήσων Αιγαίου 2007-2013,

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α ΣΔ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο ΥΓ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ

                                         Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

                 " Ανάπλαση οικισμού Ανω Καπετανιανά και Κάτω Καπετανιανά "
                                                   Δ.Εν. Κοφινα Δ. Γόρτυνας

Προϋπολογισμού 622.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας

κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του

ως άνω έργου.

3  Όπως υποσημείωση 1.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
σελ.

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 1

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 1

Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό  – Τρόπος
υποβολής Φακέλου Προσφοράς 2

Άρθρο 4 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 2

Άρθρο 5 Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη 5

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 5

Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 6

Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου 6

Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 7

Άρθρο 10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του

έργου 8

Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 8

Άρθρο 13 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 9

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 9

Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 9

Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 9

Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη
εγγύηση καλής εκτέλεσης 10

Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 10

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 10

Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 11

Άρθρο 22 Επαγγελματικά προσόντα 11

Άρθρο 23 Δικαιολογητικά 12

Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25 Διάφορα 17



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο Δ.Γορτυνας .4

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο Δ.Γόρτυνας 5

1.3 Προϊστάμενη  Αρχή  είναι το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ή  η  Οικονομική  Επιτροπή  του
Δήμου,  των οποίων  οι  αρμοδιότητες  καθορίζονται  από τον  Ν.3852/2010  που
έχει έδρα  στους Αγ. Δεκα:6

Οδός : Αντονινο ντι Βιτα 1
Ταχ.Κωδ. : 70012
Τηλ. : 2892340300
Telefax : 2892031802
E-mail7 : gortyna@0440.syzefxis.gov.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν
τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης
του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Δ/νση Τεχν.
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  στις  25 Φεβρουαρίου 2013 ημερα Τρίτη και ωρα 10.00 στα γραφεία
του Δ. Γόρτυνας8

1.5 - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το
εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.

4

Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α
ΚΔΕ, π.χ. το Δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή
είναι  το Δημόσιο, να  γίνεται ειδικότερος  προσδιορισμός (π.χ.  Ελληνικό  Δημόσιο/Υπουργείο
Υ.ΜΕ.ΔΙ../Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1)) . κ.ο.κ.

5   Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη
Αρχή και  η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α.  και  η  Δ.Υ.  δεν ανήκουν στην ίδια  αρχή (π.χ.  έργο
δήμου που κατασκευάζεται από την ΤΥΔ, να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία που διαθέτει την
τεχνική υπηρεσία (εν προκειμένω η ΤΥΔ)

6   Επισημαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή στα έργα τους είναι η Οικονομική
Επιτροπή εκτός ορισμένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο (βλέπετε άρθρο 3 παρ.
5 π.δ. 171/87, σε συνδυασμό με ν 3852/2010 και άρθρο 72 παρ. 1 δ σε συνδυασμό με παρ.. 4. . Το αυτό ισχύει
και  για τους ΟΤΑ Β’ Βαθμού με την Οικονομική Επιτροπή (ΠΔ 7/2013 σε συνδυασμό με αρ. 176 παρ. 1 γ.
3852/2010 ) και το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΔ 7/2013 σε συνδυασμό με άρ 163 και  176 παρ. 4 ν. 3852/2010)
Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριμένο έργο.

7    Εφόσον υπάρχει.
8     Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… .

ΣΕΛΙΣ 5



- «Προσφέρων  /  διαγωνιζόμενος»  είναι  κάθε Εργ.Επ. ή  Κ/ξία  που  έχει  υποβάλλει
προσφορά στην παρούσα δημοπρασία.

- «Ανάδοχος  /  εργολάβος»  είναι  η Εργ.Επ. ή  Κοινοπραξία  που  συνάπτει  σύμβαση
εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.

- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο»
είναι  το  Τιμολόγιο  Μελέτης  της  υπηρεσίας  με  τις  τιμές  μονάδος  μειωμένες  κατά  το
ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι  οι  διατάξεις  του κυρωτικού
νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του
έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο
αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει  οποιαδήποτε ακυρότητα ή
άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.
Εφόσον  οι  ως  άνω  υπηρεσίες  ή/και  αποφαινόμενα  όργανα  του  Φορέα  Κατασκευής
καταργηθούν  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ή  εκτέλεσης  του  έργου,
υποχρεούνται  να  δηλώσουν  άμεσα  και  εγγράφως   στους  υποψηφίους  ή  στον  ανάδοχο
αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων τα οποία κατά το νόμο
αποτελούν  τον  καθολικό  τους  διάδοχο  που  υπεισέρχεται  πλήρως  στα  δικαιώματα  και
υποχρεώσεις τους και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη
διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των
ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού,
μόνο  εφόσον  έχει  αποδεδειγμένα  ως  αποτέλεσμα  την  παρακώλυση  ενδιαφερομένου  να
συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών

2.1 Το έντυπο  οικονομικής  προσφοράς9,  που  θα συμπληρωθεί  από τους  διαγωνιζόμενους
και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6,
7 και 8, διατίθενται από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας, οδός Αγ.
Δέκα , Πληροφορίες τηλ.:2892340341
Τα στοιχεία  αυτά  χορηγούνται  στους  ενδιαφερόμενους  από  την  αρχή  που  διεξάγει  το
διαγωνισμό  μέχρι  και  την  Πεμπτη  20  Φεβρουαρίου  2013. 10.  Εφόσον  ζητηθούν
εμπρόθεσμα χορηγούνται  το αργότερο εντός  της επόμενης  εργάσιμης  ημέρας  από την
υποβολή  της  αίτησης  χορήγησης.  Για  την  παραλαβή  των  τευχών,  οι  ενδιαφερόμενοι
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε μηδεν ΕΥΡΩ, εκτός αν
αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

2.2 Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  τηρουμένης  της  ανωτέρω προθεσμίας,  να  λάβουν
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία
της  αρχής  που διεξάγει  το  διαγωνισμό  κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες.  Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2.3 Οι αλλοδαποί  υποψήφιοι  από  τα  κράτη –μέλη της  Ε.Ε.,  του Ε.Ο.Χ.  και  τα  κράτη που
έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις,  ή που προέρχονται
από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή
Ένωση και έχουν κυρωθεί  με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο
των οποίων  επιτρέπει  ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους
που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία
και  ταχυδρομικά,  εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και  εμβάσουν,  κατόπιν  συνεννόησης με
την υπηρεσία  που διεξάγει  το διαγωνισμό,  πέραν  της αναφερομένης  στην παράγραφο
2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει
τα  ζητηθέντα  στοιχεία  μέσω  των  Ελληνικών  Ταχυδρομείων  ή  ιδιωτικών  εταιρειών
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς  να φέρει  ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον
ενδιαφερόμενο.

9     Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και
ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ, π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ,
είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.

10   Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα.  Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ.
1  του ΚΔΕ, η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.
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Άρθρο 3: Προϋποθέσεις  έγκυρης  και  παραδεκτής  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  –  Τρόπος
υποβολής φακέλου προσφοράς

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό,  οι ενδιαφερόμενοι  καταθέτουν
στην  Επιτροπή Διαγωνισμού,  την  ημερομηνία  που ορίζεται  στο  άρθρο  18,  το φάκελο της
προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24
της παρούσας.

3.2 Ο  φάκελος  προσφοράς  (η  προσφορά)  συνίσταται  σε  δύο  ξεχωριστούς  φακέλους,  το
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι
φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη
διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει,
e-mail)  του  προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου  και  τα  στοιχεία  όλων  των  μελών,  σε
περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την
ένδειξη  στο  εξωτερικό  του  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»)  και  ο
άλλος  την  οικονομική  προσφορά  (με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).

 Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά
την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.
Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή
αποκλεισμού  σφραγισμένος,  δηλαδή  κλεισμένος  με  τρόπο  που  δε  μπορεί  να
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.

3. 3 Οι ημεδαπές  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  καταθέτουν το  φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως
στην Επιτροπή του Διαγωνισμού,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 22 παρ.  2 του
ΚΔΕ.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζόμενου:

 σε  περίπτωση μεμονωμένης  ατομικής  επιχείρησης ο  ίδιος  ο  ατομικός
εργολήπτης,

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή
εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,

 σε  περίπτωση μεμονωμένης  Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί  τούτω διαχειριστής
της,

 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,
 Σε  περίπτωση Κοινοπραξίας  εργοληπτικών  επιχειρήσεων είτε α) ο  κοινός

εκπρόσωπος (που πρέπει  να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων,  διορισμένος
με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο)  των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι
οι  κοινοπρακτούντες  μαζί, ο  καθένας  εκπροσωπούμενος  ή
αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.

Απαγορεύεται η  εκπροσώπηση  δύο  ή  περισσότερων   διαγωνιζομένων  από  το  ίδιο
φυσικό πρόσωπο.

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και
από κράτη που έχουν κυρώσει  τη συμφωνία του Π.Ο.Ε.  για τις δημόσιες συμβάσεις,  ή
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου
και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε
υποψηφίους  που  προέρχονται  από  αυτές  τις  χώρες  μπορούν  να  υποβάλλουν  την
προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη
για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.

 3.5 Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται
χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως
υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα
δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της
Ε.Δ.  ότι  θα  καταθέσει  σχετική ένσταση,  ο  φάκελος  της  εκπρόθεσμης  προσφοράς
παραλαμβάνεται  και  ανοίγεται με  τις  υπόλοιπες  προσφορές.  Η  Ε.Δ.  σημειώνει  στο
πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε
η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.
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Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί
ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την
ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  του  άρθρου  18  της  παρούσας.  Κηρύσσεται  η  έναρξη  της
παραλαβής  των  προσφορών,  παραλαμβάνονται  οι  φάκελοι  προσφοράς,  που  κατατίθενται
ενώπιόν  της  και  κηρύσσεται  η  λήξη  της  παραλαβής,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5  του
άρθρου 22 του ΚΔΕ,  δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη
λήξη  του  χρόνου,  περιμένει  λίγα  λεπτά  (2-3)  και  κηρύσσει  τη  λήξη  της  παραλαβής.  Ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να
διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι
στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος
της,  κατ’  εντολή  του  προέδρου  της  και  παραλαμβάνει  τις  προσφορές  για  να  τηρηθεί  η
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

       β)  Η παραλαβή και  εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή  διαδικασία  γίνεται  από την
Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο
περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο
των οικονομικών προσφορών και  την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας.

γ)  Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται  ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση,  η
Επιτροπή  Διαγωνισμού  καταγράφει (με  βάση  το  επιδεικνυόμενο  σχετικό  έγγραφο) τα
στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και  αριθμό
ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν
γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.
Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται,
ο  φάκελος  παραλαμβάνεται  και  η  τελική  απόφαση  λαμβάνεται  κατά  τον  έλεγχο  των
δικαιολογητικών  συμμετοχής,  μετά  το  άνοιγμα  και  την  καταγραφή  των  οικονομικών
προσφορών.

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο
(χωρίς  ταυτόχρονα  να  ελέγχει  το  νομότυπο  και  την  πληρότητά  τους),  μονογράφονται  τα
έγγραφα  αυτά, ελέγχει  την  πρωτότυπη  βεβαίωση  εγγραφής στο  Μ.Ε.Ε.Π.  και  την
επιστρέφει αμέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το
οποίο  επικυρώνει  αν  δεν  είναι  ήδη  επικυρωμένο ή το  αντίγραφο  εγγραφής  σε
επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός
από κράτος -  μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του
Π.Ο.Ε.  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις,  ή  που  προέρχονται  από  τρίτες  χώρες  που  έχουν
υπογράψει  διμερείς  συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου).
Στη  συνέχεια αποσφραγίζονται  οι  οικονομικές  προσφορές,  μονογράφονται  από  τον
Πρόεδρο  και  τα  μέλη  της  Ε.Δ.  και  ανακοινώνονται  τα  επιμέρους  στοιχεία  τους  για  κάθε
διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο
και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις11, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη
μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του
πρακτικού της.

ε) Κατόπιν  η  Ε.Δ.,  ξεκινώντας  από  τον  πρώτο  μειοδότη  και  ακολουθώντας  τη  σειρά
μειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο
συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β)
ελέγχει  την  έγκυρη  συμμετοχή  των  διαγωνιζομένων, γ) το  δικαίωμα συμμετοχής  τους  στο
διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του

11     Σκοπός  του  λογιστικού  ελέγχου  είναι  να  αποφεύγεται  κατά  το  δυνατόν  η  εσφαλμένη  κατάταξη    των
διαγωνιζόμενων στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους.
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άρθρου  22  της  παρούσας,  με  βάση  τα  δικαιολογητικά  και  το  περιεχόμενο  του  φακέλου,
σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια
σειρά,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του ΚΔΕ, και  ανάλογα  με  το  εφαρμοζόμενο  σύστημα
υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών
και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην
Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων και παρακρατεί τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1
παρ.  6  της  παρούσας,  τα  οποία  ο  Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας  επ’  αυτών  τη  σχετική
σφραγίδα διαγραφής.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα
συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και
η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ
τους.12

ζ)  Για  την  εφαρμογή  του ελέγχου  ομαλότητας,  χρησιμοποιείται  από  την  Επιτροπή
Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  η  μέση  έκπτωση  προσφοράς  (Εμ),  που  υπολογίζεται  στο  τέλος  του
Εντύπου  Οικονομικής  Προσφοράς  από  τους  διαγωνιζόμενους,  όπως  αυτή  (τυχόν)
διορθώνεται από την Ε.Δ.,  σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού
υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την
έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα
Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση
προσφοράς  (Εμ),  θα  πρέπει  να  υπολογίζεται  με  την  αναγκαία  στρογγύλευση,  ώστε  να
προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται.

η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια
ημέρα,  λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  των  διαγωνιζομένων,  η  Ε.Δ.  οφείλει  να  ολοκληρώσει
αυθημερόν  τον  έλεγχο τουλάχιστον  των  δέκα πρώτων διαγωνιζομένων,  ακολουθώντας  τη
σειρά μειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών μπορεί στην περίπτωση αυτή να
συνεχιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή
του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της
Υπηρεσίας.  Τα  δικαιολογητικά  και  οι  προσφορές,  που  δεν  ελέγχθηκαν,  φυλάσσονται  με
ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της
Ε.Δ.

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει
τις  προσφορές  που  κρίνει  αιτιολογημένα  απαράδεκτες  (με  αναγραφή  στο  Πρακτικό)  και
καταρτίζει  πίνακα  των  διαγωνιζομένων,  που  οι  προσφορές  τους  κρίθηκαν  παραδεκτές.
Ακολουθεί ανακοίνωση του  Προέδρου της  Ε.Δ.,  σε  πίνακα  της  υπηρεσίας,  στην  οποία
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους
ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’
αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου
της  Επιτροπής,  σχετική πράξη,  που  υπογράφεται  από  όλα  τα  μέλη  της.  Η  πενθήμερη
προθεσμία  υποβολής  ενστάσεων  αρχίζει  την  επόμενη  της  ανάρτησης  ημέρα.  Η Ε.Δ.  είναι
υποχρεωμένη  να  επιτρέψει  την  πρόσβαση  των  διαγωνιζομένων  στα  έγγραφα  που
υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων
των απαραίτητων  κατά  τους  ίδιους  εγγράφων  με  δαπάνες  τους,  κατά  το  άρθρο  5  του  ν.
2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο
της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας
αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο
25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 %ο) επί της προϋπολογισμένης αξίας
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο

12 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου
6. Εφόσον  επιλέχθηκε  από την  Π.Α.  το  σύστημα  του άρθρου  5  του ΚΔΕ, (ενιαία  έκπτωση)  ελέγχεται  η
αριθμητική  και  η  ολόγραφη αναγραφή του  ενιαίου  ποσοστού έκπτωσης.  Στο  άρθρο  αυτό  της  Διακήρυξης
γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν
έχει  επιλεγεί  το  σύστημα  υποβολής  προσφορών του  άρθρου  7 ή  του  άρθρου  9 του ΚΔΕ, να  γίνουν  οι
αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης.
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των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης
Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού,  η Ε.Δ. ολοκληρώνει  το έργο της και
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία
εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του
άρθρου  27  του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν  ενστάσεις,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  συντάσσει
γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα
των  φακέλων  στα  οποία  οι  ενστάσεις  στηρίζονται)  στην  Προϊσταμένη  Αρχή,  η  οποία
αποφαίνεται  επί  των  ενστάσεων  και  εν  συνεχεία  (στην  ίδια  ή  και  διαφορετική  απόφαση)
εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄.

4.2            Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ13. Αν, μετά την εκδίκαση
τυχόν  ενστάσεων,  υφίστανται  έγκυρες  οικονομικές  προσφορές  που ταυτίζονται  απόλυτα
διενεργείται δημόσια  κλήρωση από  την  Προϊσταμένη  Αρχή,  κατόπιν  προσκλήσεως  των
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.  που υπέβαλαν τις ίδιες  προσφορές (οι οποίες δικαιούνται  να
παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Η  απόφαση  έγκρισης  του  αποτελέσματος  (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους
διαγωνιζόμενους  εκτός  του  μειοδότη.  Μετά τον  κατά  νόμο προσυμβατικό  έλεγχο
νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο14,  προσκαλείται ο
μειοδότης  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  26  παρ.  2  του ΚΔΕ, να  προσκομίσει  μέσα  σε
προθεσμία  τουλάχιστον  δέκα  (10)  ημερών  ή  και  περισσότερων  κατά  την κρίση  της
Προϊσταμένης  Αρχής,  ισχύουσα  βεβαίωση  εγγραφής  στο  μητρώο  (εφόσον  η  αρχικώς
προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1
(οι ημεδαποί)  και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας,  εφόσον έχει λήξει ο
χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων15, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4
(πιστοποιητικά  έναντι  των  οποίων  υποβλήθηκε  υπεύθυνη  δήλωση)  και  παρ.  24.1.5  (περί
ονομαστικοποίησης των μετοχών).
Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα
Πτυχίου)  προσκομίζεται νέο  πιστοποιητικό  περί μη  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,
αναγκαστική  διαχείριση,  με  ημερομηνία  έκδοσης  μεταγενέστερη της  ημερομηνίας
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.
Επίσης  προσκομίζονται  και  ελέγχονται  τα αποδεικτικά  φορολογικής  και  ασφαλιστικής
ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στο διαγωνισμό
προκύπτει  ότι  κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των
δικαιολογητικών  του  αναδόχου  είχε  (ή  έχει  αντίστοιχα)  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των
προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται
ότι  ο  ανάδοχος  ήταν  ενήμερος  φορολογικά  και  ασφαλιστικά  και  κατά  την  ημέρα του
διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται
από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο
διαγωνισμό,  κοινοποιείται  η  εγκριτική  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  απόφαση  στο
μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο

13     Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη
ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται  η  γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου  Υπουργείου  ή της
Περιφέρειας.

14   Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισμού του έργου προκύπτει ότι
η σύμβαση δεν υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο προσαρμόζονται ανάλογα οι προβλέψεις της Διακήρυξης
(αφαιρείται δηλαδή το υπογραμμισμένο τμήμα).

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπόκειται η σύμβαση στον έλεγχο του Ελ.Συν όταν α) πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο
από  την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ΕΥΡΩ (βλέπετε
άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 4129/2013 όπως τροποποιήθηκε με το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το
έργο χρηματοδοτείται από άλλες (εθνικές) πηγές και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ
χωρίς  Φ.Π.Α.).  Ειδικά  στην  περίπτωση  των  ΟΤΑ  και  των  νομικών  τους  προσώπων,  οι  συμβάσεις  τους
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τα 200.000 €  (αρ.
36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 9 παρ. 1 ν. 4071/2012)

15     Εφόσον  συμμετέχουν  (σε  κοινοπραξία)  και  επιχειρήσεις  ημεδαπές, χωρίς  ενημερότητα  πτυχίου,
προσκομίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε)

ΣΕΛΙΣ 10



30 του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη
και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Τέλος προσκομίζεται  και  ελέγχεται  η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α.  20977/23-8-2007 των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  (ΦΕΚ  Β’  /  1673  /  23-8-2007)  ‘’περί  των
Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’  και  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  διατάξεις,  περί  του  ότι  δεν  συντρέχουν  στο
πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού16.

β) Αν  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  δεν  προσκομιστούν  εμπρόθεσμα  ή  αν  τα
προσκομισθέντα (μετά και  τις  τυχόν διευκρινίσεις  και  συμπληρώσεις)  είναι  ελλιπή ή αν
δεν  υφίστανται  πλέον  οι  απαιτούμενες  προϋποθέσεις  καταλληλότητας  του  μειοδότη,  η
Προϊσταμένη  Αρχή  ανακαλεί  την  απόφαση  κατακύρωσης  και  εγκρίνει  την  ανάθεση  της
κατασκευής  στην  αμέσως  επόμενη,  κατά σειρά  μειοδοσίας,  Εργοληπτική  Επιχείρηση  ή
Κοινοπραξία,  επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους  και προϋποθέσεις
και  ούτω  καθ΄  εξής.  Η  Προϊσταμένη  Αρχή  είναι  υποχρεωμένη  να  γνωστοποιήσει  στο
δεύτερο  μειοδότη  την  έκβαση  του  επανελέγχου  των  δικαιολογητικών  του  πρώτου
μειοδότη,  πριν  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  έγκρισης  του  αποτελέσματος  στο
μειοδότη.

γ)  Η  απόφαση  έγκρισης  του  αποτελέσματος,  όπως  και  οι  λοιπές  αποφάσεις,  που
λαμβάνονται  κατ΄  εφαρμογήν  του  άρθρου  27  του ΚΔΕ, κοινοποιούνται  στους
διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν
η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος
της,  προς  το  σκοπό  σύναψης  της  σύμβασης,  η  Προϊσταμένη  Αρχή  απευθύνεται  στο
δεύτερο  κατά  σειρά  μειοδότη,  στον  οποίο  κατακυρώνει  το  διαγωνισμό,  αν  αυτός
συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ.
5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο,
είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές17 και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και

οι  εγκεκριμένες  τεχνικές  μελέτες,  που  θα  συνταχθούν  από  τον  Ανάδοχο,  αν
προβλέπεται  η  περίπτωση  αυτή  από  τα  συμβατικά  τεύχη  ή  προκύψει  κατά  τις
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.

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

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

16   Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική
υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.

17  Σύμφωνα  με  την  υπ'αριθ.  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012  απόφαση  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα “Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)  με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα” και  τη συνοδευτική
εγκύκλιο 26/ΔΙΠΑΔ/356/4-10-2012 καθώς και το Τεύχος Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου
σύμφωνα με την παράγραφο 13 της εγκυκλίου  26/ΔΙΠΑΔ/356/4-10-2012
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(1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του 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.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε
έγγραφο της Υπηρεσίας,  θα είναι  συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται
από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει,
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο
της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με
τη  συνθήκη  της  Χάγης  της  05-10-61  (που  κυρώθηκε  με  το  Ν.  1497/84),  ώστε  να
πιστοποιείται  η  γνησιότητά  τους.  Η  μετάφραση  των  εγγράφων  αυτών  γίνεται  είτε  από
Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών.

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην
ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για  τη  δημοπράτηση  του  έργου,  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  την  κατασκευή  του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων18:

7.1 Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του  Ν.  3614/2007  (ΦΕΚ  Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
19

Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει
Του Ν.  4129/2013 (ΦΕΚ Α’  52)  «Κύρωση του Κώδικα  Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων         και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις
Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

 7.2 Των διατάξεων περί  ονομαστικοποίησης  των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με
μορφή  Α.Ε.  και  του  ελέγχου  της  τυχόν  ύπαρξης  ασυμβίβαστων  ιδιοτήτων  από  το  Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ.  7 και 31 – 34 του ΚΔΕ  και η Κ.Υ.Α.
20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’  /  1673 /  23-8-2007)
‘’περί  των  Δικαιολογητικών  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως
τροποποιήθηκε  με  το  Ν.3414/2005’’  και  απόφαση   αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05  (Φ.Ε.Κ.
Β΄1590)]. 20.

18  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο
κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον
είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία.

19 Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
20 Η παρ.  7.2 τίθεται  εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης (με  ΦΠΑ)  υπερβαίνει  το  1.000.000

Ευρω.
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7.3 Των διατάξεωνς  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστεθέμενης
Αξίας» και
Του  άρθρου  27  του  Ν.  2166/1993  (ΦΕΚ  Α’  137)    «Κίνητρα  ανάπτυξης  επιχειρήσεων,
διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6‰
στο ΤΣΜΕΔΕ

7.4 Οι  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  διατάξεων  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις  (εφόσον  δεν
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα
κάθε  διάταξη  (Νόμος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμηνευτική  εγκύκλιος  που  διέπει  την  ανάθεση  και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1 Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων
(αριθ. ενάρ. έργου ΣΑΕΠ 0028 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280084 Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ  2007  2013συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο
Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (Ε.Τ.Π.Α.)  στο  πλαίσιο  του  Περιφερειακού
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Κρήτης  και  Νήσων  Αιγαίου  2007-2013)21 και
υπόκειται  στις  κρατήσεις22 που προβλέπονται  για τα έργα αυτά,  περιλαμβανομένης και
της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).
καθώς  και  της  κράτησης  ύψους  0,10%  υπέρ  των  λειτουργικών  αναγκών  της  Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει
σήμερα.

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς
κ.λ.π.  καθορίζονται  στο  αντίστοιχο  άρθρο  της  Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει  τον  Κύριο  του
Έργου.

8.3 Οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  53  του  ΚΔΕ  και  (ενδεχομένως)  το
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό

Εφόσον  ζητηθούν  εγκαίρως  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  διευκρινίσεις  κ.λ.π.  για  το
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

Η  υποβολή  προσφοράς  στο  διαγωνισμό  αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  έχει
λάβει  πλήρη  γνώση  αυτής  της  διακήρυξης  και  των  λοιπών  τευχών  δημοπράτησης  και
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου,

21   Όταν πρόκειται  για  συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε.,  τούτο να αναγράφεται  στη Διακήρυξη  και
ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου
είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς
πόρους.

22     Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα  με το φορέα εκτέλεσης του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

11.1 Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
« ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ , ΠΑΝΑΓΙΑΣ " Δ. Εν. Κοφινα Δ. Γόρτυνας ».

11.2 Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 520.000,00Ευρώ
και αναλύεται σε 23:
Δαπάνη Εργασιών 361.917,52€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 65.145,15 €
Απρόβλεπτα24 (  ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)
Αναθεώρηση 14.568,06 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 116.308,94 €

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου
Ανω και Κατω καπετανιανα , Δημ.  Ενοτητα Κοφινα ,Δήμου Γόρτυνας Νομού

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Στον  οικισμό  Ανω  Καπετανιανά  προτείνεται  η  πλακόστρωση  των  δρόμων  ,
διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου σε μικρή πλατεία , υπογειοποιηση της ροής του
νερού   του  υφιστάμενου ανοικτού  αγωγού και  δημιουργία  φυσικού  πίδακα  στο
ενδιάμεσο  της  διαδρομής  του.  Στον  οικισμό  Κάτω  Καπετανιανα  προτείνεται  η
πλακόστρωση των δρόμων του συνεκτικού τμήματος του οικισμού ενώ στο δυτικό
τμήμα του προτείνεται η επίστρωση του δρόμου με  φυσικούς  κυβόλιθους .
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό,  αλλά  και  συμμόρφωσης  προς  τις  επιταγές  της  Κοινοτικής  νομοθεσίας  και
νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-
454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά  Αυστρίας)),  το φυσικό  και  οικονομικό
αντικείμενο  των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει  να  μεταβάλλεται  ουσιωδώς κατά τη
διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης. Δυνατότητα  μεταβολής  υφίσταται,  μόνο  σε εξαιρετικές
περιπτώσεις,  που αναφέρονται  ρητά στην Ειδική  Συγγραφή Υποχρεώσεων και  εφόσον η
μεταβολή  δεν  προκύπτει  από  ατέλειες  και  ελλείψεις  της  μελέτης,  με  βάση  την  οποία
δημοπρατήθηκε το έργο.
Ειδικά,  η διαχείριση  των  «επί  έλασσον»  δαπανών θα  ακολουθεί  τις  προβλέψεις  της
υφιστάμενης  νομοθεσίας  (άρθρο  57  παρ.  4  Ν.  3669/08 (ΚΔΕ),  εφόσον  η  δυνατότητα
χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους
όρους και περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

 να  προκαλείται  αλλαγή  του «βασικού  σχεδίου» της  αρχικής  σύμβασης,  όπως  αυτό
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,

 να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

 να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,

 να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,

 να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά
τεύχη

 να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν
είχαν  αποτελέσει  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  του  έργου  (π.χ.  για  το  μητρώο  έργου,
απολογιστικές εργασίες, κλπ).

23   Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών.
24 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την

προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης
εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ..
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 Υπό  την  προϋπόθεση  εφαρμογής  των  προαναφερθέντων  περιορισμών,  επιτρέπεται  η
χρησιμοποίηση  των  «επί  έλασσον»  δαπανών, χωρίς  περιορισμό ορίου  μεταβολής  των
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:

 με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα

 με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε
άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις
ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για
την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  δώδεκα (12) μηνες  και αρχίζει
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης25.
Οι  αποκλειστικές  και  ενδεικτικές τμηματικές  προθεσμίες26 του έργου  αναφέρονται  στην
Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3
του ΚΔΕ.

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων,  θα υποβληθεί με το σύστημα επι μέρους
ποσοστών έκπτωσης  σε ακέραιες  μονάδες επι της εκατό (%) κατα κατηγορία εργασιών
του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)27.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή,  όπως  ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά

τους      όρους  του  άρθρου  24  του  ΚΔΕ,  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής,  που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.28, ήτοι στο ποσό των 9.822,44 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται
είτε  στην υπηρεσία  που διεξάγει  το διαγωνισμό,  είτε  στο φορέα κατασκευής,  είτε  στον
κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3
της παρούσας)  και  σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας  πρέπει  να είναι  κοινές
υπέρ όλων των μελών της.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το
ονοματεπώνυμο  και  πατρώνυμο  του  ατομικού  εργολήπτη,  την  επωνυμία  του  νομικού
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω
ποσό και  ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί  καταβολής του ποσού της εγγύησης,  χωρίς  καμία
ένσταση  ή  αντίρρηση,  μέσα  σε πέντε  (5)  το  πολύ  εργάσιμες  ημέρες από  τη  σχετική
ειδοποίηση,  κατά  τα  αναφερόμενα  ειδικότερα  στις  διατάξεις  του  άρθρου  24  του ΚΔΕ29.

25 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση
έναρξη των εργασιών.

26 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2
του άρθρου 49 του ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής.

27     Ιδιαιτέρως επισημαίνεται  ότι  η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6
(κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν
αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.

28       Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ΚΔΕ, μπορεί να ορισθεί μέχρι και σε ποσοστό 4% επί του
ποσού του προϋπολογισμού.

29       Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ.
5 ημέρες (ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες.
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Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν
οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση

15.3 Οι  εγγυητικές  επιστολές συμμετοχής δεν  γίνονται  δεκτές, αν  έχουν  χρόνο  ισχύος
μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24
παρ. 2 και 3 του ΚΔΕ, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι …………….30

Οι  εγγυητικές  επιστολές  καταπίπτουν  υπέρ  του  Κυρίου  του  Έργου,  εφόσον  συντρέχει
νόμιμη περίπτωση. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου
του  έργου,  αν  η  προσφορά  που  υποβάλλεται  δεν  τηρεί  τους  βασικούς  όρους  της
διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η
απόφαση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  εκδίδεται  μετά  από  γνώμη  του  Συμβουλίου
Δημόσιων  Έργων].  Ομοίως,  η  μη  έγκαιρη  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης της παρ. 2 άρθ. 26 του ΚΔΕ, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του
μειοδότη, έχει ως συνέπεια την άμεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

15. 4 Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 24 του ΚΔΕ31

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

16.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο32 ………………………

16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  …………………………33

Άρθρο 17: Εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  του  έργου  –  Όριο  ποσοστού  έκπτωσης  για  πρόσθετη
εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης  κατά
την  παρ.  1  του  άρθρου  35  του  ΚΔΕ,  που  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5%34 επί  του
προϋπολογισμού του έργου,  χωρίς  τα κονδύλια της αναθεώρησης και  του Φ.Π.Α.,  ήτοι
ποσού 24.556,10 Ευρώ.
Σε περίπτωση  που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε  στο διαγωνισμό ο ανάδοχος
είναι  μεγαλύτερο του 12 ή 15 %35,  υποχρεούται  να προσκομίσει  για την υπογραφή της
σύμβασης  επιπλέον πρόσθετη  εγγύηση καλής  εκτέλεσης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα

30   Να τίθεται  συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης  των εγγυητικών επιστολών.  Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών
επιστολών  μετράται ως εξής: έξι (6) μήνες για συμβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και εννιά (9) μήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 ημέρες.

31 Ειδικότερα  για  συγχρηματοδοτούμενα  έργα,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  14  του  Ν.  3614/2007  (όπως
προστέθηκε  με  την  παρ.  1  άρθρου  τέταρτου  του  Ν.  4156/2013  (ΦΕΚ  Α’  122)),  η  εγγύηση  συμμετοχής
επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από
την  παρέλευση  της  προθεσμίας  για  την  άσκηση  της  προβλεπόμενης  ενδικοφανούς  προσφυγής  ή  του
προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόμενου ενδίκου βοηθήματος,
εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην Αναθέτουσα Αρχή

32   Σύμφωνα με την παρ. 10 εδάφιο α  του άρ. 25 ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε με την παρ. 3, αρ. 242. Ν.
4072/2012  (ΦΕΚ  Α  82),  στις  περιπτώσεις  συγχρηματοδοτούμενων  δημόσιων  έργων,   στις  διακηρύξεις
υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51
του ΚΔΕ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο,
χωρίς  να  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγύησης  προκαταβολής.  Στις  περιπτώσεις  που  από  την  προκήρυξη
προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλομένης  προκαταβολής.  Η  απόσβεση  της  προκαταβολής  και  η  επιστροφή  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης (αρ. 25 παρ. 15 ν.
3614/2007 όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του τέταρτου  άρθρου του ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α 122)

33   Αν προβλέπεται η χορήγηση πριμ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, μνημονεύονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες
των άρθρων 50 και 51 ΚΔΕ.

34     Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μέχρι ποσοστό 10%.
35    Κατά κανόνα τίθεται 12% ή, κατ΄ εξαίρεση,  15 % αν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το

έργο πρόκειται να εκτελεστεί σε νησιωτικό νομό, β) ο προϋπολογισμός του είναι μικρότερος του ανώτατου ορίου
της 2ης τάξης και γ) η διαγωνιζόμενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νομό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζόμενα
στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόμενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων
για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο τιμολόγιο.
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στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ΚΔΕ το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το
22% του προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές
υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.
Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  του  αναδόχου  από ένα  ή  περισσότερα
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών

Ως  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  παραλαβής  των  προσφορών  στο  διαγωνισμό,
ορίζεται η  25η Φεβρουαριου, ημέρα  Τρίτη.  Ώρα  λήξης  της  υποβολής  προσφορών
ορίζεται η 10:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία
ή  αν  διεξαχθεί  μεν  αλλά  δεν  κατατεθεί  καμιά  προσφορά,  θα  διενεργηθεί  σε  νέα
ημερομηνία  που  θα  καθορίσει  με  πράξη  της  η  Προϊσταμένη  Αρχή 36 και  η  οποία  θα
γνωστοποιηθεί με φαξ ή με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.gortyna.gov.gr 37 πέντε (5)
τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα  ημερομηνία,  σε  όσους  έλαβαν  τεύχη  του
διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε  υποβαλλόμενη  προσφορά  δεσμεύει  το  συμμετέχοντα  στο  διαγωνισμό  (κατά  τη
διάταξη  του  άρθρου  24  παρ.  2  του  ΚΔΕ  για  διάστημα  εξι  (6)  μηνών 38 από  την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί  κατά τις παρ.  7 – 9 του άρθρου 15
του  ΚΔΕ  στο  τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ
Ε.16/2007.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής,
βαρύνουν  σε  κάθε  περίπτωση  τον  Εργολάβο  που  ανακηρύχθηκε  ανάδοχος  και
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου39.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  που τηρείται  στη
Γ.Γ.Δ.Ε.  του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ..,  εφόσον  ανήκουν στην  Α2,  ή  1η  ,ή  2η,  (ή  3η  εντος  νομού  ή

36   Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη.
37    Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ.
38   Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)

μήνες  όταν  η  σύμβαση  δεν  υπόκειται  λόγω  προϋπολογισμού  στον  προσυμβατικό  έλεγχο  του  Ελεγκτικού
Συνεδρίου και εννιά (9) μήνες στην περίπτωση που το έργο εμπίπτει στον έλεγχο .

39  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’
228)
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δευτερης επιλογης) τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικων ΚΑΙ  Α2 ,ή 1η ,(ή 2η εντος νομού
ή δευτερης επιλογης) τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ 40

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.)  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  (Π.Ο.Ε.),  ή  που  προέρχονται  από  τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει  διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και
έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι  αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  εφόσον  είναι  εγγεγραμμένες  στους  καταλόγους
αυτούς  και  σε  τάξη  και  κατηγορία αντίστοιχη  με  τις  καλούμενες του  Ελληνικού  Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες  από  ως  ανωτέρω  β΄  κράτη,  στα  οποία δεν  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων.  των παραπάνω περιπτώσεων α,  β  και  γ  σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους41, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ42

(Κοινοπραξία  στην ίδια  κατηγορία)  και  υπό τον όρο ότι  κάθε  Εργοληπτική  Επιχείρηση θα
συμμετέχει  στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.

21.3 Κοινοπραξίες  εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των
εργασιών  του  έργου  υπό  τους  όρους  της  παρ.  3  του  άρθρου  16  του  ΚΔΕ.  Το ποσοστό
συμμετοχής  της  κάθε  επιχείρησης  στο  κοινοπρακτικό  σχήμα  προκύπτει  από  τον
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να
αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της
συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2, ή 1η ,ή 2η, (ή 3η
εντος νομού ή δευτερης επιλογης)  τάξη Μ.Ε.Ε.Π.  για έργα κατηγορίας Οικοδομικων ΚΑΙ
Α2 ,ή 1η ,(ή 2η εντος νομού ή δευτερης επιλογης) τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
Η/Μ 43  με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω
κοινοπραξίας)44.

21.5 Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ενός
κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του
ΚΔΕ  («κύρια  κατηγορία»).  Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζονται  οι  ισχύουσες  διατάξεις  για  τη
συμμετοχή  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  σε  διαγωνισμούς  για  την  κατασκευή  Δημοσίων
Έργων.

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα
Κάθε  Εργοληπτική  Επιχείρηση,  που  μετέχει  στο  διαγωνισμό,  μεμονωμένα  ή  ως  μέλος
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

1. Να  μην  τελεί  ή  να  μην  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  της  διαδικασία  κήρυξης  σε πτώχευση,
εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση ή,  προκειμένου  περί  αλλοδαπών,  σε  οποιαδήποτε
άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται
από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.

40 Εφόσον συντρέχει  περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της  σύμβασης,  πρέπει  να  προβλέπεται  και  η
δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105
και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

41 Αν  συμμετέχουν  και  επιχειρήσεις  γραμμένες  στα  Μητρώα  Περιφερειακών  Ενοτήτων δεν  επιτρέπεται  να
κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ).

42 Επισημαίνεται  η νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται  η
συμμετοχή  σε  κοινοπρακτικό  σχήμα  επιχείρησης  που  δεν  μπορεί  να  συμμετάσχει  στο  διαγωνισμό  λόγω
κατωτάτου ορίου.

43 Εφόσον συντρέχει  περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της  σύμβασης,  πρέπει  να  προβλέπεται  και  η
δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105
και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

44 Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται.
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2.  Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.),
ετερόρρυθμων  (Ε.Ε.)  και  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ο πρόεδρος  και  ο
διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ.
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και στο
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

     δ) νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  κατά  το άρθρο  1  της  αριθμ.
91/308/ΕΟΚ  οδηγίας  του  Συμβουλίου,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η)
πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια
χρεοκοπία (398 Π.Κ.).

Τα  υπό  α΄-δ΄  αδικήματα  έχουν  ως  συνέπεια  τον  αποκλεισμό  του  υποψηφίου σε  κάθε
περίπτωση,  ενώ τα  υπό  ε΄-κ΄,  μόνο αν σχετίζονται  με την  άσκηση του επαγγέλματος  του
εργολήπτη.

3. Να  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  της,  όσον  αφορά  στην  καταβολή  των  ε ισφορών
Κοινωνικής  Ασφάλισης, σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  Ελληνική  νομοθεσία  (εφόσον  είναι
ημεδαπή  ή  αλλοδαπή  μεν  αλλά  που  έχει  ήδη  αναπτύξει  δραστηριότητα  στην  Ελλάδα)  ή
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα
με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα)
ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της
στερεί  το  δικαίωμα  συμμετοχής  σε  δημοπρασίες  δημοσίων  έργων  (και  καταλαμβάνει  τη
συγκεκριμένη δημοπρασία).

6. Να έχει  εκπληρώσει  τις υποχρεώσεις  της προς τις  εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον
είναι εγγεγραμμένη.

7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.

8.  Τεχνική ικανότητα45.

………………………………………………………………………………..
Άρθρο 23: Δικαιολογητικά

Κάθε  Εργοληπτική  Επιχείρηση που συμμετέχει  στη δημοπρασία,  μεμονωμένα ή ως μέλος
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα
προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

23. 1Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.46 πρωτότυπο
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της

45 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική.
Επιχείρηση που δεν είναι  γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική
ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή
ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού,
της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η
τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται  από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και  κατηγορία του Μητρώου μπορούν
όμως να  προστεθούν και  για  τους  έλληνες  εργολήπτες απαιτήσεις  τεχνικής  ικανότητας  στην εκτέλεση  έργων
παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού
Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4
του ΚΔΕ Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση.
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παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου,  το οποίο επικυρώνεται
από τον Πρόεδρο της Ε.Δ.  και παραμένει  στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισμού για
αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)47.

β. Προκειμένου  περί  Εργοληπτικής  Επιχείρησης  προερχόμενης  από κράτος-μέλος  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια
αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο
άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο
151 του ν. ΚΔΕ).

γ. Προκειμένου  περί  Εργοληπτικής  Επιχείρησης  προερχόμενης  από  κράτος-μέλος  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε.,
ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου
δεν  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι  αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  απαιτείται  βεβαίωση
εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46
της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ΚΔΕ).

Τα δικαιολογητικά  επαγγελματικής  εγγραφής,  προκειμένου  να  γίνουν  αποδεκτά,  θα
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 48 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών.

23. 2Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο
και όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:

23.2.1 23.2.1 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον
κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα
κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση
προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους  δικαιολογητικών  των περιπτώσεων του άρθρου
23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί
ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.
Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην
Ενημερότητα  Πτυχίου  έχουν  λήξει  κατά  την  ημερομηνία  αυτή,  προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση49 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας)  ότι  ο
συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και
είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Εφόσον στην
Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζομένου
είναι  ασφαλιστικώς  ενήμερα  στο  ΤΣΜΕΔΕ,  ο  διαγωνιζόμενος προσκομίζει  επιπλέον της
Ε.Π.  ασφαλιστική  ενημερότητα  εν  ισχύει  για  τα  στελέχη  αυτά.   Δεν  απαιτείται
προσκόμιση ασφαλιστικής  ενημερότητας  από άλλα ταμεία,  στα οποία  ενδεχομένως
είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη.
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου,
υποχρεούνται  να  προσκομίσουν όλα τα  παρακάτω  δικαιολογητικά,  εκτός  αυτού  της
παραγράφου δ΄.

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά
των  παραγ. α΄ έως δ΄, εκτός  αν  είναι εγγεγραμμένες σε  επίσημους  καταλόγους
αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ,
οπότε  απαλλάσσονται  της  υποχρέωσης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  εκείνων  που
μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.

46     Υπενθυμίζεται  η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην
περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων».

47     Αν δεν υπάρχει  φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και
επικυρώνεται από τον ίδιο.

48    Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.
49  Όπου προβλέπεται  στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, δεν απαιτείται  αυτή να φέρει  βεβαίωση του

γνησίου της υπογραφής..
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23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση που
υπογράφεται από τον  ατομικό  εργολήπτη ή τον  νόμιμο  εκπρόσωπο της  επιχείρησης  και
βεβαιώνει ότι η επιχείρηση

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση50, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος
του  διαδικασία  κήρυξης  σε πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση ή,
προκειμένου  περί  αλλοδαπού διαγωνιζόμενου,  σε  οποιαδήποτε  άλλη ανάλογη κατάσταση,
που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία
του Κράτους προέλευσής του,

ιι)  ότι  τα  πρόσωπα  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  2  του  άρθρου  22  δεν  έχουν
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,

ιιι) ότι η επιχείρηση  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε
ποινή  που  της  στερεί  το  δικαίωμα  συμμετοχής  σε  δημοπρασίες  δημοσίων  έργων  (και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) και

iv) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτελέστου
που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

β. Για  την περίπτωση 3 πιστοποιητικά  που εκδίδονται  από  την  αρμόδια  αρχή του  κράτους
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της
Εργοληπτικής  Επιχείρησης,  όσον  αφορά  στην  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης,  σύμφωνα  με τη  νομοθεσία  του κράτους  εγκατάστασης  ή  και  με την  ισχύουσα
ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει,
καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ )στην Ελλάδα.

Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  γραμμένες  στο  ΜΕΕΠ  (ή  στα  Μητρώα  Περιφερειακών
Ενοτήτων)  και δεν  κατέχουν  Ενημερότητα  Πτυχίου, έχουν  ειδικά  την  υποχρέωση  να
προσκομίσουν Υπεύθυνη  Δήλωση όπου  θα  αναφέρονται ι) ότι τα  πρόσωπα51 που
απασχολούν  με  σύμβαση  εξαρτημένης  εργασίας  είναι  ασφαλισμένα  στους  οικείους
ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική
αρνητική  Υ.Δ.), ιι) τα  πρόσωπα  (ονομαστικά)  που στελεχώνουν  το  πτυχίο  της
επιχείρησης  και  έχουν  υποχρέωση  ασφάλισης  στο  ΤΣΜΕΔΕ.  Τα  αποδεικτικά
ασφαλιστικής  ενημερότητας πρέπει  να  προέρχονται  από όλους  τους  ασφαλιστικούς
οργανισμούς και  να  αφορούν  την  ίδια  την  επιχείρηση,  ενώ ειδικότερα  πρέπει  να
προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ.

γ. Για  την περίπτωση  4, εφόσον  η  εργοληπτική  επιχείρηση  φορολογείται  στην  Ελλάδα,
αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για
τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ Σε περίπτωση που η
Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική
αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής
ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της.

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί
να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται
της  ημερομηνίας  δημοπράτησης)  ή  όπου  δεν  προβλέπεται,  από  υπεύθυνη  δήλωση Αν
διαπιστωθεί  με  οποιονδήποτε τρόπο ότι  στην  εν  λόγω χώρα εκδίδονται  τα  υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων
κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα
οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το
δημοπρατούμενο.  Τα  πιστοποιητικά  αυτά  αναφέρουν  την  αξία,  το  χρόνο  και  τον  τόπο
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης
και αν περατώθηκαν κανονικά.

ε. Πιστοποιητικά  εκπλήρωσης των οικονομικών τους  υποχρεώσεων προς  τις  επαγγελματικές
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις.

50 Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα
από τους ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό.

51 Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.
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23.2.3   Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ
κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν
την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.
Ειδικά  οι υπεύθυνες  δηλώσεις  και  ένορκες  βεβαιώσεις,  που  τυχόν  προσκομίζονται  για
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου
μηνός πριν τη δημοπράτηση.
Τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες  Δηλώσεις  σε  πρωτότυπο β) τα  λοιπά
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε νόμιμα επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει).
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα φωτοαντίγραφα μέσα στο
φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.
Η  υπεύθυνη  δήλωση  πρέπει  να  αναφέρει  επί  ποινή  απαραδέκτου ένα  προς  ένα τα
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται
πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών (όταν
προσκομίζεται  ιδιαίτερα και  δεν καλύπτεται  από την ενημερότητα πτυχίου)  υποβάλλεται  σε
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισμό.  Το  θεωρημένο  φωτοαντίγραφο  έχει  τον  ίδιο  χρόνο  ισχύος  όπως  και  το
πρωτότυπο  (απόφ.  Υπουργού  Οικονομικών  1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999,
Φ.Ε.Κ.  2134  Β΄,  όπως  ισχύει).  Αποδεικτικά  φορολογικής  ενημερότητας   από  τον ειδικό
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή
φωτοαντίγραφα.
Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των
δικαιολογητικών  των  διαγωνιζόμενων  κατά  ή  μετά  το  διαγωνισμό.  Όλα  τα  δικαιολογητικά
πρέπει  να  περιέχονται  στο  φάκελο των δικαιολογητικών  και  να  είναι  ήδη επικυρωμένα  με
νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και
δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση
κατά  την  παροχή  σημαντικών  πληροφοριών  που  ζητούνται  στον  εν  λόγω  διαγωνισμό,
αποκλείεται.

23.2.4    Μετά  την  ανάδειξη  του  αναδόχου και  στα  πλαίσια  επανελέγχου  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής  κατά  την  παρ.  4.2  της  παρούσας,  ο  ανάδοχος  προσκομίζει  τα  ακόλουθα
δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει  την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 23.2.2.α):

α)  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής
ή  της  χώρας  προέλευσης  και  από  τα  οποία  αποδεικνύεται  ότι  δεν  τελεί  σε πτώχευση,
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία.

Πιστοποιητικά  περί  μη  θέσεως  σε  εκκαθάριση δεν  προσκομίζονται από  τις  ατομικές
εργοληπτικές επιχειρήσεις.

β.  Απόσπασμα ποινικού  μητρώου ή  ανάλογο  έγγραφο  Δικαστικής  Αρχής  της  χώρας
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων
(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του
σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  και  τα  αντίστοιχα  κατά  το  δίκαιο  της  αλλοδαπής  επιχείρησης
πρόσωπα.  Σε  περίπτωση  που  το απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  δεν  είναι  λευκό θα
υποβάλλεται  ένορκη  βεβαίωση  ενώπιον  δικαστικής  αρχής  ή  Συμβολαιογράφου,  περί  των
αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη
βεβαίωση  προκύπτει  ότι  κάποια  από  τις  καταδίκες  αφορά  αδίκημα  που  θα μπορούσε  να
προκαλέσει  αποκλεισμό  του  διαγωνιζομένου,  προσκομίζεται  η καταδικαστική  απόφαση
προκειμένου  να  διαπιστωθεί  αν  το  αδίκημα  αφορά  την  άσκηση  του  επαγγέλματος  του
διαγωνιζόμενου.  Η ένορκη  βεβαίωση  διατηρεί  την  ισχύ της  για  όσο χρόνο αντιστοιχεί  στο
περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη
από: (α) πίνακα  όλων  των  υπό  εκτέλεση  έργων  και (β) τις  βεβαιώσεις  των  αρμοδίων

ΣΕΛΙΣ 22



υπηρεσιών  για  το ανεκτέλεστο μέρος  κάθε εργολαβίας  που  εκτελεί  είτε  αυτοτελώς είτε  σε
κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης του
έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ52

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας53

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, φάκελο  δικαιολογητικών  συμμετοχής και σφραγισμένο  φάκελο
Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

24.1 Ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  περιέχει επί  ποινή  αποκλεισμού όλα  τα
δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης
επί ποινή αποκλεισμού):

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού
δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  η  Προϊσταμένη  Αρχή,  διατηρούν  το  δικαίωμα
αμφισβήτησης  της  νομιμοποίησης και  μπορούν,  κατά  τον  επανέλεγχο  των
δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν
οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ.
ίδρυσης  με  τις  τροποποιήσεις  του  (για  διαγωνιζόμενους  με  μορφή  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.),
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των
εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων.

Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης  τεκμαίρεται,  εφόσον δεν  αμφισβητήσει μέχρι  την
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή
της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.

Όταν  οι  διαγωνιζόμενοι  προσκομίζουν Ενημερότητα  Πτυχίου,  η  νομιμοποίηση
θεωρείται αποδεδειγμένη.  Αν ο νόμιμος  εκπρόσωπος είναι  άλλο πρόσωπο από τον
αναφερόμενο  στην  Ε.Π. προσκομίζονται  τα  δικαιολογητικά  που  αποδεικνύουν  την
αλλαγή.

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό
συμφωνητικό υπογεγραμμένα  από τους νομίμους  εκπροσώπους των μελών,  για  τη
σύσταση  της  Κοινοπραξίας.  Δηλώνονται  επίσης  και  τα ποσοστά  συμμετοχής των
κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα
ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του
φυσικού  προσώπου  που  υποβάλλει  την  προσφορά για  λογαριασμό  της
εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.

Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.

52    Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή
χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών
συμβάσεων.

53 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της
Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο
κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί  να τεθεί  και  για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν
υφίσταται  εγκριτική  απόφαση  του  Υπουργού  Υ.ΜΕ.ΔΙ.  Σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας  η  τεχνική
ικανότητα  πρέπει  να  αποδεικνύεται  στο πρόσωπο  μίας  τουλάχιστον από  τις   κοινοπρακτούσες
εργοληπτικές επιχειρήσεις.
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5. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών 54. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής
οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά
προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :

         α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων
της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν  από την ημέρα υποβολής  της
προσφοράς (η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται),
καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής
ότι  οι  μετοχές  της  είναι  ονομαστικές  (το  πιστοποιητικό  αυτό  καλύπτεται  από  την
Ενημερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκομίζεται).

         β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις,  εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους
ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :
αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει

ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.
         ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το
πολύ 30 ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

         γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή
της προσφοράς.

         Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της
σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους στην
οποία έχουν την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :

         αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια
αρχή,  εφόσον  υπάρχει  σχετική  πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζεται  υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόμενου.

         ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών.

         γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με
1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση,  αν οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί
στην εταιρεία.

         δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δε μπορεί να
κρίνει  την επάρκεια  της αιτιολόγησης,  αν όμως επιδείξει  τη δυνατότητα  απόκτησης  ή
σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.

         Τα ανωτέρω υπό β) και  γ) έγγραφα πρέπει  να συνοδεύονται  από επίσημη
μετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές να είναι επικυρωμένα
από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης.

6. Τα απαιτούμενα 1855 μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο
είσπραξης  αγοράς  ενσήμων  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  (επ΄  ονόματι  του  διαγωνιζομένου).
Μηχανόσημα που περιλαμβάνονται  στον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς
γίνονται αποδεκτά.

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος  «Οικονομικής  Προσφοράς» περιέχει  συμπληρωμένο  το έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νόμιμο
εκπρόσωπο  της  εργοληπτικής  επιχείρησης  ή  της  Κοινοπραξίας  και  όλες  οι  σελίδες
μονογράφονται  από  τον  ίδιο  (μονογραφές  που  τυχόν  λείπουν  συμπληρώνονται  μετά  το
άνοιγμα  των  προσφορών.  Ακόμα  κι  αν  αρνηθεί  να  τα  μονογράψει  ο  διαγωνιζόμενος,  τα
μονογράφει η Ε.Δ. – άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ. Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται
από  τον  προσφέροντα  μετά  το  άνοιγμα  των  προσφορών  τα  ονοματεπώνυμα  των
προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε
θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.

54  Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ.
55  Τίθεται  απ’  την  υπηρεσία  ο συγκεκριμένος  αριθμός  των  μηχανόσημων (υπολογιζόμενος  με  βάση  τον

προϋπολογισμό  του  έργου  χωρίς  ΦΠΑ)  προκειμένου  να  αποφεύγονται  αμφισβητήσεις  από  διαφορετικούς
υπολογισμούς των διαγωνιζομένων. Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του μηχανόσημου καλύπτεται με ακέραιο
μηχανόσημο.
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Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:
Α. Είναι υποχρέωση  των  διαγωνιζομένων να  συμπληρώσουν  το  Έντυπο  Οικονομικής
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι  που  δεν  συμπληρώνουν ουσιώδες  μέρος των
στοιχείων της προσφοράς τους.
Β. Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς
ή το  ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα  του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και
αριθμητικώς 56.
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθμητικής 57.
Δ. Αν  παρουσιαστούν α)  επουσιώδεις  ελλείψεις στην  αναγραφή  των  στοιχείων  της
οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της
ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα
ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει
την ορθή οικονομική προσφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις
25.1 Η  έγκριση  κατασκευής  του  δημοπρατούμενου  έργου  και  η  διάθεση  της  σχετικής

πίστωσης,  αποφασίστηκε  με  την  αριθμ.  89481/3264/11-09-2013 Απόφαση  της  Δ/νσης
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.

25.258 Η παρούσα σύμβαση υπόκειται   λόγω ποσού στις ασυμβίβαστες  ιδιότητες  και  τις
απαγορεύσεις του ΚΔΕ άρθρα 31-34.

25.359         Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
Ο  Ανάδοχος  του  έργου  έχει  την  υποχρέωση  να  διευκολύνει  τις  δραστηριότητες  του
Τεχνικού Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

25.460 61

Αγιοι Δέκα 16.01.2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Γκότση Ευθυμία
Αρχιτεκτων   Μηχανικος

ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών  Δ.

Γόρτυνας

ΒΑΡΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 13/2014 απόφαση Οικονομικης Επιτροπης Δ. Γορτυνας

56  Ανάλογα με  το σύστημα  υποβολής προσφορών διαγράφεται  ό,τι  δεν  χρειάζεται.  Αν το σύστημα  είναι  των
άρθρων 7 ή 9  του ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις.

57 Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που
εφαρμόζεται άλλο σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.

58 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται μόνο εφόσον η σύμβαση υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο).
59    Προαιρετική επιλογή.
60  Εφόσον  στη  Διακήρυξη  τίθενται  επιπλέον  όροι  τεχνικής  ικανότητας,  αναφέρεται  η  σχετική  απόφαση  του

Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.
61  Σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  25  Α  του  Ν.  3614/2007,  στις  διακηρύξεις  συγχρηματοδοτούμενων

συμβάσεων δημοσίων έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή,
είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν.
3614/2007. ,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ.Γόρτυνας

ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση οικισμού Ανω Καπετανιανά και Κάτω
Καπετανιανά "

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

· Του 28/80 Π.Δ/τος σε ότι αφορά την εκπόνηση μελετών, τις προμήθειες και τις αρμοδιότητες των
αποφαινόμενων οργάνων.
· Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του
από τον Ν. 2229/94.
· Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημόσιων έργων»
· Του Π.Δ. 472/85
· Του Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
· Των Π.Δ. 368/94, 286/94 και 85/94
· Του Π.Δ. 171/87 περί αποφαινόμενων οργάνων και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται
από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 84)
· Του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’ 231)
· Του Π.Δ. 23/93 & 85/95 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις
Κοινοτικές Οδηγίες όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 334/00
· Του Ν. 2576/98 (Προσδιορισμός του συντελεστή “ρ” για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής Δημοσίων
Έργων, όπως συμπληρώθηκαν με εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
· Του Π.Δ. 218/99
· Του Ν. 2940/01 και τις σχετικές εγκυκλίους
· Των εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφάσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Γ.Γ.Α. που ισχύουν κατά
την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Άρθρο 3ο - Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση του έργου θα ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  και  θα εφαρμόζονται  οι  αντίστοιχες προς το είδος του έργου τεχνικές  προδιαγραφές των
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  και  Γ.Γ.Α.,  που  αναφέρονται  στην  ειδική  συγγραφή  υποχρεώσεων  ή  το
τιμολόγιο.

Άρθρο 4ο - Συμβατικά στοιχεία
Τα  συμβατικά  τεύχη  και  στοιχεία,  με  βάση  τα οποία  θα  εκτελεσθεί  το  προς  ανάθεση  έργο,  είναι  τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων, σ' αυτά, όρων, η σειρά ισχύος
αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

Το Συμφωνητικό
Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
Η Οικονομική Προσφορά
Το Τιμολόγιο Μελέτης
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους (Τ.Σ.Υ.)
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές

μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται  η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά
τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.

Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
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Άρθρο 5ο - Εγγύηση-Προθεσμία αποπεράτωσης
Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη.

Άρθρο 6ο - Πρόοδος έργων - Κυρώσεις λόγω καθυστερήσεως
α) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου που περιέχεται στη μελέτη - αν περιέχεται - παρέχει
ενδεικτικά την πρόοδο των επί μέρους εργασιών μέσα στην συνολική προθεσμία αποπεράτωσης αυτού,
όπως προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή την διακήρυξη. Η υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει
τροποποίηση του διαγράμματος αυτού, εφ' όσον προ της ενάρξεως των εργασιών υποβληθεί αίτηση του
αναδόχου και δεν συνεπάγεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του όλου έργου.
β) Όταν  δεν  έχει  συνταχθεί  χρονοδιάγραμμα  της  εκτέλεσης  του  όλου  έργου,  οι  τμηματικές
προθεσμίες εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών, καθορίζονται από την υπηρεσία με πίνακες εργασιών που
κοινοποιούνται στον ανάδοχο.
γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αρκετό και κατάλληλο προσωπικό και μηχανικά μέσα και να
εφαρμόσει  υπερωρίες,  νυχτερινά  συνεργεία  και  εργασία  σε  ημέρες αργίας  αν  αυτό  απαιτεί  η  καλή  και
εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση γι' αυτό. Η υπηρεσία μπορεί
οποτεδήποτε να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον
αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.
δ) Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  περατώσει  τις  εργασίες  στα  όρια  της  προθεσμίας  που  ορίζει  το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου ή ο πίνακας εργασιών, κηρύσσεται έκπτωτος με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 47 του Π.Δ/τος 609/85.
ε) Ο ανάδοχος υποχρεούται να κρατάει λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών. Το
ημερολόγιο υπογράφεται καθημερινώς υπό αυτού ή εκπροσώπου της υπηρεσίας στις επί τόπου επισκέψεις.

Άρθρο 7ο - Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου
Οι  τιμές  του  τιμολογίου  αναφέρονται  σε  μονάδες  πλήρωσης  περαιωμένων  εργασιών.  Ο ανάδοχος  δεν
δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση κάθε εργασίας.
Έτσι σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που χρειάζονται για την εκτέλεση κάθε εργασίας, ήτοι
τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση από ημεραργίες με οποιαδήποτε αιτία,
οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης
και τα ασφάλιστρά τους.
β) Οι  δαπάνες  για  το  προσωπικό  των  συνεργείων  και  του  μηχανικού  εξοπλισμού  (εργοδηγοί,
μηχανοδηγοί,  χειριστές,  μηχανοτεχνίτες,  τεχνίτες ειδικευμένοι  και  ανειδίκευτοι  εργάτες)  για  ημερομίσθια
αυτών, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π.
γ) Η  αξία  των  υλικών  που  χρειάζονται  για  κάθε  είδους  εργασίας  περιλαμβανομένων  των
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών αυτών με οποιοδήποτε μέσο, από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας
έως τον τόπο των έργων.
δ) Οι δαπάνες για ενδεχόμενη κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημιώσεις για την προσωρινή
κατάληψη εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευσή τους.
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
στ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται  συγκεκριμένα, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που ορίζει η τιμή του τιμολογίου.

Ουδεμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις ποσότητες
και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, είτε ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών,
είτε ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου εις τον διαγωνισμό.

Άρθρο 8ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου
Στο άρθρο 5 παρ. 4 του 609/85 Π.Δ/τος ορίζεται ποσοστό για τα γενικά έξοδα και όφελος αναδόχου και
καταβάλλεται επί της αξίας των εργασιών που εκτελούνται με τις τιμές του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων.
Σ' αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται:
α) Οι  μισθοί  και  κάθε  είδους  αποζημιώσεις  ασφαλίσεις  και  έξοδα  κινήσεως  του  διοικητικού  και
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την
κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.)
γ) Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης και παραλαβής των
έργων.
δ) Κάθε  είδους  φόροι,  τέλη,  έξοδα  εγγύησης,  τόκοι  κίνησης  κεφαλαίων  και  άλλες  κάθε  είδους
επιβαρύνσεις.
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ε) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών εν γένει για την
παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και κάθε είδους
αποζημίωσης προς τρίτους.
ζ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης των προϊόντων σε θέσεις που
επιτρέπονται από την αστυνομία.
η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται  ειδικά,  αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και
σύμφωνη προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή απαιτούμενη για την τακτοποίηση των
έργων από κάθε πλευρά, σε σχέση προς τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.
θ) Το όφελος του αναδόχου.

Άρθρο 9ο - Ποιότητα υλικών - Έλεγχος υλικών - Δείγματα
Τα υλικά οφείλουν να είναι  αρίστης ποιότητας  και  σύμφωνα με τους όρους  των αντίστοιχων  τεχνικών
προδιαγραφών.
Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά και άλλα είδη που
χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται αν βρεθούν ακατάλληλα. Τα απαραίτητα δείγματα και
περιγραφικά στοιχεία θα παραδίδονται εγκαίρως προ της χρήσεως και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Αν
είναι ανάγκη τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών.

Άρθρο 10ο - Αναλογία Υλικών
Εφαρμόζονται  με  ακρίβεια  και  προσοχή  οι  αναλογίες  υλικών  που  ορίζει  το  τιμολόγιο  και  η  συγγραφή
υποχρεώσεων. Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να μετρούνται με κιτία ορισμένων
διαστάσεων για να είναι στις σωστές αναλογίες.

Άρθρο 11ο - Μηχανικός εξοπλισμός
Ο μηχανικός εξοπλισμός, αν χρειάζεται τέτοιος για το έργο, προβλέπεται να καθορίζεται κάθε φορά στην
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός ή διατίθεται από τον ανάδοχο ή εξασφαλίζεται  με
φροντίδα και έξοδα δικά του. Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη γι' αυτά.

Άρθρο 12ο - Ατυχήματα και ζημιές
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., υποχρεούνται να ασφαλίσουν σ'
αυτό το προσωπικό τους.
Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι ανάδοχοι υποχρεούνται να
συνεχίσουν  την  ασφάλιση  του  προσωπικού  που είναι  ασφαλισμένο  στο Ι.Κ.Α.  και  δεν  έχει  διακοπεί  η
ασφάλισή  του.  Το  υπόλοιπο  προσωπικό  υποχρεούται  επίσης  να  ασφαλίσει  σε  αναγνωρισμένη  από  το
Δημόσιο ασφαλιστική εταιρεία.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους, ήτοι εργοδοτική εισφορά και εισφορά εργαζομένου, βαρύνει
τον ανάδοχο. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν γένει
προσωπικού του αναδόχου, ως και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκάλεσε το προσωπικό του αναδόχου
και τα μεταφορικά του μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και κάθε
είδους κοινωφελή έργα.

Άρθρο 13ο - Φόροι - Τέλη και Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν την
ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού. Υποχρεούται να πληρώνει το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα δώρα και
τα  επιδόματα  που  ορίζονται  με  απόφαση  του  Υπουργείου  Εργασίας,  λόγω  Πάσχα  και  Χριστουγέννων,
ημερών υποχρεωτικής αργίας και άδειας.
Εάν μετά την ημερομηνία που έγινε ο διαγωνισμός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν
άλλοι  που  υπάρχουν,  το  αντίστοιχο  ποσό  πληρώνεται  επί  πλέον  ή  εκπίπτεται  αντίστοιχα  από  τους
λογαριασμούς  του  αναδόχου  προσθέτοντας  ή  αφαιρώντας  το  ποσόν  που  πραγματικά  πληρώθηκε  ή
εξοικονομήθηκε.

Άρθρο 14ο - Μελέτη συνθηκών του έργου
Ο εργολάβος που μειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ' όψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές
και τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του έργου και των μερών αυτού, τις απαραίτητες με κάθε
μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την
ανάγκη  κατασκευής  οδών προσπέλασης,  την ευχέρεια  εξεύρεσης  εργατικών  χεριών,  νερού,  ηλεκτρικού
ρεύματος, καιρικές συνθήκες,  την κατάσταση των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και
γενικές συνθήκες ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν το κόστος
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των  έργων  και  ότι  τα  έργα  θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  στην  οποία  υποχρεούται  να
συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

Άρθρο 15ο - Φύλαξη υλικών, έργων, άλλων κατασκευών και μέσων - Προστασία βλάστησης
α) Ο ανάδοχος θα φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα εις χείρας του υλικά και μέσα,
καθώς  και  τις  εργασίες  που  εκτελούνται.  Σχετικές  διαταγές  της  υπηρεσίας  εκτελούνται  υπ'  αυτού,  σε
αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης, προστασίας ή διατήρησης, τα λαμβάνει ο εργοδότης και καταλογίζει
τις δαπάνες σε βάρος του αναδόχου.
β) Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  λάβει  τα  κατάλληλα  μέτρα  φύλαξης  και  προστασίας  κάθε  είδους
κοινωφελών έργων που βρίσκονται ή εκτελούνται κοντά στα έργα του, ώστε να προλαμβάνονται ζημιές σε
αυτά  ή  διακοπή  της  λειτουργίας  τους.  Ζημιές  που  προκλήθηκαν  από  αμέλειες  του  αναδόχου
επανορθώνονται  αμέσως απ'  αυτόν, αλλιώς  η επανόρθωση γίνεται  από τον εργοδότη σε βάρος και  για
λογαριασμό του αναδόχου.
γ) Ο  ανάδοχος  προφυλάσσει  και  προστατεύει  την  υπάρχουσα  βλάστηση  και  τις  καλλιεργημένες
εκτάσεις της περιοχής του έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας,
που δεν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.
δ) Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  προστατεύει  από  ρυπάνσεις  το  περιβάλλον  και  να  φροντίζει  για  την
αποκατάσταση φθορών του περιβάλλοντος που οφείλονται σε αμέλεια ή έλλειψη απαραιτήτων μέτρων κατά
την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 16ο - Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της κυκλοφορίας
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα, άσχετα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπουν οι νόμοι, λαμβάνει
μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, ως και για την παροχή πρώτων
βοηθειών σ' αυτούς.
Γαιώδη  ορύγματα  υποστηρίζονται  πάντοτε,  γενικά  δε  τα  ορύγματα  σε  κατοικημένους  χώρους
επιπροσθέτως, επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα.
Διαταγές της υπηρεσίας σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και έξοδα
του αναδόχου.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες.

Άρθρο 17ο - Χρήση έργου προ της αποπεράτωσης
Ο εργοδότης δικαιούται να παραλάβει και κάνει χρήση κάθε τμήματος του έργου που περατώθηκε μερικώς
ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας μη σύμφωνης προς τη
σύμβαση.  Αν η ανωτέρω κατοχή  ή χρήση προκαλέσει  καθυστέρηση στην  πρόοδο  των εργασιών,  τότε
χορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που
η χρήση του έργου από τον εργοδότη προ της αποπεράτωσής του, συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον
ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ’ αυτόν τις δαπάνες αυτές που πραγματικά δικαιολογούνται.

Άρθρο 18ο - Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές επί του εδάφους
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρμογή των εγκεκριμένων χαράξεων στο
έδαφος  εκτελείται  με  φροντίδα  και  δαπάνη  του αναδόχου,  με οδηγίες  της υπηρεσίας  που ελέγχει  την
ακρίβεια σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά, τεχνικά μέσα και
προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο.
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 19ο - Απαλλοτριώσεις
Οι  απαλλοτριώσεις  που  χρειάζονται  για  την  εκτέλεση  των  έργων  γίνονται  με  φροντίδα  του  εργοδότη
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι αποζημιώσεις που θα οριστούν τελικά σε
περίπτωση καθυστέρησης  περάτωσης  του έργου λόγω απαλλοτριώσεων και  όχι  λόγω υπαιτιότητας  του
αναδόχου,  ο  εργοδότης  εκτός  του  να  δώσει  ανάλογη  παράταση  προθεσμίας,  καμία  άλλη  ευθύνη  ή
υποχρέωση για αποζημίωση έχει, έναντι του αναδόχου.

Άρθρο 20ο - Κρατήσεις
Σχετική εγκύκλιος υπ' αριθμ. 29417/85/1967.
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Α΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού:
α) 2% ΤΑΔΚΥ,
β) 1% ΤΥΔΚ,
γ) 1% ΤΠΕΔΕ,
δ) 1% ΤΣΜΕΔΕ,
ε) 0,2% ΤΣΜΕΔΕ,
στ) 0,5 % ΕΜΠ,
ζ) 0,6% ΤΣΜΕΔΕ.
Β΄)  Εάν  το  έργο  εκτελείται  από  πιστώσεις  Δημοσίων  Επενδύσεων,  ο  ανάδοχος  υπόκειται  μόνον  στις
επιβαρύνσεις με τα στοιχεία (δ), (ε), (στ) και (η) καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές.

Άρθρο 21ο - Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός
Θα εκδοθεί βάσεις  των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής
εγκριτικής απόφασης της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή
αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται εις αυτόν.
Προ  της  θεώρησης  του  λογαριασμού  αυτού  θα  προσκομίσει  ο  ανάδοχος  βεβαίωση  του  αρμοδίου
υποκαταστήματος  του Ι.Κ.Α.  ότι  εξόφλησε όλες  τις  σχετικές  με την εκτέλεση  του έργου  ασφαλιστικές
εισφορές.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι  Δέκα  16/ 01/2014

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ. Γόρτυνας

ΒΑΡΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άγιοι  Δέκα   16/ 01/2014
Οι Συντάξαντες

Γκότση Έφη
Σπιθάκης Εμμανουήλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ.Γόρτυνας

ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: Ανάπλαση οικισμου Ανω και Κατω
Καπετανιανα
Προϋπολογισμός: 622.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Κωδ. Πράξης: 2013ΕΠ00280084

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ   1ο
Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  (Ε.Σ.Υ.)
Αντικείμενο της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των ειδικών και
τεχνικών όρων σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, τα
λοιπά  συμβατικά  τεύχη,  τις  ισχύουσες  τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  σχέδια  και  διαγράμματα  που  έχουν
εγκριθεί καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί
το έργο που αναφέρεται στο 2ο άρθρο των ειδικών όρων της υπόψη Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
(Ε.Σ.Υ.) και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ   2ο
Αντικείμενο Εργολαβίας - Προδιαγραφές και λοιποί όροι εκτελέσεως των εργασιών
 Το τεχνικό αντικείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος
της τεχνικής περιγραφής της παρούσης μελέτης.
 Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΤΠ για έργα
οικοδομικά που αναφέρονται στα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια σύμφωνα με την Εγκύκλιο 9/26-02-2013
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
 Επίσης πέραν των πιο πάνω, η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σύμφωνα με τους όρους της απόφασης για απαλλαγή
του έργου από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον υπάρχει τέτοια).
Η ενημέρωση για την ύπαρξη των πιο πάνω και η γνώση του περιεχομένου αυτών αποτελεί συμβατική
υποχρέωση του αναδόχου του έργου και ουδεμία άγνοια δικαιολογείται.
 Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος,
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και ουδεμία απαίτηση εκ μέρους του για την καταβολή πρόσθετης
αποζημίωσης γίνεται δεκτή.
 Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την εκτέλεση του
έργου θα απομακρύνονται από τη θέση του έργου και θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο σε θέσεις που
επιτρέπονται από τα πιο πάνω, τηρουμένων των διατάξεων που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης ώστε να
εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση τους με κατάλληλη συμπύκνωση και οι επιφάνειες που θα προκύψουν να
είναι βατές σε οχήματα και αξιοποιήσιμες στην τελική διαμόρφωσή τους, προκειμένου να ολοκληρωθούν
τυχόν έργα αποκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ  3ο
Γενική ισχύς Τιμολογίου
Στις  τιμές  του  προϋπολογισμού  και  του  τιμολογίου  της  Υπηρεσίας  περιλαμβάνονται  όλες  οι  σχετικές
δαπάνες όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 37 του Ν.3669/2008 (όπως ισχύει σήμερα),  «Γενικές
υποχρεώσεις του αναδόχου» και στο Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που έχει εγκριθεί με την
Εγκύκλιο  9/26-02-2013  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  &
Δικτύων.
Η προσφορά για το έργο Ανάπλαση οικισμου Ανω και Κατω Καπετανιανα δίδεται με πλήρη ευθύνη
του  αναδόχου  και  μετά  από  εκτίμηση  και  συνδυασμό  των  μέσων  που  διαθέτει,  των  πραγματικών
δεδομένων εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών
όρων που αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καμίας
εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε ισχυρισμού.

ΑΡΘΡΟ  4ο
Μηχανικός εξοπλισμός και εργαλεία – Καλή εκτέλεση εργασιών
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Ο ανάδοχος  πρέπει να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα υλικά, μηχανήματα, τα εργαλεία ως
και  τα  μεταφορικά  μέσα  που  είναι  αναγκαία  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  του  έργου  που
αναλαμβάνει.

Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με
τις  διατάξεις  της παρούσας, τα γενικά και  τα λεπτομερειακά σχέδια της μελέτης.  Οπωσδήποτε όμως ο
ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των έργων.

Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων
υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από τις κατά Νόμο
ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής,
τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση εργασιών, ο ανάδοχος παραμένει μόνος
και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες  αυτές, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρόνος έναρξης της συμβατικής προθεσμίας
Σύμφωνα  με  την  παρ.  2  άρθρο  48  του  Ν.  3669/2008  οι  συμβατικές  προθεσμίες  αρχίζουν  από  την
υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας και τυχόν πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 35 του Νόμου 3669/2008.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή σύμφωνα
με την παράγραφο 9 του άρθρου 35 του Νόμου 3669/2008.

ΑΡΘΡΟ  7ο
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου – υποχρεώσεις αναδόχου
 Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της συμβάσεως του έργου, ο ανάδοχος οφείλει
να υποβάλλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που θα ανταποκρίνεται στις
συμβατικές του υποχρεώσεις λαμβάνοντας υπόψη και τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες.
 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) μέρες το χρονοδιάγραμμα με τυχόν
συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας θεωρείται ότι το
χρονοδιάγραμμα έχει εγκριθεί στη μορφή που το υπέβαλε ο ανάδοχος.
 Για τη σύνταξη - έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 46 του Νόμου 3669/2008 (όπως ισχύει σήμερα).
 Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος με την υποβολή του χρονοδιαγράμματος κατασκευής
του έργου, να υποβάλλει το “Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας” (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας
(ΦΑΥ) για έγκριση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθμό ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002, Πρόληψη
και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων, απόφαση Υφυπουργού
ΠΕΧΩΔΕ.
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο (Π.Δ.305/96 άρθρο 3 παρ.10
όπως ισχύει σήμερα). Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ
εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά
και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον κύριο του έργου, ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα
πραγματικά στοιχεία του έργου όπως αυτό κατασκευάστηκε. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του
κυρίου του έργου. (Π.Δ.305/96 άρθρο 3 παρ.11 όπως ισχύει σήμερα).
 Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει
και υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία
των στελεχών, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για
την καλή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Προθεσμίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες
1. Η συνολική προθεσμία περαιώσεως του υπόψη έργου ορίζεται σε 12 (δώδεκα), μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης. Μέσα στη παραπάνω προθεσμία πρέπει να έχουν γίνει και όλες οι απαιτούμενες
δοκιμασίες.
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2. Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες για τις εργασίες όπως αναφέρονται στον προϋπολογισμό του
έργου ορίζονται ως κάτωθι :
Στο  1ο   τρίμηνο (εκατόν  είκοσι ημερολογιακές  ημέρες)   θα  πραγματοποιηθουν  οι  χωματουργικές
εργασιες και τα σκυροδεματα
Στο 2ο  τρίμηνο (εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες) θα πραγματοποιηθούν τα σκυροδεματα και τα
δικτυα ηλεκτροφωτισμου.
Στο 3ο  τρίμηνο (εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες) θα πραγματοποιηθούν :η τοποθετηση φωτιστικων
σωματων,  οι επιστρωσεις και αργολιθοδομες
Στο 4ο  τρίμηνο (εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες) θα πραγματοποιηθούν : οι επιστρωσεις και οι
εργασιες πράσινου.

Η έγκριση  των παρατάσεων γίνεται  από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου και αναλυτικότερα σύμφωνα με το άρθρο 48 του Νόμου 3669/2008.
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει  τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών με
τέτοιο τρόπο ώστε η δαπάνη των εργασιών να καλύπτεται από τη διατιθέμενη για το έργο πίστωση και
παράλληλα να απορροφάται έγκαιρα η διατιθέμενη για το έργο πίστωση.
Για  κάθε  ημερολογιακή  ημέρα  υπέρβασης  με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  της  συνολικής  προθεσμίας
περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται  ποινική ρήτρα που προβλέπεται  από τα άρθρα 48 και 49 του
Ν.3669/2008, όπως ισχύουν σήμερα.
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης των τμηματικών προθεσμιών,  με υπαιτιότητα του αναδόχου,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα που ορίζεται σε 5% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για
αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Οι ποινικές
ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνουν το 3% του ποσού
της σύμβασης και γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ  9ο
Ημερολόγιο έργου - Παραλαβές

Το ημερολόγιο του έργου με τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 47 του Νόμου 3669/2008,
τηρείται με μέριμνα του αναδόχου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει με την Υπηρεσία στην παραλαβή των εκάστοτε εκτελουμένων
εργασιών  και  να τηρεί  βιβλία  παραλαβών.  Τα  βιβλία  αυτά  θα είναι  «εις  διπλούν»  θα σημειώνονται  οι
επακριβείς διαστάσεις των έργων θα υπογράφονται επί τόπου από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα
τηρείται από ένα αντίγραφο και από τους δύο.

Αμέσως  μόλις  τελειώσει  αυτοτελές  μέρος  του  έργου,  θα  συντάσσονται  από  τον  ανάδοχο  και  θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία βάσει των ανωτέρω παραλαβών, σχετικά λεπτομερή σχέδια στα οποία θα
εμφαίνονται  αναλυτικά οι  εκτελεσθείσες  εργασίες,  οι  διαστάσεις  τους  και  θα είναι  λεπτομερέστατα και
συμπληρωμένα με σημειώσεις, όπου χρειάζεται.

Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται σε επιμετρήσεις του έργου και η μη έγκαιρη σύνταξή
τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική πληρωμή

ΑΡΘΡΟ 10ο
Επιμετρήσεις

Για  τις  επιμετρήσεις  του  έργου  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  Ν.  3669/2008,  όπως  έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Για διακριτά μέρη του έργου, ο ανάδοχος στο τέλος κάθε μήνα συντάσσει επιμετρήσεις για τις
εργασίες του προηγουμένου μήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη Δ/νουσα Υπηρεσία αφού τις υπογράψει
με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».

Μέσα σε δύο (2) μήνες το αργότερο από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να υποβάλλει τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν ως και την τελική επιμέτρηση.

Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιμέτρησης ολοκληρώνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα
σε δύο μήνες από την υποβολή της.

Λοιπά θέματα για τις επιμετρήσεις ορίζονται  στο άρθρο 52 του Νόμου 3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά τη διάρκεια
των εργασιών - εξυπηρέτηση υπαλλήλων επίβλεψης.

Κάθε  σχετική  δαπάνη  που απαιτείται  για  τη σήμανση και  εξασφάλιση  συνεχούς  και  ακώλυτης
διεξαγωγής  της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου βαρύνει  τον ανάδοχο και  λήφθηκε
υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να
προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά,
υδραυλικά,  οικοδομικά  κ.λπ.),  σημάτων  και  πινακίδων  ασφαλείας,  προειδοποιητικών,  ρυθμιστικών,
πληροφοριακών και να επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα
τοποθετούνται  υποχρεωτικά  περίφραξη,  ιδιαίτερη  σήμανση,  αυτόματα  σήματα  που  θα  αναβοσβήνουν
(FLASH  LIGHTS)  και  κατάλληλες  διατάξεις  ασφαλείας,  λαμβανομένου  υπόψη  του  Κώδικα  Οδικής
Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα
- έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους.

Ο ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται
στη μη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

Ο  Διευθύνων,  από  μέρους  του  αναδόχου  του  έργου,  υποχρεούται  μετά  από  ειδοποίηση  της
υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν ή διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις
μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή σε άλλους τόπους παραγωγής.

ΑΡΘΡΟ  12ο
Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές
Η  εκτέλεση  του  παρόντος  έργου  διέπεται  από  την  ισχύουσα  για  Δημόσια  Έργα  Νομοθεσία  και  πιο
αναλυτικά ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη.
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08  (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) : Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων.
Ισχύοντες  Κανονισμοί  και  Τεχνικές  Προδιαγραφές (όπως ισχύουν σήμερα) (όπως έχει  τροποποιηθεί  και
ισχύει σήμερα).
1. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000)
που  εγκρίθηκε  με  την  αριθμ.  Δ17α/116/ΦΝ,  429/18-10-2000  απόφαση  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  και  ο  Ελληνικός
Αντισεισμικός Κανονισμός-ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-
03 αντίστοιχα).
2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά
τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)
3. Κανονισμός  Τεχνολογίας  Χαλύβων  Οπλισμού  Σκυροδέματος  (ΦΕΚ  381/Β/24-3-2000),  καθώς  και  οι
αποφάσεις  και εγκρίσεις,  που αναφέρονται  σε ειδικές κατασκευές,  σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού κ.λπ.
υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ.
4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ.
5. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως ισχύει σήμερα.
6. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
7. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η.
8. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων
9. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
10. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
11. Τα Π.Δ.  778/80 και  1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών»
(ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα).
12. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν μετά από την
33940/7590/17-12-98,  απόφαση  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  (ΦΕΚ  1316/Β/31-12-98)  και  οι  λοιπές  πυροσβεστικές
διατάξεις.
13. Οι  τοπικές  δεσμεύσεις  λόγω Αρχαιολογικής  Υπηρεσίας,  Δασικής  Υπηρεσίας,  γειτνίασης  με  αγωγούς
υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. κ.λπ.
14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι  κανονισμοί  άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται  από τους
παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις.
15. Τα ενιαία Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών που εγκρίθηκαν με την αριθ. Εγκύκλιο 9/26-02-
2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
16. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989)
17. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και
κάθε  άλλη  διάταξη  που  θα  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  Περίληψης  Διακήρυξης  της
Δημοπρασίας.
18. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε), στο μέρος
που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία.
19. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών».
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20. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει
να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.
21. Ο  Ν.1396/83  «Υποχρεώσεις  λήψης  και  τήρησης  των  μέτρων  ασφαλείας  στις  οικοδομές  και  λοιπά
ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83).

ΑΡΘΡΟ 13ο
Ποσοστό  γενικών  εξόδων  και  οφέλους  -  Χρηματοδότηση  –  Φόροι  -  Ειδικές  δαπάνες
βαρύνουσες τον ανάδοχο
1. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18 % και διευκρινίζεται ότι οι τιμές του
τιμολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό.
2. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ), σε βάρος του γενικού
έργου με κωδικό αριθμό 2013ΕΠ00280045, της ΣΑΕΠ0028. Οι πληρωμές του αναδόχου θα υπόκεινται σε
όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένης και της κράτησης του 0,6 %. Οι νόμιμες κρατήσεις
καθορίζονται από τη πηγή χρηματοδότησης και από το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους.
3. Ο ΦΠΑ βαρύνει το κύριο του έργου.
4. Τονίζεται επίσης ότι στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται και τα αναγραφόμενα στους
Γενικούς Όρους του Περιγραφικού Τιμολογίου Έργων Οικοδομικών που έχει εγκριθεί με την Εγκύκλιο 9/26-
02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
5. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την καλή και
έντεχνη εκτέλεση του έργου. Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες
επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 3669/2008
όπως ισχύει σήμερα.
6. Στις δαπάνες του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύνουν
αποκλειστικά αυτόν:

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών και εκμισθωτών των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών και των
θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά.
Οι δαπάνες αποζημιώσεως μηχανημάτων, πρόσθετες επιβαρύνσεις  από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως
πηγών λήψεως υλικών (αδρανών υλικών και νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές.
Σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή και μεταφορά
υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή
υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες.
Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί
αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο,
ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ  14ο
Έδρα της επιχείρησης - Διορισμός αντικλήτου
Κατά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 30 του Ν.3669/2008
(όπως  ισχύει  σήμερα),  ο  ανάδοχος  δηλώνει  την  έδρα  της  επιχείρησης  και  την  ακριβή  Δ/νση  της  και
υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο του κάτοικο Ν.Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Δ/νση Έργων από τον Ανάδοχο - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά Μέσα - Ώρες Εργασίας.
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά,
μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα.
2. Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικό
που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 36, 37 και 38 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.
3. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής
επιχείρησης είναι  υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και  το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου.
Νοείται ότι θα ελεγχθεί αυστηρά η μη τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 38 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει
σήμερα.
4. Απαγορεύεται  η κάλυψη αφανούς εργασίας  ή η εκτέλεση οποιασδήποτε  εργασίας,  η οποία δεν
μπορεί να καταμετρηθεί εκ των υστέρων, σε ημέρες αργίας ή ώρες μη λειτουργίας της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ  16ο
Πινακίδες ενδεικτικές - Φωτογραφίες του έργου που κατασκευάζεται
 Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων
ενδεικτικών του έργου που εκτελείται με την επωνυμία του Κυρίου του έργου, της Διευθύνουσας
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Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής. Επειδή το έργο χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους θα
τοποθετηθεί και η πινακίδα της Ε.Ε σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ΕΚ 1828/2006),
καθώς και μόνιμη αναμνηστική πλακέτα μετά το πέρας του έργου.
 Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη – εκτέλεση - πέρας) και την
προσκόμισή τους πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης.

ΑΡΘΡΟ  17ο
Πηγές λήψης υλικών - ποιότητα και προέλευση υλικών
Αν δεν καθορίζονται από τη σύμβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί έγκαιρα
στην εξασφάλιση κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού και να δηλώσει στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές που θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.

Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση  υλικών  απροσδιόριστης  ποιότητας  ή  άγνωστης  προέλευσης  ή  η
ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς
βλάβες ή ελαττώματα.

Επίσης  όλα  τα υλικά για  την εκτέλεση  των έργων θα είναι  απολύτως  σύμφωνα με τα συμβατικά
δεδομένα,  τους  ισχύοντας  κανονισμούς  και  προδιαγραφές  των  Υπουργείων  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,  Εμπορίου  και
Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας. Θα είναι αρίστης ποιότητας και
της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις,
την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ.

Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των
έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους,
ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει καμιά
ευθύνη  για  την  κακή  ποιότητα  ή  ακαταλληλότητα  των  υλικών,  που  παραδίδονται  σ’  αυτόν  από  τον
εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο
με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε
βλάβη, ζημιά ή απώλεια, που θα συμβεί στα υλικά αυτά.

Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία, ως εξής
1. Αν πρόκειται  για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής,  θα προσκομίζονται  στην Υπηρεσία τεχνικά
φυλλάδια και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα.
2. Αν  πρόκειται  για  υλικό  πρωτότυπο,  που  πρόκειται  να  παραχθεί  ειδικά  για  το  εν  λόγω  έργο  θα
προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα.
Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την
παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου.
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα ή συσκευή, που δεν
είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω.

Όλα  τα  μηχανήματα  και  συσκευές  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικό  ελέγχου  του
κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και
δαπάνες του αναδόχου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών  μηχανημάτων  συσκευών κ.λπ., να
υποβάλλει  στην  Δ/νουσα  Υπηρεσία  πλήρη  κατάλογο  των  προς  παραγγελία  υλικών  για  έγκριση,
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Αναθεώρηση τιμών
 Εφαρμόζεται το άρθρο 54 του Ν.3669/2008.
 Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τα έργα σε αρίστη κατάσταση μέχρι την παραλαβή
τους και να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται από διάφορες αιτίες.
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος,
υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς οι εργασίες της
αποκατάστασης μπορεί να εκτελεσθούν με μέριμνα της διευθύνουσας υπηρεσίας, με οποιονδήποτε τρόπο
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 58 και 60 του
Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.
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 Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν
προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση.
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παράγρ.1 του Ν.3669/2008 (όπως ισχύει σήμερα),  ο
χρόνος εγγυήσεως του έργου καθορίζεται σε 15 μήνες μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική
παραλαβή.
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πρόγραμμα συντήρησης
του έργου κατά τον χρόνο εγγύησης, με αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων επιθεωρήσεων,
εργασιών και απαιτούμενων μηχανικών μέσων. Το εν λόγω πρόγραμμα εγκρίνεται από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία η οποία μπορεί να το τροποποιήσει.
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3669/2008  όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες - Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
1. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.
2. Το θέμα των ΤΜΝΕ και των ΠΚΤΜΝΕ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008
όπως ισχύει σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις Τιμές μονάδος και το Περιγραφικό Τιμολόγιο που έχουν
εγκριθεί με την Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων, όπως ισχύει σήμερα και για την κατηγορία έργων που προβλέπεται.
3. Όλες οι νέες τιμές μονάδος που θα συνταχθούν υπόκεινται στην έκπτωση που θα προσφερθεί από
τον ανάδοχο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ  21ο
Πιστοποίηση Εργασιών
Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών
που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα
οριζόμενα στο άρθρο 53 του Νόμου 3669/2008.

ΑΡΘΡΟ  22ο
Μελέτες
1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθούν, από τη Δ/νουσα Υπηρεσία,
στον Ανάδοχο μελέτες σχέδια  και  στοιχεία που τυχόν υπάρχουν για την εκτέλεση του έργου και είναι
εγκεκριμένα από την Προϊσταμένη Αρχή ή από άλλη δημόσια υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες
Κανονισμούς.
2. Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνιση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά συμβατικά στοιχεία,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα και πάντως πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών,
γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και να συμμορφώνεται απόλυτα προς αυτές.
3. Για  την  τροποποίηση  της  μελέτης,  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  κατασκευής  του  έργου,
απαιτείται απόφαση της προϊσταμένης αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού
συμβουλίου.
4. Κάθε συμπλήρωση ή προσαρμογή των παραπάνω μελετών, σχεδίων και στοιχείων στις υφιστάμενες
τοπικές συνθήκες του έργου, ανήκει στις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου και για την εργασία αυτή δεν
καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή.
Τη ρήτρα αυτή θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι εργοληπτικές επιχειρήσεις κατά την διαμόρφωση της
οικονομικής προσφοράς τους.
5. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  εγγράφως  από  την  Διευθύνουσας  Υπηρεσία,  να
εκπονήσει και υποβάλει κάθε άλλη μελέτη ή μέρος αυτής που η τεχνική Επιστήμη απαιτεί και η αρτιότερη
εκτέλεση του έργου επιβάλλει.
6. Η υποβολή όλων των μελετών θα γίνεται εγγράφως, θα ελέγχονται από την Διευθύνουσας Υπηρεσία
και θα εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
7. Ελλιπή  στοιχεία  των  μελετών  που  προσκομίζει  ο  ανάδοχος  επισημαίνονται  εγγράφως  από  την
Προϊσταμένη Αρχή με εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
8. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος διατηρεί στο ακέραιο την ευθύνη για την ορθότητα των μελετών του
και των αντίστοιχων κατασκευών που έχουν υιοθετηθεί από την Υπηρεσία.
9. Εκτέλεση τοπογραφικών αποτυπώσεων: Εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και
οπωσδήποτε πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει
ολοκληρώσει  για  όλο  το  έργο,  την  αποτύπωση  της  μορφής  του  φυσικού  εδάφους  (π.χ.  έλεγχος
υπαρχουσών υψομετρικών αφετηριών ή/και εγκατάστασης νέων εφόσον τούτο απαιτείται, λήψη διατομών
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κ.λπ.), σε όλο το εύρος κατάληψης. Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους και θα
παραλαμβάνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
10. Με το πέρας της κατασκευής ο ανάδοχος θα συντάξει και θα παραδώσει στην υπηρεσία σχέδια «όπως
κατασκευάσθηκε (as built)» Τα παραπάνω σχέδια θα υποβληθούν και σε ψηφιακή μορφή. Για την εργασία
αυτή δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή. Τη ρήτρα αυτή θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις κατά την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς τους

ΑΡΘΡΟ  23ο
Ασφάλιση του προσωπικού του αναδόχου – μέτρα ασφαλείας εργοταξίου

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

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει έναντι ατυχημάτων το προσωπικό που εκτελεί το έργο
και ευθύνεται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από
το Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια της
εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75 «περί ασφαλείας των εν τοις οικοδομικές εργασίες
ασχολουμένων  μισθωτών»  το  Π.Δ.  770/80  «περί  μέτρων ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  εις
εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων, αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού» και κάθε άλλη διάταξη
που θα ισχύει σε όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων Αστυνομικές
Διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που θα συμβεί στον ίδιο,
στο προσωπικό του, ή σε τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του
έργου.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να τοποθετήσει  τα απαιτούμενα σήματα και  πινακίδες  σε όλες γενικά τις
θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους.

Ο ανάδοχος  ευθύνεται  ποινικά  και  αστικά  για  κάθε  ατύχημα  που θα  οφείλεται  στη μη  λήψη των
απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ανακοινώσει  αμέσως  στη  Διευθύνουσα  το  Έργο  Υπηρεσία,  όλες  τις
απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με μέτρα
ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των
εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας
και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την
Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρμογής των διατάξεων.

Για  εργασίες,  που  απαιτούν  ειδικά  μέτρα  ασφαλείας,  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  πάρει  όλα  τα
ενδεδειγμένα πρόσθετα και  ειδικά μέτρα ασφαλείας  και  να εφαρμόζει  αυστηρά τους κανονισμούς,  που
ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων.

Ο  ανάδοχος  έχει  όλες  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  37  του  Ν.
3669/2008 και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 2229/94.

Αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσης  αποτελούν  τα  άρθρα  που  περιλαμβάνονται  στην  υπ’  αριθμό
ΔΙΠΑΔ  /ΟΙΚ/889/27-11-02  απόφαση  του  Υφυπουργού  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  (ΦΕΚ  16β/14-01-03),  πρόληψη  και
αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.).

ΑΡΘΡΟ 24ο
Ασφάλεια και Υγεία
Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε
συνδυασμό με το παράρτημα I του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
1. Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής  νομοθεσίας,  των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα
του  έργου,  ή  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  ώστε  να  εξαλείφονται  ή  να  ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι
ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9),
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν. 1568/85, ΠΔ
294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. (αρ. 42).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
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α) Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και
να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).

β) Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 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.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182).

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 : ΠΔ
1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).

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

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).

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.

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.
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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.

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
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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
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.

4.1Προετοιμασία 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  σήμανση  -  σηματοδότηση,  συστήματα  ασφαλείας,  φόρτωση  -
εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ
0 ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να  προβεί  στην  κατάλληλη  σήμανση και  σηματοδότηση,  με  σκοπό  την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:
- Την  Υ.Α  αριθ.  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»
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- 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 (αρ. 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)
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
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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. Ill),
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.
(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).

6.  Ακολουθεί  κατάλογος  με  τα  νομοθετήματα  και  τις  κανονιστικές  διατάξεις  που

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

Α. ΝΟΜΟΙ
Ν.495/76 ΦΕΚ 337/Α/76
Ν.1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83
Ν.1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84
Ν.2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93
Ν.2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99
Ν.3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07
Ν.3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08
Ν.3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10
Ν.4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π.Δ.413/77 ΦΕΚ 128/Α/77
Π.Δ.95/78 ΦΕΚ 20/Α/78
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Π.Δ.216/78 ΦΕΚ 47/Α/78
Π.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80
Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81
Π.Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89
Π.Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90
Π.Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90
Π.Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91
Π.Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91
Π.Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94
ΠΔ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94
ΠΔ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94
ΠΔ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95
Π Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95
ΠΔ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96
ΠΔ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99
ΠΔ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00
ΠΔ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04
ΠΔ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05
ΠΔ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06
ΠΔ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06
ΠΔ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06
ΠΔ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10
ΠΔ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84
ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89
ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91
ΚΥΑ αρ.οικ. Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93
ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94
ΥΑ αρ. οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94
ΥΑ 2254/230/Φ. 6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97
ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99
ΚΥΑ αρ.οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03
ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11
ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00
ΥΑ αρ. οι κ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01
ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01
ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03
ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11
ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09
Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ 155/Β/96

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οι κ/215/31 -3-08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ: Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

ΑΡΘΡΟ  25ο
Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη την διάρκεια του έργου να επιτρέπει χωρίς καμία αντίρρηση αλλά
και να διευκολύνει  με τα χρησιμοποιούμενα από αυτόν μέσα (ικριώματα κ.λπ.),  την εκτέλεση από την
Υπηρεσία με δικά της μέσα ή με άλλους αναδόχους, οποιωνδήποτε εργασιών που δεν περιλαμβάνονται σε
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αυτές που  εκτελεί,  έτσι  ώστε  να μην  παρεμβάλλεται  εμπόδιο  στις  εργασίες  που  εκτελούνται  από την
Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Καθαρισμός κατασκευών και εγκαταστάσεων

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου ή όλου
του  έργου  μετά  την  περαίωση  του,  να  αφαιρέσει  και  να  απομακρύνει  από  όλους  τους  χώρους  του
εργοταξίου και των γύρω δρόμων, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία,
ικριώματα,  προσωρινές  κατασκευές  και  περιφράγματα,  πλεονάζοντα  χρήσιμα  ή  άχρηστα  υλικά,  να
καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για την παράδοσή τους απολύτως
καθαρών, και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιμο
για χρήση και λειτουργία.

Αν μετά την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά πάνω εργασίες
μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες
αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου της δαπάνης παρακρατούμενης από την
αμέσως επόμενη πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ  27ο

Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες, εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λπ. θα
πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που
παραμένουν. Τέτοιες  εγκαταστάσεις είναι οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών
οργανισμών  (Ο.Κ.Ω.).  Η  επιζητούμενη  ιδιαίτερη  προσοχή,  αποσκοπεί  στο  να  αποφευχθούν  ζημιές,
ατυχήματα, βλάβες, κ.λπ., για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω.
που θα πρέπει να μεταφερθούν από τους κυρίους τους. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει
καμία ανάμιξη, υποχρεούται όμως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται
οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που
εκτελούνται από αυτόν.

Αν  για  σοβαρούς  λόγους  ο  ανάδοχος  δε  συμφωνεί  με  οδηγίες  και  εντολές  της  Υπηρεσίας,  είναι
υποχρεωμένος  να  γνωστοποιήσει  εγγράφως  στο  συντομότερο  δυνατό  χρόνο,  και  πάντως  όχι  μετά
παρέλευση δεκαημέρου, τις απόψεις του προς την Υπηρεσία, υποβάλλοντας συγχρόνως κάθε στοιχείο που
τις τεκμηριώνει.

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι κανένα αίτημα, αυτού που αφορά τυχόν δυσχέρειες στην
εκτέλεση του έργου, δεν θα λαμβάνεται υπόψη εκ των υστέρων, εάν δεν υποβάλλεται εγγράφως προ της
ενάρξεως  των  σχετικών  εργασιών  ώστε  η  Υπηρεσία  να  έχει  τον  χρόνο  να  προβεί  στις  απαιτούμενες
ενέργειες.

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους
της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές
του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και
παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
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