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Α.Τ 1

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 

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

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

∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ [2,80€ ] [*]
 

Α.Τ 2

Άρθρο Α-2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)

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

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

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

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,

- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m,

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

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ [0,70€ ]

Α.Τ 3
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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. 
 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    [4,50€ ]

Α.Τ 4

20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 

Κατασκευή  στρώσεων  από  θραυστά  υλικά  προελέυσεως  λατοµείου  (αδρανή
οδοστρωσίας,  λιθοσυντρίµατα,  σκύρα κλπ).  Περιλαµβάνονται  η  προµήθεια και
µεταφορά  των υλικών επί  τόπου  του έργου,  οι  πλάγιες  µεταφορές  εντός  της
κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30
cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή
δονητικές πλάκες.

Τιµή  ανά  κυβικό  µέτρο  (m3) συµπυκνωµένου  όγκου,  µε  την  µεταφορά  του
θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών
προ και µετά την επίχωση. 

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    [15,70€ ]

 

Α.Τ. 5

Άρθρο Α-2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ  

Αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων  και  στρώσεων  οδοστρωσίας  σταθεροποιηµένων  µε
συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση  προωθητή
γαιών,  φορτωτή  ή  εκσκαφέα,  µε  την  φόρτωση  επί  αυτοκινήτου  και  την  µεταφορά  προς
ανακύκλωση  ή  οριστική  απόθεση  σε  χώρους  καθοριζόµενους  από  τους  περιβαλλοντικούς
όρους του έργου και την νεταφορά 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
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ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ [1,60€ ]

 

 

32.01 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

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

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

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

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης
του  έργου,  του  σκυροδέµατος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό
σκυρόδεµα  ή  η  προµήθεια,  φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούµενων
υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος,
εφόσον  το  σκυρόδεµα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό
σκυρόδεµα),  οι  σταλίες  των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος
στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται  ότι  στην  τιµή  ανά  κατηγορία  σκυροδέµατος
συµπεριλαµβάνεται  η  δαπάνη  της  εκάστοτε  απαιτούµενης  ποσότητας
τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίµου  κλπ)  υπό  την  εφαρµοζόµενη  κοκκοµετρική  διαβάθµιση  των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται  ιδιαίτερα η
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα
σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.

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

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

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

ε. ∆εν  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 

Α.Τ. 6

32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας   C  16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

                  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ [90,00€ ]
Α.Τ. 7

32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας   C  20/25 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

                  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ [95,00€ ]
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Α.Τ. 8

38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων
εµβαδού µέχρι 0,30  m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος,
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) αναπτύγµατος επιφανείας.

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  [22,50€ ] [95,00€ ]            [95,00€ ]
[95,00€ ]

38.20 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος

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

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

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

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

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

(mm)

Πεδίο εφαρµογής

Ονοµ.
διατοµή 

(mm2)

Ονοµ. 
µάζα/
µέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραµµισµένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα
πλέγµατα και
δικτυώµατα

B500C B500Α B500C B500Α B500C

5,0 √ √ 19,6 0,154

5,5 √ √ 23,8 0,187

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222

6,5 √ √ 33,2 0,260

7,0 √ √ 38,5 0,302

7,5 √ √ 44,2 0,347

8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395

10,0 √ √ √ 78,5 0,617

12,0 √ √ √ 113 0,888

14,0 √ √ √ 154 1,21

16,0 √ √ √ 201 1,58

18,0 √ 254 2,00

20,0 √ 314 2,47

22,0 √ 380 2,98

25,0 √ 491 3,85

28,0 √ 616 4,83

32,0 √ 804 6,31

40,0 √ 1257 9,86

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

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

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συµβατικά τεύχη του έργου 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 υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα µε την µελέτη.

Α.Τ. 9

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας   B  500  C   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΦΤΑ ΛΕΠΤΑ     [1,07€ ]
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Α.Τ. 10

38.20.03 ∆οµικά πλέγµατα   B  500  C   (S500s)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ       [1,01€ ]
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Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για
την  κατασκευή  εσωτερικών  ή  εξωτερικών  τοίχων,  οιουδήποτε  πάχους,  από
φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6)
και  χρησιµοποιούνται  µετά  από  σποραδική  επεξεργασία  κατά  το  κτίσιµο  για
βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδοµή).

Οι  αργοί  λίθοι  δεν  θα έχουν  προσµίξεις  ή  ρηγµατώσεις  που επηρεάζουν  την
αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι
επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 25
mm.

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους
ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώµατα κλπ),

- επι τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιάς, ή
χρήσης  ετοίµων  κονιαµάτων  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ-998-2,  βιοµηχανικής
προέλευσης µε σήµανση CE,

- ενδεχόµενης  χρήσης  χρωστικών  ουσιών  κονιαµάτων  (pigments),  σε
αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής
αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),

- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων.
- κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

∆εν  συµπεριλαµβάνονται  οι  δαπάνες  για  την  κατασκευή  στρώσης  έδρασης
(µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών
από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται  µε την τιµή του
άρθρου 49.01,  καθώς και  οι  διαµορφώσεις  όψεων,  οι  οποίες  αποζηµιώνονται
ιδιαίτερα µε τις τιµές της ενότητας 45, 

Α.Τ. 11
 

42.11 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400   kg   τσιµέντου

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".

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
                           

42.11.03 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4213

Σε  ύψος  ή  βάθος  από  την  επιφάνεια  του  εδάφους  µη
υπερβαίνον τα 4,00m. 
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ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  [75,00€ ]
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Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωµάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ
έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- Ολα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ 
καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά 
τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ.

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.
- Τα  ελαστικά  παρεµβύσµατα  στεγανότητας,  απόσβεσης  κραδασµών  ή

κρούσεων  από  οποιοδήποτε  συνθετικό  υλικό,  οι  µαστίχες  σφράγισης
αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),  

- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο
πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώµατα ) από εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα
διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, µαζί µε την τσιµεντοκονία ή ανάλογο
υλικό στήριξης της κάσσας,

- Οι σύνδέσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων
µέχρι τη πήξη των κονιαµάτων στήριξης,

- Τα  περιθώρια  (περβάζια)  διαστάσεων  τουλάχιστον  12x50  mm,  ή
ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν
ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άθρα),

- Oι  ενδεχόµενες  σκοτίες  σφράγισης  στο  κατωκάσι,  στα  κουφώµατα  µε
ποδιά,

- Oι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών
και λοιπών εξαρτηµάτων,

- Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια, 
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25

mm ενώ αν παραµένουν θα είναι από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm)
και η στήριξή τους,

- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κλπ)
- Ολα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και 

γενικά της ασφάλισης και κίνησής των κουφωµάτων, εκτός αυτών που 
αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο 
αντίστοιχο άρθρο, 

β) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά
στο αντίστοιχο άρθρο):

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια,

γ) Οι  τιµές  µονάδας  (Τ1)  των  άρθρων  ισχύουν  και  για  µεταβολές  των
διαστάσεων της βασικής δοµικής ξυλείας του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν
του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει
του τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο
τιµολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.
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ΑΤ 12

Αρθρο: 71.01.01 

Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101

Αρµολογήµατα ακατεργάστων όψεων λιθοδοµών.

Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών σε οποιοδήποτε ύψος, µε 

τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου µε λεπτόκκοκη άµµο. Συµπεριλαµβάνεται 

η προµήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των µικροανωµαλιών των 

λίθων, το άνοιγµα, η απόξεση και η πλύση των αρµών µε καθαρό νερό και 

µεταλλική βούρτσα µέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η 

διαβροχή του τοίχου αµέσως πριν από την έναρξη του αρµολογήµατος, η 

πλήρωση µε τσιµεντοκονία, η συµπίεση, η µόρφωση, ο τελικός καθαρισµός, τα 

απαιτούµενα ικριώµατα, κλπ.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως.

Αρµολογήµατα ακατεργάστων όψεων λιθοδοµών.

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως

ΕΥΡΩ:  16,80 (δεκαέξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

                                             

Α.Τ. 13

73.12 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312 

Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες,  πλευράς άνω των 30  cm, µε
αρµούς πάχους το πολύ 1  cm 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)

ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ [28,00€ ]

Α.Τ. 14

73.59 Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαϊκού

Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαικού πάχους 3,5  cm µε κοινό τσιµέντο και θραυστά
αδρανή   διαστάσεων  0,4  έως  1,0  cm.  Υλικά  και  εργασία  αναµίξεως,
διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας µε µηχανή ή χειροτροχό ώστε η
τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

73.59.01 Γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 3,5   cm

∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ [14,60€ ]

Α.Τ. 15
31.02.02 ΣΧΕΤ

Επιστρώσεις γαρµπιλοµπετον

Επίστρωση µε γαρµπιλοµπετό κατηγορίας C20/25, οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα, 
πάχους 120mm, µόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας µέσω σχετικής επεξεργασίας
µε χρήση και ειδικής προς τούτο συρµάτινης σκούπας, ή άλλου µέσου (χτενιστό 
µπετόν), χρήση κατάλληλων οδηγών κατά τη διάστρωση, επίπαση της επιφάνειας
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µε τσιµέντο και διαµόρφωση αρµών µε αρµοκόπτη, και λείανση της παρέπλευρης 
επιφάνειας των αρµών, σε εύρος που καθορίζεται στα σχέδια της µελέτης. 
∆ηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3208

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  [25,00€ 

Α.Τ. 16

55.21 Κιγκλιδώµατα εξωστών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5521 

Κιγκλιδώµατα εξωστών κλπ. από ξυλεία τύπου Σουηδίας,  ευθύγραµµα, απλού
σχεδίου,  µε  ύψος µέχρι  1,00  m, µε  κουπαστή 9x9cm, κάτω πέλµα 6x6  cm ή
ανάλογο,  ορθοστάτες (άν χρειάζονται)  12x12  cm και  κιγκλίδες τορνευτές  ή µε
ορθογωνική διατοµή 5x5 cm ή αναλόγη σε απόσταση µεταξύ τους έως 15 cm το
πολύ, µε απλή διαµόρφωση όλων των τµηµάτων και σύνδεση του κιγκλιδώµατος
µε σιδηρούς συνδέσµους είτε σύνδεση σε άλλη ξύλινη ή λίθινη κατασκευή, µε
αντηρίδες από σιδηρά ελάσµατα και τσιµεντοκονία και εν γένει υλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) κατακορύφου πλήρους επιφανείας.

  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  [50,50€ ]

 

Α.Τ. 17

54.80 Πέργκολες και περεµφερή

Πέργκολες  και  παρεµφερείς  κατασκευές  από  ξυλεία  λαρικοειδή  (λαρτζίνη),
κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου,
µε ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, µε πλήρη κατεργασία
(ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) των επιφανειών των ξύλων και διαµόρφωση των
ακµών  και  των  άκρων  τους  σύµφωνα  µε  το  σχέδιο,  µε  ανοξείδωτα  ή
γαλβανισµένα ή ορειχάλκινα στηρίγµατα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήµατα
σύνδεσης των ξύλων µεταξύ τους και  την στερέωσή τους  σε τοίχους  ή άλλα
δοµικά στοιχεία. Συµπεριλαµβάνονται υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία
πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµένης ξυλείας. 

54.80.01 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή 
(λαρτζίνη)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621 
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ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ [730,00€ ]

Α.Τ. 18

77.54 Ελαιοχρωµατισµοί  κοινοί  ξυλίνων  επιφανειών     µε  χρώµατα  αλκυδικών  ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά επί
τόπου  και  εργασία,  σύµφωνα  µε  την  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-05-00
"Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών". 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ [6,70€ ]

Α.Τ. 19

ΑΤΗΕ 8985.1.2.2 Παραδοσιακός ιστός δρόµου  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00% 

      ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ τύπου ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΙΣΤΟ Φ114
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το φωτιστικό αποτελείται από :
1. Αγκύριο
2. Βάση έδρασης 
3. Ιστός
4. Ακροκιβώτιο
5. Φανάρι
Το φωτιστικό έχει συνολικό ύψος περίπου 3,5 m. Φέρει φανάρι τύπου ΚΕΡΚΥΡΑΣ το οποίο δέχεται
λαµπτήρα οικονοµικό 25W.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρη τοποθέτηση και δοκιµή, καθώς και ο λαµπτήρας µε το σύστηµα
έναυσης.  
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ [770,00€ ]
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A.T.20

ΑΤΗΕ 8757.1.1 Ατσαλίνα ∆ιατοµής: 2 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00% 

      Ατσαλίνα , δηλαδή ατσαλίνα και µικρουλικα επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή
µε µονωτήρες. ∆ιατοµής: 2 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 1,48   

A.T.21

ΑΤΗΕ 8757.2.3 Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25   mm  2 

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
∆ιατοµής: 25 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

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

A.T.22

ΑΤΗΕ 8773.5.2 Καλώδιο τύπου   NYY   γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό - 
∆ιατοµής 4 Χ 2,5   mm  2 

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  Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 2,5 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 4,12   

A.T.23

ΑΤΗΕ 8773.5.3 Καλώδιο τύπου   NYY   γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό - 
∆ιατοµής 4 Χ 4   mm  2 
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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  Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 4 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 5,35   

A.T.24 005 

ΑΤΗΕ 8773.5.4 Καλώδιο τύπου   NYY   γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό - 
∆ιατοµής 4 Χ 6   mm  2 

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  Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 6 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 6,78   

A.T.25 006 

ΑΤΗΕ 8773.5.5 Καλώδιο τύπου   NYY   γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό - 
∆ιατοµής 4 Χ 10   mm  2 

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  Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 10 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 9,09   

A.T.26

ΑΤΗΕ 8856.3.2 ∆ιακόπτης   PACCO   µε συντηκτική ασφάλεια µέσα σε κιβώτιο τριπολικός
µε τρεις συντηκτικές ασφάλειες µέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο 
Εντάσεως 25 Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00% 

      ∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική ασφάλεια µέσα σε κιβώτιο δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση
κιβωτίου  µε  διακόπτη  και  ασφάλεια,  εγκατάσταση,  συναρµολόγηση  σε  πίνακα,  σύνδεση  προς  τα
δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία  τριπολικός µε τρεις συντηκτικές ασφάλειες µέσα σε χυτοσιδηρούν
κιβώτιο Εντάσεως 25 Α 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 135,85   

A.T.27

ΑΤΗΕ 8915.2.4 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου
WL  -  SIEMENS   τριπολικός Εντάσεως 20 Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος
γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα
καθώς  και  βοηθητικά  υλικά  και  µικροϋλικά  και  την  εργασία  πλήρους  τοποθετήσεως  στον  πίνακα
τριπολικός Εντάσεως 20 Α 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 17,55   

A.T.28

ΑΤΗΕ 8916.3.9 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 
τύπου   WG  -  SIEMENS   τριπολικός Εντάσεως 10 Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

      Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών  συσκευών  ενδεικτικού  τύπου  WG-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς
εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις
του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον
πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 10 Α 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 15,90   

A.T. 29

ΑΤΗΕ 8916.3.10 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 
τύπου   WG  -  SIEMENS   τριπολικός Εντάσεως 16 Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

      Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών  συσκευών  ενδεικτικού  τύπου  WG-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς
εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις
του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον
πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 16 Α 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 17,40   
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A.T.30

ΑΤΗΕ 9341.1 Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500   x   500   x   5  mm   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): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ  
(Αριθµητικώς): 240,00   

A.T.31

ΑΤΗΕ 9345 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 105 100,00% 

      Φωτοηλεκτρικό  κύτταρο  ,  δηλαδή  προµήθεια,  µεταφορά,  τοποθέτηση  και  σύνδεση  ενός
φωτοηλεκτρικού κύτταρου κατάλληλου για αυτόµατη αφή και σβέση οδικού ηλεκτροφωτισµού. Στη τιµή
περιλαµβάνεται  και  η  αξία  των  υλικών  (σιδηροσωλήνων,  κλπ.)  µέχρι  τον  πίνακα  διανοµών,  των
γλαβανισµένων περιλαιµίων στερεώσεως και λοιπών µικρουλικών.   
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  
(Αριθµητικώς): 88,00   

A.T.32

ΑΤΗΕ 9346 Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισµού  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00% 

      Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισµού , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και σύνδεση ενός
χρονοδιακόπτη  µε  ωρολογιακό  µηχανισµό  και  µε  εφεδρία  12  ωρών  µέσα  σε  πλαστικό  κιβώτιο
συνδεδεµένο  στον  πίνακα  και  σε  κατάσταση  πλήρους  λειτουργίας  για  την  αφή και  σβέση  οδικού
ηλεκτροφωτισµού.   
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 148,39   

A.T.33

ΑΤΗΕ Ν70.1.1 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 
40  x  40  

Κωδ. αναθεώρησης : Ο∆Ο 2548 70,00% 
Υ∆Ρ 6751 30,00% 

      Για  την πλήρη κατασκευή φρεατίου  καλωδίων καταλλήλου βάθους,  εσωτερικών διαστάσεων
(Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την
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Τ.Σ.Υ.  και  τα  σχέδια  λεπτοµερειών,  µε  τοιχώµατα  και  πυθµένα  από  υδατοστεγές  οπλισµένο
σκυρόδεµα, µε διάστρωση του πυθµένα µε άµµο πάχους 5 εκατ. και σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου,
πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών επιφανειών και του πυθµένα θα γίνει  µε σκυρόδεµα
300kg τσιµέντου, πάχους 10 εκατ. Η επίχριση του πυθµένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του
φρεατίου θα γίνει µε τσιµεντοκονία των 600kg τσιµέντου πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθµένα του φρεατίου
θα υπάρχει οπή αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που µπορεί να συγκεντρωθούν. Θα
υπάρχουν  επίσης  τµήµατα  (αναµονές)  πλαστικού  σωλήνα  Φ110  χιλ.  για  την  είσοδο  -  έξοδο  των
καλωδίων στο φρεάτιο και µονό κάλυµµα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο µέσου πάχους 45  mm
περίπου, τυποποιηµένο εµπορίου µε ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή.

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 ΣΑΡΑΝΤΑ  
(Αριθµητικώς): 140,00   

A.T.34

ΑΤΗΕ Ν8073.1.2 Καλύµµατα φρεατίων απο γαλβανισµένη λαµαρίνα ελαφρού τύπου 
(  Pedestrian  ) διαµέτρου 450  x  450 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 1 100,00% 

      Καλύµµατα  φρεατίων  απο  γαλβανισµένη  λαµαρίνα  µε  διαµόρφωση  για  πλήρωση  µε  υλικά
πλακόστρωσης, πλήρως εγκατεστηµένα και µε το ανάλογο παρέµβυσµα στεγανότητας.   
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  
(Αριθµητικώς): 73,00   

A.T.35

ΑΤΗΕ Ν8766.5.6 Καλώδιο τύπου ΝΥ  M   πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 16   mm  2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100,00% 

      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση
υλικών  και  µικρουλικών  (κολλάρα,  κοχλίας,  µούφες,  τσιµεντοκονίαµα,  τακάκια,  πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,  µονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και  ειδικά  στηρίγµατα  ή  αναλογία  εσχάρας,
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 12,10   

A.T.36

ΑΤΗΕ Ν8949.2 Μετασ  x  ηµατιστής 230/230  V   δύο τυλιγµάτων τύπου αποµόνωσης ισχύος
400   VA   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 86 100,00% 
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      Μετασxηµατιστής 230/230V δύο τυλιγµάτων τύπου αποµόνωσης κατάλληλος για τοποθέτηση επι
πίνακα για τροφοδοσία κυκλωµάτων χειρισµού όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλ.
µετασxηµατιστής ως άνω, τοποθέτηση και σύνδεση.   
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 39,90   

A.T.37

ΑΤΗΕ Ν8949.4 Μετασ  x  ηµατιστής 230/230  V   δύο τυλιγµάτων τύπου αποµόνωσης ισχύος
1000   VA   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 86 100,00% 

      Μετασxηµατιστής 230/230V δύο τυλιγµάτων τύπου αποµόνωσης κατάλληλος για τοποθέτηση επι
πίνακα για τροφοδοσία κυκλωµάτων χειρισµού όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλ.
µετασxηµατιστής ως άνω, τοποθέτηση και σύνδεση.   
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 50,40   

A.T.38

ΑΤΗΕ Ν8949.5 Μετασ  x  ηµατιστής 230/230  V   δύο τυλιγµάτων τύπου αποµόνωσης ισχύος
1500   VA   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 86 100,00% 

      Μετασxηµατιστής 230/230V δύο τυλιγµάτων τύπου αποµόνωσης κατάλληλος για τοποθέτηση επι
πίνακα για τροφοδοσία κυκλωµάτων χειρισµού όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλ.
µετασxηµατιστής ως άνω, τοποθέτηση και σύνδεση.   
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 59,80   

A.T.39

ΑΤΗΕ 0ΝΒ.1-Ν.1 Εκσκαφή τάφρων  

Κωδ. αναθεώρησης : Ο∆Ο 2151 100,00% 

      Για την πλήρη εκσκαφή, ελαχίστων διαστάσεων 50 εκ. πλάτους 80 εκ. και 80 εκ. βάθους περίπου,
τάφρων τοποθέτησης αγωγών ηλεκτροφωτισµού, για την εκσκαφή κάτωθεν αγωγών, για διερευνητικές
τοµές  εντοπισµού  αγωγών-οχετών  ΟΚΩ  σε  κάθε  είδους  έδαφος  (γαιοηµίβραχο,  βράχο  κ.λ.π),
περιλαµβανοµένων  και  των  πετρωµάτων  µε  δυσχέρειες  εκσκαφής  κατηγορίας  γρανιτικών  ή
κροκαλοπαγών και για  οποιοδήποτε βάθος,  ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι  εκρηκτικών υλών,  εν
ξηρώ ή µέσα στο νερό, µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο, ή ακόµα και µε τα χέρια, περιλαµβανόµενης
και της εκθάµνωσης, εάν απαιτείται,. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιµετώπισης των κάθε είδους επιφανειακών και
υπόγειων νερών,  η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουµένων αντιστηρίξεων παρειών (µε οριζόντιες
ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε πασσαλοσανίδες κλπ), η δαπάνη µόρφωσης του πυθµένα
και τµήµατος των παρειών αυτού ώστε να µπορούν να χρησιµεύσουν για τη διάστρωση σκυροδέµατος
(π.χ. περιβλήµατα αγωγών κλπ) µε τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων,  η δαπάνη διαµόρφωσης ή µη
των δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών, η δαπάνη διαλογής,
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φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου και µεταφοράς αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση σύµφωνα µε
υπόδειξη της Υπηρεσίας για οριστική αποµάκρυνση ή προσωρινή απόθεση στην περιοχή του έργου
(µε την εν συνεχεία αποκοµιδή αυτών και την οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωµάτων
του  έργου)  ή  απ’  ευθείας  οριστική  τοποθέτηση  σε  θέσεις  κατασκευής  επιχωµάτων  του  έργου  ή
απόθεση παρά το σκάµµα για την επανεπίχωση-περιλαµβάνεται στην τιµή- µε κοσκινισµένα προϊόντα
εκσκαφής µέχρι πάχους 10 εκ. µετά την τοποθέτηση των σωλήνων PVC η ΡΕ ή των σιδηροσωλήνων
και του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος που κατασκευάζονται εκτός του σώµατος της οδού, καθώς
και η δαπάνη για την επανόρθωση ζηµιών εξαιτίας ενδεχόµενων καταπτώσεων γειτονικών εδαφικών
όγκων, της πλήρωσης της τάφρου µε προϊόντα εκσκαφής, καθώς και συµπύκνωσης αυτών και της
αποµάκρυνσης των υπολειπόµενων προϊόντων εκσκαφής .

Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών τάφρων εφαρµόζεται για οποιοδήποτε βάθος και για όλα τα τµήµατα
των έργων της εργολαβίας. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής τάφρων.   
( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  
(Αριθµητικώς): 7,00   

A.T.40

ΑΤΗΕ ΝΖ-4.3 Πίλαρ ηλεκτροδότησης, διµερές 

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. δύο ρευµατοδότες 16 Α
στ. την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ5 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της µε το πίλαρ.
ζ. Ρελαί διαφυγής όπως στα σχέδια.
η. ∆ιάταξη αντικεραυνικής προστασίας όπως στα σχέδια.
Θ. Ρελαί ελέγχου των κυκλωµάτων φωτισµού όπως στα σχέδια.

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): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ  
(Αριθµητικώς): 1100,00   
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A.T.41

ΝΑΤΕΠ 5761.3 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό   PVC   ονοµαστικής πίεσης 6   at  , 
ονοµαστικής διαµέτρου   D   50   mm   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00% 

      Για  την  προµήθεια,  φόρτωση,  µεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  µήκος  του  έργου  και  πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες  PVC, ανά
διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως.

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης
του έργου  των σωλήνων  και  όλων των απαιτουµένων  ειδικών  τεµαχίων  από χυτοσίδηρο  ή  PVC,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και
µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες
PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων
και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιµασία των αγωγών
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής
ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC 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, οι
αγκυρώσεις  και  ο  εγκιβωτισµός  των  σωλήνων  µε  άµµο  που  πληρώνονται  ιδιαιτέρως  βάσει  των
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.

Τιµή  ενός  µέτρου  (µµ)  ωφέλιµου  αξονικού  µήκους,  ανά  διάµετρο  αγωγού  και  ανά  κατηγορία
ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την πλήρη
και κανονική λειτουργία:   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 2,20   

A.T.42

ΝΑΤΕΠ 5761.5 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό   PVC   ονοµαστικής πίεσης 6   at  , 
ονοµαστικής διαµέτρου   D   75   mm   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00% 

      Για  την  προµήθεια,  φόρτωση,  µεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  µήκος  του  έργου  και  πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες  PVC, ανά
διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως.

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης
του έργου  των σωλήνων  και  όλων των απαιτουµένων  ειδικών  τεµαχίων  από χυτοσίδηρο  ή  PVC,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και
µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες
PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης.
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β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων
και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιµασία των αγωγών
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής
ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC 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, οι
αγκυρώσεις  και  ο  εγκιβωτισµός  των  σωλήνων  µε  άµµο  που  πληρώνονται  ιδιαιτέρως  βάσει  των
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.

Τιµή  ενός  µέτρου  (µµ)  ωφέλιµου  αξονικού  µήκους,  ανά  διάµετρο  αγωγού  και  ανά  κατηγορία
ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την πλήρη
και κανονική λειτουργία:   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 3,60   

A.T.43

ΑΤΗΕ 9424 Χυτοσιδηρούν κάλυµµα φρεατίου  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 1 100,00% 

      Χυτοσιδηρούν κάλυµµα φρεατίου , δηλαδή προµήθεια µεταφορά ενός χυτοσιδηρού καλύµµατος
φρεατίου.  
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  
(Αριθµητικώς): 22,00   

A.T.44

ΑΤΗΕ Ν8066.1.1 Φρεάτιο ποτίσµατος ∆ιαστάσεων 40  cm     X   40  cm   και βάθος έως 0,40   m   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% 

      Φρεάτιο ποτίσµατος, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα
200  kg τσιµέντου  πάχους  10  cm δόµηση  πλευρικών  επιφανειών  µε  οπτοπλινθοδοµή  πάχους  1
πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου
του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων
εκσκαφών και αχρήστων υλικών   
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 116,36   

A.T.45

ΑΤΗΕ 8138.1.4 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός 
ορειχάλκινος ∆ιαµέτρου 1   ins   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 
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      Κρουνός  εκροής  (βρύση)  ορειχάλκινος  µε τα  µικροϋλικά,  υλικά  συνδέσεως και  την  εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως  κοινός ορειχάλκινος ∆ιαµέτρου 1 ins 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 16,43   

A.T.46

ΑΤΗΕ Ν12.14.1.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10   atm   Φ 20 

Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6621.1 100,00% 

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm, κατά  DIN 8074/8075  για HDPE,
δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και  µικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων
και   εξαρτηµάτων,  µεταφορά,  προσέγγιση,   και  εργασία  πλήρους  τοποθέτησης  επιφανειακά  ή  σε
τάφρο,  σύνδεσης,  ρυθµίσεων  και  δοκιµών  για  πλήρη  λειτουργία.  ∆εν  περιλαµβάνεται  η  δαπάνη
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   
( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 3,40   

A.T.47

ΑΤΗΕ Ν12.14.1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10   atm   Φ 25 

Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6621.1 100,00% 

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm, κατά  DIN 8074/8075  για HDPE,
δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και  µικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων
και   εξαρτηµάτων,  µεταφορά,  προσέγγιση,   και  εργασία  πλήρους  τοποθέτησης  επιφανειακά  ή  σε
τάφρο,  σύνδεσης,  ρυθµίσεων  και  δοκιµών  για  πλήρη  λειτουργία.  ∆εν  περιλαµβάνεται  η  δαπάνη
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   
( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 5,50   

A.T.48

Υ∆Ρ 12.14.1.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10   atm   Φ 32 

Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6621.1 100,00% 

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm, κατά  DIN 8074/8075  για HDPE,
δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και  µικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων
και   εξαρτηµάτων,  µεταφορά,  προσέγγιση,   και  εργασία  πλήρους  τοποθέτησης  επιφανειακά  ή  σε
τάφρο,  σύνδεσης,  ρυθµίσεων  και  δοκιµών  για  πλήρη  λειτουργία.  ∆εν  περιλαµβάνεται  η  δαπάνη
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Φ 32 
( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 7,70   
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A.T.49

Υ∆Ρ 12.14.1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10   atm   Φ 40 

Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6621.1 100,00% 

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm, κατά  DIN 8074/8075  για HDPE,
δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και  µικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων
και   εξαρτηµάτων,  µεταφορά,  προσέγγιση,   και  εργασία  πλήρους  τοποθέτησης  επιφανειακά  ή  σε
τάφρο,  σύνδεσης,  ρυθµίσεων  και  δοκιµών  για  πλήρη  λειτουργία.  ∆εν  περιλαµβάνεται  η  δαπάνη
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Φ 40 
( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 10,10   

A.T.50

Υ∆Ρ 12.14.1.3 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10   atm   Φ 50 

Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6621.1 100,00% 

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm, κατά  DIN 8074/8075  για HDPE,
δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και  µικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων
και   εξαρτηµάτων,  µεταφορά,  προσέγγιση,   και  εργασία  πλήρους  τοποθέτησης  επιφανειακά  ή  σε
τάφρο,  σύνδεσης,  ρυθµίσεων  και  δοκιµών  για  πλήρη  λειτουργία.  ∆εν  περιλαµβάνεται  η  δαπάνη
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Φ 50 
( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 11,60   

A.T.51

Υ∆Ρ 12.14.1.4 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10   atm   Φ 63 

Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6621.1 100,00% 

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm, κατά  DIN 8074/8075  για HDPE,
δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και  µικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων
και   εξαρτηµάτων,  µεταφορά,  προσέγγιση,   και  εργασία  πλήρους  τοποθέτησης  επιφανειακά  ή  σε
τάφρο,  σύνδεσης,  ρυθµίσεων  και  δοκιµών  για  πλήρη  λειτουργία.  ∆εν  περιλαµβάνεται  η  δαπάνη
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Φ 63 
( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 12,50   

A.T.52

ΝΑΤΕΠ 5891.1 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος (ΡΟΡ   UP  ), στατικός Με σώµα 
ανύψωσης 5-7   cm   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 
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      Εκτοξευτήρας  αυτοανυψούµενος  (ΡΟΡ  UP),  στατικός,  1/2 "  BSP µε ακροφύσιο  σταθερού  ή
ρυθµιζόµενου  τοµέα,  κανονικής  παροχής,  ενσωµατωµένο  ή  πρόσθετο,  αντιστραγγιστική  βαλβίδα
(antidrain), ακτίνας 2 - 5  m, επί τόπου, µε τα εξαρτήµατα, τα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης,
τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για πλήρη λειτουργία.   
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 8,87   

A.T.53

ΝΑΤΕΠ 5895 Κάλυµµα από συνθετικό χλοοτάπητα για εκτοξευτήρες  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

      Κάλυµµα από συνθετικό χλοοτάπητα για εκτοξευτήρες µεγάλων αποστάσεων, ενσωµατωµένο ή
πρόσθετο, επί τόπου και εργασία τοποθέτησης.   
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 103,06   

Α.Τ.54

 
ΑΡΘΡΟ 1  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  105,00

Α.Τ 55     ∆7 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.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

          ΕΥΡΩ Ολογράφως:  οχτώ και πενήντα   

Αριθµητικώς 8,50

ΑΤ   56    ∆9 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).
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

         ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι πέντε  

Αριθµητικώς 25,00

ΑΤ 57    ∆10 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

 
ΑΤ  58    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:    πέντε  

Αριθµητικώς  5,00

  ΑΤ 59  Ε1.1 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m
σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός
Άνοιγµα  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)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: εξήντα λεπτά     

Αριθµητικώς 0,60

ΑΤ 60 
 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
Αριθµητικώς 1,10

ΑΤ 61
  Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5220
Φύτευση ποωδών και  βολβωδών φυτών,  δηλαδή διάνοιξη  λάκκου κυλινδρικής  διατοµής,
φύτευση µε τη σωστή τοποθέτηση του φυτού µέσα στο λάκκο µέχρι  το λαιµό της ρίζας,
γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο,
λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-
01-00.
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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,
δοχεία κλπ).

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  σαράντα λεπτά   
Αριθµητικώς 0,40

ΑΤ 62 
 Ε9.3 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου  0,40 - 1,50 lt

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 1,50 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 φυτοτεχνική 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,
δοχεία κλπ).

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

        ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ογδόντα λεπτά  

Αριθµητικώς 0,80

  ΑΤ 63
  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

ΑΤ 64
  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)
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        ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ένα και τριάντα  

Αριθµητικώς 1,30

ΑΤ.65
     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 τόπου 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

ΑΤ 66   
   ∆1.3 ∆ένδρα κατηγορίας ∆3
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

ΑΤ67
∆2.2 Θάµνοι κατηγορίας Θ2

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:    τέσσερα και τριάντα  

Αριθµητικώς 4,30
  
ΑΤ68
   ∆3.1 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α1
Προµήθεια  αναρριχώµενων  φυτών  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,
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και
µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση
των αναρριχοµένων φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
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Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5220

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  τρία και πενήντα   

Αριθµητικώς 3,50

ΑΤ 69 
∆3.2 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α2
Προµήθεια  αναρριχώµενων  φυτών  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,
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και
µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση
των αναρριχοµένων φυτών 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-5220

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    τέσσερα και πενήντα  

Αριθµητικώς 4,50

ΑΤ 70
  ∆6.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2
Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών 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,  φορτοεκφόρτωση,  αποθήκευση  και
φύλαξη,  τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν,
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών
σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5220

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ένα και εξήντα πέντε 
Αριθµητικώς 1,65

ΑΤ 71
 Η7.2.2: Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, 1΄ κοντό, ονοµαστικής πίεσης 10 
atm Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8 
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, 1΄ κοντό, ονοµαστικής πίεσης 10  atm, από πολυεστέρα ή
νάϋλον ενισχυµένο µε ίνες υάλου,  µε απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο,
υπό την µεγίστη παροχή  µικρότερες από 0,50 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 πενήντα

                 Αριθµητικώς:  50

ΑΤ 72
  Σχετ. Η1.1.1: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, Φ16 χρώµατος καφέ
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8

- 31 -Σελίδα 31 από 36 



Σωλήνες Φ-16 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.
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
Τιµή ανά µέτρο (m)

ΕΥΡΩ        Ολογράφως µηδέν και τριάντα λεπτά

                 Αριθµητικώς:  0,30

ΑΤ.73
 Σχετ. Η1.1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ20 χρώµατος καφέ

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.  

∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
Τιµή ανά µέτρο (m)

ΕΥΡΩ        Ολογράφως µηδέν και τριάντα πέντε λεπτά

                 Αριθµητικώς:  0,35

ΑΤ 74
 Σχετ. Η1.1.4: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, Φ32 χρώµατος καφέ
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8
Σωλήνες Φ-32 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.
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
Τιµή ανά µέτρο (m)

ΕΥΡΩ        Ολογράφως µηδέν και εξήντα πέντε λεπτά

                 Αριθµητικώς:  0,65

ΑΤ.75
  Η1.1.6: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, Φ50
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8
Σωλήνες Φ-50 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
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επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. :    
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
Τιµή ανά µέτρο (m)

ΕΥΡΩ        Ολογράφως ένα και δέκα πέντε λεπτά   

                 Αριθµητικώς:  1,15

ΑΤ.76
 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: µηδέν και είκοσι δύο λεπτά

                 Αριθµητικώς:  0,22

ΑΤ.77
 H9.1.1.6: Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) Φ 1΄, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, 
µε µηχανισµό ρύθµισης πίεσης 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10  atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow
controller),  εσωτερικής  εκτόνωσης,  µε  πηνίο  (actuator)  24  V /  AC και  δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας. 
Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ        Ολογράφως: ενενήντα πέντε

                 Αριθµητικώς:  95,00

Α Τ 78
 Η.9.2.3.1  Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόµενες 
ηλεκτροβάνες: 1

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52 
Προγραµµατιστές  µπαταρίας  τύπου  φρεατίου,  3  τουλάχιστον  εκκινήσεων,  κύκλου
ποτίσµατος 1 -  7 ηµερών διάρκειας  από 1  min µέχρι  και  12 ώρες,  µε  δυνατότητα
εκκίνησης  κεντρικής  ηλεκτροβάνας.  Έλεγχος  ηλεκτροβανών µε  πηνία  µανδάλωσης
(latching),  σε  απόσταση  τουλάχιστον  20  m µέσω  καλωδίου  διατοµής  1,5  mm2.
Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.

Προµήθεια  και  µεταφορά  επί  τόπου  προγραµµατιστή  µε  την  µπαταρία  του  και  τα
πάσης  φύσεως  εξαρτηµάτά  του  καθώς  και  εργασία  σύνδεσης  τοποθέτησης,
προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ        Ολογράφως: εκατόν είκοσι πέντε

                 Αριθµητικώς:  125,00

ΑΤ 79
 H.9.2.3.2  Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόµενες 
ηλεκτροβάνες: 2

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52 

Προγραµµατιστές  µπαταρίας  τύπου  φρεατίου,  3  τουλάχιστον  εκκινήσεων,  κύκλου
ποτίσµατος 1 -  7 ηµερών διάρκειας  από 1  min µέχρι  και  12 ώρες,  µε  δυνατότητα
εκκίνησης  κεντρικής  ηλεκτροβάνας.  Έλεγχος  ηλεκτροβανών µε  πηνία  µανδάλωσης
(latching),  σε  απόσταση  τουλάχιστον  20  m µέσω  καλωδίου  διατοµής  1,5  mm2.
Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.

Προµήθεια  και  µεταφορά  επί  τόπου  προγραµµατιστή  µε  την  µπαταρία  του  και  τα
πάσης  φύσεως  εξαρτηµάτά  του  καθώς  και  εργασία  σύνδεσης  τοποθέτησης,
προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ        Ολογράφως: εκατόν τριάντα

                 Αριθµητικώς: 130,00

ΑΤ80
  Η.9.2.13 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50Χ60 cm,  6 Η/Β

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8 

Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση 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).

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ        Ολογράφως: σαράντα πέντε

                 Αριθµητικώς: 45,00

ΑΤ 81 
ΣΤ 2.1 Άρδευση φυτών
ΣΤ 2.1.5 Άρδευση  φυτών  µε  επίγειο  ή  υπόγειο  σύστηµα  άρδευσης,
αυτοµατοποιηµένο

Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5321
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Άρδευση  φυτού  µε  επίγειο  ή  υπόγειο  σύστηµα  άρδευσης  (αυτοµατοποιηµένο).
Περιλαµβάνεται ο έλεγχος του ποτίσµατος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε
οποιαδήποτε κλίση εδάφους.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Τιµή µονάδας: 0,009 ευρώ
Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και εννέα χιλιοστά

 
ΑΤ 82
. ΣΤ3 Λιπάνσεις
ΣΤ 3.1 Λίπανση φυτών µε τα χέρια

Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5340

Λίπανση φυτών µε τα χέρια, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-
03-00.  Στην  τιµή  µονάδας  περιλαµβάνεται  η δαπάνη  100  g λιπάσµατος  και  την
εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Τιµή µονάδας:  0,10 ευρώ
Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και δέκα λεπτά

ΑΤ 83
 ΣΤ4.1 Ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων
ΣΤ 4.1.1 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m

Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5354

∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι  4  m, µε την δαπάνη του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και την
δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Τιµή µονάδας: 22,00 ευρώ  
Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ

ΑΤ 84
ΣΤ6 Βοτάνισµα χώρου φυτών για την καταπολέµηση ζιζανίων
ΣΤ6.1 Βοτάνισµα µε τα χέρια

Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5551

Εκρίζωση µε τσάπα των ζιζανίων µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν
φυτευτεί,  αποµάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν
και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες
Αρχές.  Περιλαµβάνονται  όλες  απαιτούµενες  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού
προσωπικού,  των  µηχανηµάτων  και  των  εργαλείων  για  την  πλήρη  εκτέλεση  της
εργασίας, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.
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Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Τιµή µονάδας: 180,00 ευρώ 
Ολογράφως: εκατό ογδόντα ευρώ 

ΑΤ 85
 ΣΤ8 Καθαρισµοί

ΣΤ8.1.1 Καθαρισµός χώρου φυτών

Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5390

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

Τιµή µονάδας: 20,00 ευρώ  
Ολογράφως: είκοσι ευρώ 

                                                                                                                                

      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                           
     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ∆//ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆. ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 
        ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

(Τύπος  Β)

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ1:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  Κρήτης  και
Νήσων Αιγαίου 2007-2013
(  το  έργο  συγχρηµατοδοτείται  από  το
ΕΤΠΑ  κατά 85%)& ΕΣΟ∆Α

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

(Τύπος  Β)

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

(Τόπος)  ΑΓΙΟΙ  ∆ΕΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
(Ηµεροµηνία)  ………11/3/2014……………. 

1

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

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 ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΜΕΓΑΛΗΣ
ΒΡΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ3:

Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  Κρήτης  και
Νήσων Αιγαίου 2007-2013
( το έργο συγχρηµατοδοτείται από το 
ΕΤΠΑ  κατά 85%)& ΕΣΟ∆Α

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

O ∆ήµος Γόρτυνας Νοµού Ηρακλείου 

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:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Προϋπολογισµού 700.00,00 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 (Κ∆Ε) 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 – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 1

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 1

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό  – Τρόπος 

υποβολής Φακέλου Προσφοράς
2

Άρθρο 4 ∆ιαδικασία 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, ∆ασµοί 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 ∆ιαδικασία 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 ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 11

Άρθρο 22 Επαγγελµατικά προσόντα 11

Άρθρο 23 ∆ικαιολογητικά 12

Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

Άρθρο 25

∆ιάφορα

17



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο ∆ήµος Γόρτυνας Ν.Ηρακλείου.4

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ήµος Γόρτυνας Ν.Ηρακλείου . 5

1.3 Προϊστάµενη  Αρχή  είναι  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  ή  Οικονοµική  Επιτροπή του  ∆ήµου
Γόρτυνας που έχει έδρα τον ∆ήµο Γόρτυνας:6

Οδός : Αγιοι ∆έκα 
Ταχ.Κωδ. : 70012
Τηλ. : 2892340304
Telefax : 28920340302
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 ∆ιευθύνουσα  /  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  για  την  κατασκευή  του  έργου,  είναι  η  ∆//νση

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Γόρτυνας 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί …………11/3/2014……………………………. 8

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. 

- «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. 

4

     Το νοµικό πρόσωπο   για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α
Κ∆Ε, π.χ. το ∆ηµόσιο, ο ∆ήµος, η Περιφέρεια, η δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή
είναι  το  ∆ηµόσιο,   να  γίνεται  ειδικότερος  προσδιορισµός   (π.χ.  Ελληνικό  ∆ηµόσιο/Υπουργείο
Υ.ΜΕ.∆Ι../Γ.Γ.∆.Ε. /∆ιεύθυνση Οδικών έργων (∆1)) . κ.ο.κ. 

5
     Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταµένη

Αρχή και  η  ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  Εφόσον η Π.Α.  και  η ∆.Υ. δεν  ανήκουν στην ίδια αρχή (π.χ. έργο
δήµου που κατασκευάζεται από την ΤΥ∆, να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία που διαθέτει την
τεχνική υπηρεσία (εν προκειµένω η ΤΥ∆)

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 ∆ηµοτικό 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 (Π∆ 7/2013 σε συνδυασµό µε αρ. 176 παρ. 1 γ.
3852/2010 ) και το Περιφερειακό Συµβούλιο (Π∆ 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 ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου …………… .



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

- «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 ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε)  είναι  οι  διατάξεις  του  κυρωτικού
νόµου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

1.6 Αν η ∆.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 ∆ιαγωνισµού,
µόνο  εφόσον  έχει  αποδεδειγµένα  ως  αποτέλεσµα  την  παρακώλυση  ενδιαφεροµένου  να

συµµετάσχει στο ∆ιαγωνισµό.

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 ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆.Γόρτυνας , οδός Αγιοι
∆έκα  Πληροφορίες Χουστουλάκης Γεώργιος τηλ.:2892340300
Τα στοιχεία  αυτά  χορηγούνται  στους  ενδιαφερόµενους  από  την  αρχή  που  διεξάγει  το
διαγωνισµό  µέχρι  και  την…………6/3/2014……………………….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  ……………..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 Κ∆Ε και
ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Κ∆Ε, π.χ. στο άρθρο 5 του Κ∆Ε,
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 Κ∆Ε, 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 ∆ιαγωνισµού,  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/∆ιαγωνιζόµενου  και  τα  στοιχεία  όλων  των  µελών,  σε
περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την
ένδειξη  στο  εξωτερικό  του  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  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 ∆ιαγωνισµού,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 22 παρ.  2 του
Κ∆Ε.  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 ∆.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 ∆ιαγωνισµού.
Αν ο ενδιαφερόµενος  διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει  ρητά στον Πρόεδρο της
Ε.∆.  ότι  θα  καταθέσει  σχετική  ένσταση,  ο  φάκελος  της  εκπρόθεσµης  προσφοράς
παραλαµβάνεται  και  ανοίγεται   µε  τις  υπόλοιπες  προσφορές.  Η  Ε.∆.  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 ∆ιαγωνισµού θεωρεί
ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.  

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) 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 Κ∆Ε,  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 ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιαγωνισµού 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  ∆ιαγωνισµού  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.∆.  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.∆. και αποτελεί µέρος του
πρακτικού της.

ε)  Κατόπιν  η  Ε.∆.,  ξεκινώντας  από  τον  πρώτο  µειοδότη  και  ακολουθώντας  τη  σειρά
µειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο

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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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
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.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια
σειρά,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  Κ∆Ε, 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  Κ∆Ε, 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
∆ιαγωνισµού  (Ε.∆.)  η  µέση  έκπτωση  προσφοράς  (Εµ),  που  υπολογίζεται  στο  τέλος  του
Εντύπου  Οικονοµικής  Προσφοράς  από  τους  διαγωνιζόµενους,  όπως  αυτή  (τυχόν)
διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού
υπολογισµού της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την
έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών 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.∆.  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.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της
Ε.∆.

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. 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.∆.,  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.∆.  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.∆.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.∆. σύµφωνα µε το άρθρο
25Α του Κ∆Ε, προσκοµίζεται, µε την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του

12    Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Κ∆Ε, αν το σύστηµα προσφοράς είναι του άρθρου

6. Εφόσον  επιλέχθηκε  από  την  Π.Α.  το  σύστηµα  του  άρθρου  5  του  Κ∆Ε, (ενιαία  έκπτωση)  ελέγχεται  η

αριθµητική  και  η  ολόγραφη αναγραφή του  ενιαίου  ποσοστού  έκπτωσης.  Στο  άρθρο  αυτό  της  ∆ιακήρυξης
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  Κ∆Ε, να  γίνουν  οι
αναγκαίες προσαρµογές στο τεύχος της ∆ιακήρυξης.
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∆ηµοσίου 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
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.∆. 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  Κ∆Ε. Αν  υποβληθούν  ενστάσεις,  η  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  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 ∆ηµοπρασίας – 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 Κ∆Ε13. 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 Συνέδριο  14  ,  προσκαλείται ο
µειοδότης  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  26  παρ.  2  του  Κ∆Ε, 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 Κ∆Ε, 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 ∆ιακήρυξης
(αφαιρείται δηλαδή το υπογραµµισµένο τµήµα). 

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν 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)
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30 του Κ∆Ε  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
∆ικαιολογητικών 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 αυτού  16  .

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  Κ∆Ε, 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 Κ∆Ε. 

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 ∆ιακήρυξη.
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:
(1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε.

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

17  Σύµφωνα  µε  την  υπ'αριθ.  ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012  απόφαση  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και  ∆ικτύων µε θέµα “Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)  µε  υποχρεωτική εφαρµογή σε  όλα τα ∆ηµόσια Έργα”  και  τη  συνοδευτική
εγκύκλιο 26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012 καθώς και το Τεύχος Συµπληρωµατικών Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου
σύµφωνα µε την παράγραφο 13 της εγκυκλίου  26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012
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(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.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» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του  Ν.  3614/2007  (ΦΕΚ  Α’  267)  «∆ιαχείριση,  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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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 ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις
Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
 

 

7.2Των 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 ΤΣΜΕ∆Ε 

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  
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7.3 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.∆.,  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, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου

8.1 Το  έργο  συγχρηµατοδοτείται  ,από  το  Ευρωπαικό  Ταµείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  Κρήτης  και  Νήσων  Αιγαίου
2007-2013)20 και από ιδία έσοδα σύµφωνα µε την Α∆Σ 288/2013 του ∆ήµου Γόρτυνας και

υπόκειται  στις  κρατήσεις21 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 ∆ηµοσίων 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  Κ∆Ε  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, 

20    Όταν  πρόκειται  για  συγχρηµατοδοτούµενο έργο από την  Ε.Ε.,  τούτο να αναγράφεται  στη ∆ιακήρυξη 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.

21     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  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΒΡΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

11.2 Προϋπολογισµός του έργου

Ο συνολικός  προϋπολογισµός  Μελέτης  /  Υπηρεσίας  του  έργου  ανέρχεται  σε  700.000,00.
Ευρώ και αναλύεται σε 22:
∆απάνη Εργασιών  411135,15€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)74004,33€
Απρόβλεπτα23 ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
72770,92€
Αναθεώρηση11195,29€
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας130894,31€

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευη και διαµορφωση κοινοχρηστων χωρων στον Οικισµό 

της Μεγαλης Βρυσης του ∆ήµου της Αγιας Βαρβαρας, που θα συνεισφερουν στην 

αισθητικη αναβαθµιση του χωριου και θα βελτιωσουν την ποιοτητα ζωης των 

κατοικων του.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε  πεντε παρεµβασεις που 

δηµιουργουνται σε ελευθερους χωρους και σε καποια πλατωµατα που υπαρχουν κατα 

µηκος του κεντρικου δροµου που διερχεται του χωριου. Παραλληλα θα πλακοστρωθει

ο κεντρικος αξονας που οδηγει στην εξοδο του Οικισµου και θα κατασκευαστουν 

ολες οι απαραιτητες υποδοµες για την αποχετευση οµβριων και τον επαρκη φωτισµο

του.

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. ∆υνατότητα  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 (Κ∆Ε),  εφόσον  η  δυνατότητα
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση,  µε τους ακόλουθους
όρους και περιορισµούς:
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: 

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

22   Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων εργασιών.

23  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 Κ∆Ε..
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• 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).

•••• 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  12 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 29 ΜΕΡΕΣ και
αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης24. 
Οι  αποκλειστικές  και  ενδεικτικές  τµηµατικές  προθεσµίες    25   του  έργου  αναφέρονται  στην
Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: ∆ιαδικασία 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 Κ∆Ε.

 
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα  επιµέρους

ποσοστών  έκπτωσης  σε  ακέραιες  µονάδες  επί  τοις  εκατό  (%)  κατά  κατηγορία
εργασιών του άρθρου 6 του Ν.3669/08(Κ∆Ε) .

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 Κ∆Ε.

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  Κ∆Ε,  εγγυητικές  επιστολές  συµµετοχής,  που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.26, ήτοι στο ποσό των 11158,21 EΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται

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

25  Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2

του άρθρου 49 του Κ∆Ε, µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου επιβολής.

26       Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Κ∆Ε, µπορεί να ορισθεί µέχρι και σε ποσοστό 4% επί του
ποσού του προϋπολογισµού.
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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  Κ∆Ε27.
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 Κ∆Ε, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι  …………….    28

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
∆ηµόσιων  Έργων].  Οµοίως,  η  µη  έγκαιρη  προσκόµιση  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης της παρ. 2 άρθ. 26 του Κ∆Ε, 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 Κ∆Ε29

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

16.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο30    σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 51του ν.3669/2008(Κ∆Ε).

             Για  τη  λήψη της  προκαταβολής  ή µέρους  της  ,πρέπει  από  τον  ανάδοχο  να  κατατεθεί
εγγυητική επιστολή που καλύπτει το ποσό της προκαταβολής ,αυξηµένο µε τους τόκους
τους υπολογισµένους για χρονικό διάστηµα ίσο µε το µισό της συνολικής προθεσµίας του
έργου  και  µε  επιτόκιο  αυτό  που  ορίζεται  από  την  παρ.1  του  άρθρου  51  του
ν.3669/2008(Κ∆Ε). 

27       Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία πληρωµής π.χ.
5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες.

28   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.

29   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

30       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 Κ∆Ε. 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)  
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16.2 ∆εν  προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση  …………………………31

 

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  Κ∆Ε,  που  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5%32 επί  του
προϋπολογισµού του έργου,  χωρίς  τα κονδύλια  της αναθεώρησης  και  του  Φ.Π.Α.,  ήτοι
ποσού      27895,52          Ευρώ.
Σε περίπτωση που το ποσοστό  έκπτωσης  που πρόσφερε  στο διαγωνισµό ο ανάδοχος
είναι  µεγαλύτερο του  12%ή 15%33,  υποχρεούται  να προσκοµίσει  για την υπογραφή της
σύµβασης  επιπλέον  πρόσθετη  εγγύηση καλής  εκτέλεσης,  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Κ∆Ε 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 Κ∆Ε. 
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  ………11/3/2014……, 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  Αρχή34 και  η  οποία  θα
γνωστοποιηθεί  µε  …ΦΑΞ….  35 πέντε  (5)  τουλάχιστον  εργάσιµες  ηµέρες  πριν  τη  νέα
ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.) και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 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  Κ∆Ε  για  διάστηµα  …6…. µηνών  36 από  την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

31   Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι απαραίτητες λεπτοµέρειες

των άρθρων 50 και 51 Κ∆Ε. 

32     Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις µέχρι ποσοστό 10%.

33    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.

34   Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη.

35    Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ.

36   Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε 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 . 
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Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί  κατά τις  παρ.  7 – 9 του άρθρου 15
του  Κ∆Ε  στο  τεύχος  ∆ιακηρύξεων  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  της  Εφηµερίδας  της
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε/ ΥΠΕΧΩ∆Ε
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 έργου37. 

.

37  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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι 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.∆.Ε.  του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι..,  εφόσον ανήκουν στην  1η τάξη  και  άνω  για  έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και Α1και άνω  για έργα κατηγορίας Η/Μ. 38 

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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις

(Σ.∆.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 τους39, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε40

(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  Κ∆Ε.  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 ……του Μ.Ε.Ε.Π.  για
έργα κατηγορίας  1η τάξη  και άνω  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και Α1και άνω  για
έργα  κατηγορίας  Η/Μ. 41 ,  µε  τις  προϋποθέσεις  της  παρ.  10  του  άρθρου  16  του  Κ∆Ε
(αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)42.

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
Κ∆Ε  («κύρια  κατηγορία»).  Κατά  τα  λοιπά  εφαρµόζονται  οι  ισχύουσες  διατάξεις  για  τη

38    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 Κ∆Ε). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

39  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 Κ∆Ε).

40  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. 

41    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 Κ∆Ε). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

42     Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται.
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συµµετοχή  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  σε  διαγωνισµούς  για  την  κατασκευή  ∆ηµοσίων
Έργων.

21.6

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.

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/∆ΕΥ 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  εισφορών
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 ικανότητα43.

43  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
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Για αλλοδαπή Εργολ. Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων
εργοληπτών  η    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. 

Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά 

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:

23.1∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π.44 πρωτότυπο

πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της

παρούσας.  Υποβάλλεται επίσης και  φωτοαντίγραφο του πτυχίου,  το οποίο επικυρώνεται

από τον  Πρόεδρο της Ε.∆.  και  παραµένει  στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισµού για

αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)45. 

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.∆.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. Κ∆Ε).

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.∆.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 Κ∆Ε).

Τα δικαιολογητικά  επαγγελµατικής  εγγραφής,  προκειµένου  να  γίνουν  αποδεκτά,  θα

πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ   46 κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των προσφορών.

23.2∆ικαιολογητικά 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

Υ.ΜΕ.∆Ι.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4

του Κ∆Ε Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση.

44     Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην
περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων».

45     Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και
επικυρώνεται από τον ίδιο.

46    Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του Κ∆Ε. 
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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
δήλωση  47 (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  ΤΣΜΕ∆Ε,  ο  διαγωνιζόµενος  προσκοµίζει  επιπλέον της
Ε.Π.  ασφαλιστική  ενηµερότητα  εν  ισχύει  για  τα  στελέχη  αυτά.   ∆εν  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 Κ∆Ε,
οπότε  απαλλάσσονται  της  υποχρέωσης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  εκείνων  που
µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.

23.2.2. α. Για την  περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται   Υπεύθυνη ∆ήλωση που

υπογράφεται από  τον  ατοµικό  εργολήπτη  ή  τον  νόµιµο  εκπρόσωπο της  επιχείρησης  και

βεβαιώνει ότι η επιχείρηση 

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση  48  , 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 (Κ∆Ε).

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 Κ∆Ε )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  ∆ήλωση  όπου  θα  αναφέρονται ι)  ότι τα  πρόσωπα49 που
απασχολούν  µε  σύµβαση  εξαρτηµένης  εργασίας  είναι  ασφαλισµένα  στους  οικείους
ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική
αρνητική  Υ.∆.), ιι)  τα  πρόσωπα  (ονοµαστικά)  που στελεχώνουν  το  πτυχίο  της
επιχείρησης  και  έχουν  υποχρέωση  ασφάλισης  στο  ΤΣΜΕ∆Ε.  Τα  αποδεικτικά
ασφαλιστικής  ενηµερότητας  πρέπει  να  προέρχονται  από όλους  τους  ασφαλιστικούς

47  Όπου προβλέπεται  στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, δεν απαιτείται  αυτή να φέρει  βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής..

48    Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα
από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό.

49  Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα. 
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οργανισµούς  και  να  αφορούν  την  ίδια  την  επιχείρηση,  ενώ  ειδικότερα  πρέπει  να
προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε. 

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  Κ∆Ε  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.

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  ∆ηλώσεις  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 ∆ιαγωνισµού 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
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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  ∆ικαστικής  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
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 Κ∆Ε50

23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας51

Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 
147 του ν. 3669/08 (άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις 

αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµο κατάλογο 

αναγνωρισµένων εργοληπτών και συγκεκριµένα όλα τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2

του άρθρου 147 του ν.3669/08. 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο 

πρόσωπο µίας τουλάχιστον από τις  κοινοπρακτούσες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις

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.

50    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. 

51   Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το  άρθρο 147 του Κ∆Ε (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.∆Ι. Σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας  η  τεχνική
ικανότητα  πρέπει  να  αποδεικνύεται  στο  πρόσωπο  µίας  τουλάχιστον από  τις   κοινοπρακτούσες
εργοληπτικές επιχειρήσεις.
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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  ∆ιαγωνισµού  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 Κ∆Ε 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 ∆ήλωση 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.  ∆ηλώνονται  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 Κ∆Ε νοµιµοποίηση του
φυσικού  προσώπου  που  υποβάλλει  την  προσφορά για  λογαριασµό  της
εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την Ενηµερότητα
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.

5. Τα απαιτούµενα ……………20…52 µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο
γραµµάτιο είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.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.∆. – άρθρο 20 παρ. 4 του Κ∆Ε. 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.  

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

52  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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ή το  ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης στο  σύστηµα του άρθρου 5 του  Κ∆Ε  ολογράφως και
αριθµητικώς 53.  
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθµητικής 54. 
∆.  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 ∆ιαγωνισµού διορθώνει  τα σφάλµατα και αναγράφει
την ορθή οικονοµική προσφορά.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις 

25.1 Η  έγκριση  κατασκευής  του  δηµοπρατούµενου  έργου  και  η  διάθεση  της  σχετικής
πίστωσης,  αποφασίστηκε  µε  την  αριθµ.πρωτ.1672/2-10-2013  Απόφαση  Υπουργείου
Εσωτερικών .

25.368         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.

25.46869

…………………………………………
(Τόπος – Ηµεροµηνία) 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

…………………………

 

…………………………

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθµό πρωτ  41/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Γόρτυνας

53  Ανάλογα µε  το  σύστηµα υποβολής  προσφορών διαγράφεται  ό,τι  δεν χρειάζεται.  Αν το  σύστηµα είναι  των

άρθρων 7 ή 9  του Κ∆Ε τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις.

54  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Κ∆Ε. Σε περίπτωση που
εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα. 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ  15/2013

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χρηµατοδότηση:  
Επιχειρησιακό Προγράµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007-2013
( το έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ  κατά 85%)
 & ΕΣΟ∆Α

              ΕΙ∆ΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

      



                      

Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας 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 ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, 
πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των ειδικών 
όρων της υπόψη Ε.Σ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση.
Οι βασικοί γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Ε.Σ.Υ. 
για έργα ∆ηµοσίου που έχει εγκριθεί µε την αριθµ. ΓΓΑ/257/659/Φ.
4/11-3-1974 και εφαρµόζονται εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις 
διατάξεις των Ν.1418/1985, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2539/1997, Ν.
2576/1998, Ν.2940/2001 και των Π.∆. 609/1985, Π.∆. 171/1987, Π.∆. 
286/1994, Π.∆. 305/1996, Π.∆. 402/1996 και Ν. 3263/04.

ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείµενο εργολαβίας
Το τεχνικό κείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο 
τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιµολογίου
3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας 
περιλαµβάνονται κάθε σχετική δαπάνη όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 
34 του Π.∆. 609/1985. "Γενικές υποχρεώσεις ανάδοχου για την καλή και 
έντεχνη εκτέλεση του έργου."
3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ  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.

ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισµός - Εργαλεία - Υλικά
Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, 
τα εργαλεία ώς και τα µεταφορικά µέσα, που είναι αναγκαία για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει, ο κύριος του έργου µπορεί 
να  διαθέσει στον ανάδοχο τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
έργου.

ΑΡΘΡΟ 5ο - Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν την έναρξη του έργου, να εκπονήσει 
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.).

Το Πρόγραµµα Ποιότητας θα ενσωµατώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις 
απαιτήσεις των συµβατικών τευχών και: 
1. θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες 
δραστηριότητες 
2. θα είναι σε πλήρη συµφωνία και θα περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του 
έργου
3. θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου
4. θα καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και 
αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε να ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των υστέρων 



αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα συγκεκριµένο τµήµα του έργου και η 
συγκρότηση του µητρώου του έργου).

Κατά τη φάση σύνταξης του Π.Π.Ε. πρέπει να γίνει συστηµατική, σχολαστική 
και ολοκληρωµένη µελέτη των απαιτήσεων των συµβατικών τευχών, να 
εντοπιστούν έγκαιρα οι τυχόν ασάφειες στα συµβατικά τεύχη καθώς και 
πιθανές αντιφάσεις µεταξύ τους, να συζητηθούν µεταξύ του Κυρίου του Έργου 
και του Ανάδοχου και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τις λεπτοµέρειες 
κατασκευής του έργου, οι οποίες θα αποτυπωθούν επίσης στο Π.Π.Ε. 

Το Π.Π.Ε. ενός έργου πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σηµαντικές 
αλλαγές, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγµατική κατάσταση του έργου (π.χ. 
τροποποίηση της µελέτης). 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Π.Ε.Ε.
Μια ενδεικτική διάρθρωση των περιεχοµένων του Π.Π.Ε. είναι η ακόλουθη:

ΤΜΗΜΑ Ι
1. Εισαγωγή
1.1 Αντικείµενο του Προγράµµατος Ποιότητας
1.2 Πολιτική Ποιότητας για το έργο
1.3 ∆οµή Προγράµµατος Ποιότητας
2. Περιγραφή Έργου
2.1 Μέθοδοι κατασκευής
2.2 Έλεγχοι και ∆οκιµές
2.3 Χρονοδιάγραµµα εργασιών
3. Χρησιµοποιούµενοι πόροι
3.1 Ανθρώπινο ∆υναµικό
3.1.1 Οργανόγραµµα έργου
3.1.2 Αρµοδιότητες κυρίων στελεχών
3.1.3 Στελέχωση του έργου
3.2 Υλικά και υπηρεσίες
3.2.1 Υλικά
3.2.2 Υπηρεσίες 
3.3 Εξοπλισµός
3.3.1 Μηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα)
3.3.2 Μετρητικός εξοπλισµός
4. ∆ιαχείριση
4.1 ∆ιαχείριση Εγγραφών
4.1.1 ∆ιαχείριση του Προγράµµατος Ποιότητας
4.1.2 Κωδικοποίηση εγγράφων εντύπων
4.1.3 ∆ελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα
4.1.4 Αρχειοθέτηση
4.2 Μη συµµορφώσεις ∆ιορθωτικές / προληπτικές ενέργειες
4.3 Επιθεωρήσεις
4.4 Ανασκοπήσεις
5. Άλλα θέµατα
5.1 Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων
5.2 Ασφάλεια και Υγεία
5.3 Προστασία περιβάλλοντος
6. Παραποµπές – Αναφορές
6.1 Σχέδια
6.2 Πρότυπα Κανονισµοί Τεχνικές Προδιαγραφές
6.3 Σύνδεση µε Σύστηµα Ποιότητας αναδόχου

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
7. Προγράµµατα Ενεργειών

Το λειτουργικό τµήµα του Π.Π.Ε. αποτελούν τα προγράµµατα ενεργειών, κάθε 
ένα από τα οποία αναφέρεται σε συγκεκριµένο τµήµα ή σε συγκεκριµένη 
ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται 



για την κατασκευή του. 

Τα προγράµµατα ενεργειών περιλαµβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και 
δοκιµές του έργου. 

Στα προγράµµατα ενεργειών:

αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε τµήµατος 
(π.χ. εκσκαφή βάθρων) ή λειτουργικής ενότητας (π.χ. κατασκευή άνω 
διάβασης)
καθορίζονται τα σηµεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση 
των εργασιών (Σηµεία Στάσης για Έγκριση, ΣΣΕ)
καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρµόζονται (π.χ. οδηγίες, 
προδιαγραφές, πρότυπα, συµβατικές απαιτήσεις)
περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (π.χ. 
οι έλεγχοι που θα γίνουν)
καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή τν 
αποτελεσµάτων (π.χ. έντυπα εργαστηριακών δοκιµών, δελτία ελέγχου εργασιών 
κ.τ.λ.)
καθορίζονται οι εµπλεκόµενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (π.χ. 
Ανάδοχος, Υπεργολάβος, Κύριος του Έργου, Τρίτος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο Π.Π.Ε., ανάλογα µε την έκταση και το 
περιεχόµενο τους, είναι δυνατό είτε να περιέχονται στο Π.Π.Ε. είτε να 
επισυνάπτονται σε Παραρτήµατα που το συνοδεύουν. 

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Π.Ε. 

Η σύνταξη και η κατ’ αρχήν έγκριση του Π.Π.Ε. γίνεται από τον ανάδοχο µέσω 
των εσωτερικών του διαδικασιών. Στη συνέχεια το Π.Π.Ε. υποβάλλεται στην 
Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, σε δύο (2) αντίτυπα, µέσα σε διάστηµα 
________ ηµερολογιακών ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης.

Ο έλεγχος και η έγκριση από τις υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου πρέπει να 
καλύψουν µε λεπτοµέρειες όλα τα θέµατα που, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα 
περιεχοµένων, περιλαµβάνονται στο Π.Π.Ε.  

Μέσα σε 15 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης του έργου ο ανάδοχος 
οφείλει να υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του 
έργου που θα ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις.
Για την σύνταξη, έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2229/94. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να 
δέχεται τις αναπροσαρµογές του προγράµµατος καθώς και τις απαιτούµενες 
παρατάσεις των προθεσµιών λόγω αυξοµείωσης των χορηγουµένων πιστώσεων.
Παράταση της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών εγκρίνεται σύµφωνα µε 
τις συνδυασµένες διατάξεις του 2ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και τις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 1418/1984.
Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη αρχή ύστερα από 
αίτηση του αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.∆. 
609/1985.
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών 
προθεσµιών από υπαιτιότητα του αναδόχου έστω και αν εγκριθεί παράταση  
(ειδική) επιβάλλονται ποινικές ρήτρες (παρ.9 του άρθρου 36 Π.∆.609/1985).
Εφαρµόζεται το άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 και το άρθρο 41 του Π.∆. 609/1985.
Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6ο - Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας
Ο Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 
26 του Π.∆. 609/1985 και το Π.∆. 171/1987.



ΑΡΘΡΟ 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης
7.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3263/04.
7.2 Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε 
µεταγενέστερη επαύξηση του ποσού της σύµβασης.
7.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται 
σε κάθε πληρωµή σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 του Π.∆. 609/1985.

ΑΡΘΡΟ 8ο - Ηµερολόγιο έργου
Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 33 
του Π.∆. 609/1985 τηρείται µε µέριµνα του ανάδοχου.

ΑΡΘΡΟ 9ο - Επιµετρήσεις
9.1 Τα διακριτά µέρη του έργου ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει 
επιµετρήσεις για τις εργασίες του προηγούµενου µήνα και τις υποβάλλει για 
έλεγχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αφού υπογράψει µε την ένδειξη όπως 
συντάχθηκαν από τον ανάδοχο.
9.2 Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την βεβαιωµένη περαίωση του 
έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει τυχόν επι-µέρους 
επιµετρήσεις που λείπουν από την τελική επιµέτρηση. Η διαδικασία ελέγχου 
της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε 
δύο µήνες από την υποβολή της.
Λοιπά θέµατα για τις επιµετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 38 του Π.∆. 609/1985.

ΑΡΘΡΟ 10ο - Μέτρα για την απόλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή 
του έργου κατά την διάρκεια των εργασιών. 
10.1 Κάθε σχετική δαπάνη, που απαιτείται για την σήµανση και εξασφάλιση 
συνεχούς και απόλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή 
του έργου, βαρύνει τον ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της 
προσφοράς του. 
10.2 Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 
ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές
Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και Ν. 3263/2004 ∆ηµόσια έργα και 
ρυθµίσεις 
Β) Τις διατάξεις του Π.∆. 609/1985 Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων και του Π.∆. 
171/87.
Γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 472/1985, του Π.∆. 286/94, του Π.∆. 402/96, του 
Ν.2372/96, του Ν.2539/97 και του Ν.2576/98
∆) Τον ∆.Κ.Κ.
Ε) Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας της τέως ∆/σης Γ3β 
του ΥΠ.∆.Ε. που έχουν εκδοθεί από το 1966 και µετά. 
ΣΤ) Οι προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 
1964) της ∆/σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. που έχουν καταργηθεί.
Ζ) Όλες οι Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρων που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και 
ισχύουν για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
Η) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και η Εγκύκλιος Ε7 που 
τέθηκαν σε ισχύ από τις 17.10.97
Θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις οδηγίες ποιοτικού ελέγχου, που 
έχει καθορίσει η Υπηρεσία µε το 21203/5-11-1998 έγγραφο της. 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηµατοδότηση - Φόροι
12.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται 
ότι οι τιµές του Τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό.
12.2 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και οι 
πληρωµές του ανάδοχου θα υπόκεινται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο - Έδρα επιχείρησης - ∆ιορισµός



Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Π.∆. 609/1985 ο ανάδοχος, δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή 
διεύθυνσή της και σε περίπτωση που αυτή είναι εκτός Νοµού, υποχρεωτικά 
διορίζει αντίκλητο του, κάτοικο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Εκχώρηση έργου σε τρίτους 
απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 14ο - ∆ιεύθυνση Εργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει για το έργο όλο το απαιτούµενο 
προσωπικό, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και 
οποιαδήποτε άλλα µέσα. Τα υλικά µπορεί να διατίθενται στον εργολάβο από 
τον κύριο του έργου.
Η ∆/νση των έργων από την πλευρά του ανάδοχου στον τόπο κατασκευής γίνεται 
από τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την 
Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 15ο - Πινακίδες του έργου που κατασκευάζεται
Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του δαπάνη, στην προµήθεια και τοποθέτηση 
ενηµερωτικών εργοταξιακών πινακίδων του ΕΣΠΑ, κατά την εκτέλεση του έργου 
και µονίµων αναµνηστικών πινακίδων, µετά το πέρας του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 16ο - Πηγές λήψης υλικών
Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να βρει και να δηλώσει στη ∆/νουσα Υπηρεσία της πηγές που θα 
χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 17ο - Προθεσµίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες
Ολικές και τµηµατικές προθεσµίες.
Παράταση της προθεσµίας περαίωσης δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο:
αν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του 
έργου, άγνοια χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψεων αδρανών υλικών 
(λατοµεία κ.λ.π.), των δανείων υλικών επιχωµάτων (χειµάρρων, ορυχείων 
κ.λ.π.), άγνοια σύγχρονης εκµετάλλευσης των πηγών λήψεως που θα 
χρησιµοποιηθούν για το δρόµο και από τυχόν άλλες εν ενεργεία εργολαβίες 
κοντά στις υπάρχουσες πηγές (ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς δαπάνη 
του ∆ηµοσίου να δηµιουργήσει νέες κατάλληλες θέσεις για να κατασκευάσει 
νέους δρόµους για προσπέλαση), άγνοια της καταστάσεως των δρόµων 
προσπελάσεως των πηγών που θα χρησιµοποιηθούν και των συνθηκών διανοίξεως 
καινούργιων, άγνοια των κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν στην 
περιοχή ή άγνοια δυνατότητας εξευρέσεως εργατών, µηχανηµάτων κ.λ.π.
Στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής που προβλέπεται από το άρθρο 32 του Π.∆. 
609/1985 να υποβάλλει ο ανάδοχος, πρέπει να λάβει υπόψη του τις τµηµατικές 
προθεσµίες και την προθεσµία περαίωσης του συνόλου του Έργου, που είναι:

ΑΡΘΡΟ 18ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική παραλαβή του
18.1 Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη 
κατάσταση µέχρι της παραλαβής τους και να επιδιορθώνουµε δαπάνες του κάθε 
φθορά που προέρχεται από διάφορες αιτίες.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.∆. 609/1985 ο χρόνος εγγύησης 
του έργου µπορεί να καθορίζεται και µικρότερος των 15 µηνών. Γενικά 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή. 
18.2 Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο 
µήνες, από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται µε το άρθρο 54 
του Π.∆. 609/1985. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.∆. 
609/1985 οριστική παραλαβή.
18.3 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις 
δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ’αυτόν όσο και 
τυχόν άλλων συµπληρωµατικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο 
έργο (επίχωµα, οδοστρωσίας ασφαλτικής επίστρωσης, συµπληρωµατικής στρώσεως 
ερεισµάτων κ.λ.π.), πάντα µέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές 
και γενικά ζηµίες που οφείλονται σε αιτίες πληµµελούς κατασκευής των 



έργων, που έχουν αναληφθεί απ’αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 19ο - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση 
τιµών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, εφόσον η αρτιότητα του έργου το 
επιβάλλει εργασίες πέραν των συµβατικών ποσοτήτων ως και νέων, που δεν 
προβλέπονται στη σύµβαση µε τις συµβατικές τιµές ή µε τις νόµιµα 
κανονιζόµενες τιµές µονάδας νέων εργασιών αντίστοιχα µέχρι δαπάνης 50%. 
Συµβατικά τιµολόγια ανάλυσης τιµών και περιγραφικά τιµολόγια, βάσει των 
οποίων κανονίζονται Τ.Μ.Μ.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 
609/1985 όπως τροποποιήθηκε το Π.∆. 286/94 και το Π.∆. 402/96.
- Η ΑΤΕΟ και το αντίστοιχο Π.Τ.Ε.Ο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Γ3β/
0/12/γ34-Ω/20-10-1975 απόφαση του ΥΠ.∆.Ε. 
- Η ΑΤΟΕ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
Ε7/1253/155/16-1-1976 απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του ΥΠ.∆.Ε.

ΑΡΘΡΟ 20ο - Τοπογραφικές εργασίας - Εφαρµογή του εδάφους
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο επιστηµονικό και το 
τεχνικό προσωπικό και τα απαραίτητα µέσα και όργανα, για την εφαρµογή και 
τη χάραξη του εδάφους των σχεδίων της συµβάσεως, του καθορισµού των 
υψοµετρικών σταθµών και γενικά κάθε τοπογραφικής φύσεως εργασία, που 
θεωρείται απαραίτητη για την κατασκευή επιστηµονικά άρτιου έργου.

ΑΡΘΡΟ 21ο - Απολογιστικές εργασίες 
Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισµός τιµής εργασιών δια Π.Κ.Ν.Τ.Μ., αυτές 
εκτελούνται απολογιστικά, µόνο ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου προς 
την επιβλέπουσα υπηρεσία και έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας και του 
εργοδότη, που θα καθορίσει και τους όρους εκτέλεσης, διαφορετικά και 
αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 22ο - Αρχαιότητες
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµελλητί στην επιβλέπουσα υπηρεσία 
τυχόν εµφάνιση κατά την κατασκευή του έργου αρχαιοτήτων, µε άµεση εφαρµογή 
των κειµένων, περί Αρχαιοτήτων, ∆ιατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Η επιτόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους (τουλάχιστον εργοδηγού) 
____________________________  που έχει τα κατάλληλα προσόντα, είναι 
υποχρεωτική σύµφωνα µε τον Ν 2229/94.

ΑΡΘΡΟ 24ο - Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*.

24.1 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: Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** 
(αρ. 42).

24.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής 
σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 
37 παρ.7).

β. Να  λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις 
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/
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: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10, 11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 
49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ' στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι 
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη 
ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των 
µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το 
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).

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

24.3.1  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: Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται 
σύµφωνα µε το παράρτηµα 111 του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.

β. Να  ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των  ΣΑΥ-ΦΑΥ τα  οποία 
αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) 
σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του 
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.
182).

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης 
(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 
Υπηρεσία),  σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα 
µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές  του, κλπ (µέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη  εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 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: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) 
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.
182).

ε. Να  τηρήσει τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 
305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆)  του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο 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 ΦΑY αποσκοπεί  στην πρόληψη και στον περιορισµό  των 



κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή 
του έργου.

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

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

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν  ενέχουν  ιδιαίτερους  
κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα 11).
γ. Απαιτείται   εκ  των  προτέρων   γνωστοποίηση   στην   αρµόδια   
επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του 
κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου 
ασφάλειας και υγείας   (ΣΑΥ, ΦΑΥ)  του  έργου   από   την  αρµόδια   
Επιθεώρηση   Εργασίας σύµφωνα  µε το άρθρο 7 παρ.1  εδάφιο  α· του Ν 
4030/2011  (ΦΕΚ  249/Α/25-11-2011)  και την αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012 
εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο  ΦΑΥ  καθιερώνεται  ως  απαραίτητο  στοιχείο  για  την  προσωρινή  
και  την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου: ΓΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του 
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).

4. Μετά την αποπεράτωση  του έργου, ο ΦΑΥ  φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου 
του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 
(αρ. 3 παρ.11) και ΓΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑγ και την κατάρτιση του ΦΑγ 
περιλαµβάνονται  στην  ΕΓΚYΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του 
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.

24.3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας,  γιατρό εργασίας - τήρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας

Σύµφωνα µε τα Π.∆ 305/96 και Π.∆ 17/96 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός 
προθεσµίας 25 ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, να υποβάλλει στην 
υπηρεσία τη δήλωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ), 
Συντονιστού Υ & Α κατά την κατασκευή (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφάλειας (ΓΑ), 
καθώς και τη σχετική γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών προς το ΚΕ.Π.Ε.Κ. 
του Νοµού.
Επίσης ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι 
υποχρεωµένος να καταρτίσει και να υποβάλλει στη ∆/ση του έργου υπηρεσία, 
εντός προθεσµίας 25 ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, (πάντως πριν 
από την έναρξη του έργου) σχέδιο ασφάλειας και υγείας και φάκελο ασφάλειας 
και υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.305/96.

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

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

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



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

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

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

24.3.3  Ηµερολόγιο  Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

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

Το  ΗΜΑ  θεωρείται,  σύµφωνα  µε  την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/



νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους 
υπόχρεους για την διενέργεια  των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου 
όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ. 8) 
και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

24.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας !ΣΑΥ!  και  Ηµερολόγιου  
Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ 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.

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

24.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)

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

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα  χώρου 
του εργοταξίου  µε ιδιαίτερη  προσοχή  στη σήµανση   και περίφραξη  των 
επικίνδυνων θέσεων: Π∆ 1 05/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 
18.1).

β. Τον εντοπισµό  και  τον έλεγχο  προϋπαρχουσών  της έναρξης  
λειτουργίας  του εργοταξίου  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων  και εκτροπή  τυχόν 
υπαρχόντων  εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να 
παρέχεται προστασία στους  εργαζόµενους  από  τον κίνδυνο  
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81  (αρ.75-79), Π∆ 305/96  (αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Β, τµήµα 11,  παρ.2).

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

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων  όπως  κατάρτιση 
σχεδίου  διαφυγής  -  διάσωσης  και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση 
χώρων από τους  εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & 
επικίνδυνων  εκρήξεων ή  αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: Π∆ 
1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-1 
0), 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):  Π∆  1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
στους  εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, 
φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες 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.∆.  1073/81(αρ.102-108),  Ν.1430/84  (αρ.16-18),  ΚΥΑ  
8.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.
5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

24.4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - 
εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ

Ο ανάδοχος  υποχρεούται:

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

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/0/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες  Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων»  (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και 
µέτρα για την ασφαλή  διέλευση  των πεζών  κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών»
- Τις  διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και 
αρ.52) και την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

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

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

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

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

24.4.3 Μηχανήµατα  έργων/Εξοπλισµοί  εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

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

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των 
µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών 
µηχανηµάτων, των οχηµάτων,  των εγκαταστάσεων,  των µηχανών και του λοιπού 
εξοπλισµού   εργασίας   (ζώνες  ασφαλείας   µε  µηχανισµό  ανόδου   και  
καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα,  φορητές  κλίµακες,  κλπ) : Π∆ 1073/81  (αρ.
17,  45-74 ),  Ν 1430/84 (αρ.11-15),  Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και 
οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), 
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. ΙV µέρος Β τµήµα 11 παρ.7- 9), ΚΥΑ 15085/593/03, 
ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).



β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ΙV, µέρος Β', 
τµήµα 11, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται 
από τα εξής  στοιχεία:

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα  µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. 
IV, µέρος Β', τµήµα 11, παρ. 8.1.γ και8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. 11, 
παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος  συνοδεύει τον 
χειριστή.
6. Βεβαίωση  ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισµού  εργασίας  (ορθή 
συναρµολόγηση  - εγκατάσταση,  καλή  λειτουργία)  και αρχείο  συντήρησης  
αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται  τα αποτελέσµατα  των ελέγχων σύµφωνα  µε 
το Π∆
89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, 
συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7).

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

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

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα:

24.5.1 Κατεδαφίσεις:

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), 
ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), Υ.Α. 
3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.
6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙV 
µέρος Β τµήµα 11, παρ.11), ΚΥΑ  3329/89  και η τροπ. αυτής: Υ.Α.  Φ.
28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 
21017/84/09.

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

Ν. 495/76, Π∆ 413/77,Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8 
- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.
28/18787/1032/00,  Ν. 2168/93, Π∆  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ. 111), 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, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: 
Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β  τµήµα 11 παρ.10).

24.5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί  κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, 
Εργασίες σε  ύψος, Εργασίες σε στέγες.

Π∆ 778/80,  Π∆  1073/81  (αρ.34-44),   Ν.1430/84  (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.
10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 
12, παραρτ .IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα 11 παρ.4-6,14).

24.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568  Φ.700.1/96, 



ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.

24.5.5  Κατασκευή  δοµικών  έργων  (κτίρια, γέφυρες,  τοίχοι  
αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)

Π∆ 778/80,  Π∆ 1073/81  (αρ.26-  33,  αρ.98),  ΥΑ 3046/304/89,  Π∆ 396/94  
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111),  Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  µέρος Β τµήµα 11   
παρ. 12).

24.5.6  Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.

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

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής ΥΑ Φ.
28/18787/1032/00,  Ν. 2168/93, Π∆ 396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ. 111), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 
2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα 11 παρ.10).

24.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα

(Υποθαλάσσιες     εκσκαφές,     διαµόρφωση     πυθµένα     θαλάσσης,     
κατασκευή προβλήτας κλπ  µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων  και καταδυτικού 
συνεργείου.)
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95,   Π∆  305/96  (αρ.12,  παραρτ.ΙV  µέρος  Β  
τµήµα  11 παρ.8.3  και παρ.13).

24.6  Ακολουθεί κατάλογος  µε τα νοµοθετήµατα  και τις κανονιστικές  
διατάξεις που περιλαµβάνουν  τα απαιτούµενα  µέτρα ασφάλειας και υγείας 
στο εργοτάξιο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΙ

Ν. 495/76
Ν. 1396/83
Ν. 1430/84 
Ν. 2168/ 93
Ν. 2696/99 
Ν. 3542/07
Ν. 3669/08
Ν. 3850/10 
Ν. 4030/12

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 

Π. ∆. 413/77
Π. ∆. 95/78
Π. ∆. 216/78
Π. ∆. 778/80 
Π. ∆. 1073/81
Π. ∆. 225/89
Π. ∆. 31/90
Π. ∆. 70/90
Π. ∆. 85/91
Π. ∆. 499/91
Π. ∆. 395/94



Π. ∆. 396/94
Π. ∆. 397/94
Π. ∆. 105/95
Π. ∆. 455/95
Π. ∆. 305/96
Π. ∆. 89/99
Π. ∆. 304/00
Π. ∆. 155/04
Π. ∆. 176/05
Π. ∆. 149/06
Π. ∆. 2/06
Π. ∆. 212/06
Π. ∆. 82/10
Π. ∆. 57/10

ΦΕΚ 337/Α/76
ΦΕΚ 126/Α/83
ΦΕΚ 49/Α/84
ΦΕΚ 147/Α/93
ΦΕΚ 57/Α/99
ΦΕΚ 50/Α/07
ΦΕΚ 116/Α/08
ΦΕΚ 84/Α/10
ΦΕΚ 249/Α/12

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΦΕΚ 128/Α/77
ΦΕΚ 20/Α/78 
ΦΕΚ 47/Α/78 
ΦΕΚ 193/Α/80
ΦΕΚ 260/A/81
ΦΕΚ 106/Α/89
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 38/Α/91
ΦΕΚ 180/Α/91
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 221/Α/94
ΦΕΚ 67/Α/95
ΦΕΚ 268/Α/95
ΦΕΚ 212/Α/96
ΦΕΚ 94/Α/99
ΦΕΚ 241/Α/00
ΦΕΚ 121/Α/04
ΦΕΚ 227/Α/05
ΦΕΚ 159/Α/06
ΦΕΚ 268/Α/06
ΦΕΚ 212/Α/06
ΦΕΚ 145/Α/10
ΦΕΚ 97/Α/10 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84
ΚΥΑ 3329/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94



ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΕΚ  154/Β/84
ΦΕΚ 132/Β/89
ΦΕΚ 138/Β/91
ΦΕΚ 187/Β/93
ΦΕΚ 765/Β/93
ΦΕΚ 450/Β/94
ΦΕΚ 451/Β/93
ΦΕΚ 301/Β/94
ΦΕΚ 73/Β/94
ΦΕΚ 978/Β/95
ΦΕΚ 677/Β/95
ΦΕΚ 1035/Β/96
ΦΕΚ 113/Β/97
ΦΕΚ 987/Β/99
ΦΕΚ 1186/Β/03
ΦΕΚ 708/Β/03
ΦΕΚ 420/Β/11
ΦΕΚ 59/∆/89
ΦΕΚ 1035/Β/00
ΦΕΚ 1176/Β/00
ΦΕΚ 686/Β/01 
ΦΕΚ 266/Β/01
ΦΕΚ 16/Β/03
ΦΕΚ 905/Β/11
ΦΕΚ 1287/Β/09

ΦΕΚ 155/Β/96

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ



Π/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/
οικ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

ΑΡΘΡΟ 25ο - Τελικές ∆ιατάξεις
25.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος 
έχει λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται 
λεπτοµερειακή αναφορά σε άλλες θέσεις των τευχών δηµοπράτησης) των 
στοιχείων εδάφους (µε τυχόν σύνταξη από µέρους του γεωλογικής µελέτης και 
εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και δική του γεωτεχνική 
αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου 
από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα 
αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά απαιτούµενη λωρίδα για την εκτέλεση των 
έργων, πηγών και υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχοµένων 
δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή την παρέµβαση 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του 
αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά οποιονδήποτε τρόπο, 
λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε 
είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριµένα διαγράµµατα 
της µελέτης, καθώς και τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν 
την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του.

25.2 Ο άνάδοχος έλαβε γνώση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) του έργου και δεσµεύεται στην τήρηση του, στα σηµεία που τον 
αφορούν.

25.3 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και 
αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή 
σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο.

25.4 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση Κατασκευής του 
Εργου που θα γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται 
από όλη την Ελληνική Νοµοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέµατα, από τις 
διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων, όπως καθορίζονται µε το Ν. 
1418/84, το Ν.3263/04, το σχετικό Π.∆. 609/85, το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138 Α/
31-8-94), το Π.∆. 286/94 (ΦΕΚ 148 Α/14-9-94), το Ν. 2392/96, την Εγκ. 
8/96, το Π.∆. 402/96 και την Εγκ. 38/96, µε τις τυχόν άλλες διατάξεις που 
θα έχουν εκδοθεί και θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη εισαγωγή της ∆ιακήρυξης.  
*  Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το 
παράρτηµα I
του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
**  Ο  Ν.3850/10 Κύρωση του  Κώδικα νόµων  για  την υγεία και  την 
ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται 
από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, Π∆294/88, Π∆ 17/96, κλπ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

∆ΙΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΕΥ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ∆ΙΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΕΥ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ



Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ    ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ % % % % %
ΜΕΛΕΤΕΣ
(Οταν η µελέτη χρηµατοδοτείται απο Π∆Ε

δεν γίνεται κράτηση ΕΜΠ)
1 2 3 4 5 6 7 8

Α Ταµ. Ασφ.∆ηµ. και Κοιν. (ΤΑ∆ΚΥ) 2 2 2 2 - -
Β Υπ.Εσωτ.Τεχν.(ΤΥ∆Κ) 1 1 1 - - -
Γ Ταµ.Προν.Εργοληπτών ∆.Ε. (Τ.Π.Ε.∆.Ε.) 1 1 1 - - -
∆ Τα.Συντ.Μηχ.∆ηµ.Εργων(ΤΣΜΕ∆Ε) 1 1 1 - - 2
Ε Εθν.Μετσ.Πολυτεχν.(Ε.Μ.Π.) 0,5 0,5 0,5 - - 1
Ζ Τεχν.Επιµελ.Ελλάδας(Τ.Ε.Ε.) 0,2 0,2 0,2 - - 2
Η N. 915/79 (ΤΣΜΕ∆Ε)

(µόνο για τους µετόχους του ταµείου) 0,2 0,2 0,2 - - -
Θ ΤΣΜΕ∆Ε 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -
Ι Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10 - - - - -
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους ΟΤΑ

Για εργολαβίες που χρηµατοδοτούνται απο Π.∆.Ε. ισχύουν µόνο οι κρατήσεις 
∆3, Ε3, Η3, Θ3.
Οι κρατήσεις ∆4 και Ε4 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο.
Οι κρατήσεις Α3, Β3, Γ3, Ζ3 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από 
Π.∆.Ε.
Οι κρατήσεις ∆5 και Ε5 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο.
Οι κρατήσεις Β5, ∆5, Ε5, Ζ5 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από 
Π.∆.Ε. 

      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                            

     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ∆//ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆. ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

        ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                      ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 



 OIKO∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

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

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του
έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και
των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης 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 -Σελίδα 1 από 37 



1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων
που  καθορίζονται  από  τις  ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογικές  Συµβάσεις
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων
αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του
πάσης  φύσεως  προσωπικού  (επιστηµονικού,  εργατοτεχνικού  όλων  των
ειδικοτήτων,  υπαλλήλων  εργοταξιακών  γραφείων,  οδηγών  και  χειριστών
οχηµάτων  και  µηχανηµάτων,  τεχνιτών  συνεργείων  κλπ.)  ηµεδαπού  ή
αλλοδαπού  που  απασχολείται  για  την  κατασκευή  του  έργου,  επί  τόπου  ή
οπουδήποτε αλλού.

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

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

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

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

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

Οι  ως  άνω  όροι  για  την  αποξήλωση  των  µονάδων  και  αποκατάσταση  των
χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

(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.
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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
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, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx 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.
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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.

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.
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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.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

2.1.1 Η  επιµέτρηση  των  εργασιών  γίνεται  είτε  βάσει  των  σχεδίων  των

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

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την

κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε

εργασίας,  επιµετρούµενης  ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης,
επί  την  τιµή  µονάδας  της  εργασίας,  όπως  αυτή  καθορίζεται  στο  παρόν
Περιγραφικό Τιµολόγιο.
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2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς

και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των
παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ 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.

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

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

Χειρολαβές

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

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις
ανάλογες  ειδικές  πλάκες  στερέωσης  (µέσα-έξω),  µε  µηχανισµό  ρύθµισης
χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
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- 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 ∆ηµοσίων
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου,  η  δε  τοποθέτηση  περιλαµβάνεται  στην  τιµή  του  κάθε  είδους
κουφώµατος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε
µέτρα  µήκους  (m)  γραµµικών  στοιχείων  συγκεκριµένων  διαστάσεων,  πλήρως
περαιωµένων,  ανά  είδος  χρωµατισµού.  Από  τις  επιµετρούµενες  επιφάνειες
αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. 
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Η  εφαρµογή  συντελεστών  θα  γίνεται  όπως  ορίζεται  παρακάτω,  ενώ  η
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

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

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

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

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
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α/
α

Είδος Συντελεστής

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 :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

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

2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

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

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό

10 Βέροιας Λευκό

11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο
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11 ∆ιονύσου 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

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. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου)  τοίχων
και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι  εργασίες  κατασκευής  επίπεδης  επιφάνειας  γυψοσανίδων
τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05.

Οι  εργασίες  κατασκευής  καµπύλων  τοιχοπετασµάτων  αποζηµιώνονται
επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο
σκελετό αποζηµιώνονται,  µαζί  µε  τις  εργασίες αλλουµινίου,  µε  το άρθρο
78.34  και  στην  περίπτωση  µη  επίπεδης  µε  το  άρθρο  78.35.  Στην
περίπτωση  χρήσης  γυψοσανίδας  διαφορετικού  πάχους  από  το
προβλεπόµενο  στα  παραπάνω  άρθρα  78.34  και  78.35,  οι  τιµές
προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.

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

Α. Οι  τιµές  µονάδος  του  παρόντος  Τιµολογίου  που  φέρουν  την  σήµανση  [*]

παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

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

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

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

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

 

 - απόσταση < 5 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως  

 · οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

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

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

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

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση 
[**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) 
και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών 
που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα 
προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, 
καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και 
ποιοτήτων).
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ΟΜΑ∆Α Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές 
µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ 
ΟΙΚ, η δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*}, 
σύµφωνα µε τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ. 

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο 
ορύγµατος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων µείον ποσότητες 
που διατίθενται για επανεπιχώσεις)
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ΕΡΓΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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            ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

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

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

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται  τα κάτωθι:

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

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

Οµοίως  οι  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση  και  µεταφορά  (µε  την  σταλία
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και
λοιπων  υλικών,  σε  κατάλληλους  χώρους  απόρριψης,  λαµβανοµένων  υπόψη  των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. 

1.1.3 Οι  δαπάνες  µισθών,  ηµεροµισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών
εισφορών  (στο  Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ηµεδαπούς  ή/και
αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς  οργανισµούς  κλπ.),  δώρων  εορτών,  επιδοµάτων  που
καθορίζονται  από τις  ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις  Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού,  θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας,  εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές
ώρες  και  τιµολογούνται  ιδιαιτέρως)  κλπ,  του  πάσης  φύσεως  προσωπικού
(επιστηµονικού,  εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων,  υπαλλήλων  εργοταξιακών
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων
κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (µε ενοικίαση ή αγορά), 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.
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1.1.5 Οι  δαπάνες  λειτουργίας  όλων  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  ευκολιών,
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.

1.1.6 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.

1.1.7 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  µονάδων  παραγωγής  προκατα-
σκευασµένων στοιχείων,  εφ’  όσον  προβλέπονται  από τους  όρους δηµοπράτησης,
συγκροτήµατων  παραγωγής  θραυστών  υλικών  (σπαστηρο-τριβείο),  σκυροδέµατος,
ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις  δαπάνες  αυτές  περιλαµβάνονται:  η  εξασφάλιση  του  απαιτουµένου  χώρου,  η
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση
του  απαιτουµένου  κατά  περίπτωση  εξοπλισµού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των
παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο 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 ∆ηµόσιο

(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.

1.1.8 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.

1.1.9 Οι  επιβαρύνσεις  από την  εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες
των  µέτρων  προστασίας  των  όµορων  κατασκευών  των  χώρων  εκτέλεσης  των
εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών
σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών,
ακτών  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. 

1.1.10 Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των
πάσης  φύσεως  ‘’δοκιµαστικών  τµηµάτων’’  (µετρήσεις,  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)

1.1.11 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,
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χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται
σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και
η αποµάκρυνσή τους από το Εργο. 

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

1.1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών
υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία
άρθρα  του  παρόντος  Τιµολογίου  αναφέρεται  ρητά  ότι  η  µεταφορά  πληρώνεται
ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]). 

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

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

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), 
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου

εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών), 

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

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

(ε) στην  διενέργεια  των  απαιτουµένων  µετρήσεων,  ελέγχων  και  ερευνών
(τοπογραφικών,  εργαστηριακών,  γεωτεχνικών  κ.α.),  καθώς  και  στις  λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε
τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.&
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχηµάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

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

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

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των ορυγµάτων και γενικά
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση του
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και
τιµολογείται  ιδιαιτέρως),  την  προσωρινή  διευθέτηση  και  αποκατάσταση  της
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και
την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.
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1.1.15 Οι δαπάνες των πάσης φύσεως τοπογραφικών εργασιών (που απαιτούνται για την
χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής
(για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του
εδάφους,  υφιστάµενες  κατασκευές  κ.ο.κ.),  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  σχεδίων
λεπτοµερειών, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου
(ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του
Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων
αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.1.16 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.

 
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν

αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για
έλεγχο στην Υπηρεσία.

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

1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και 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
αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.1.20 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 κατασκευές και εµπόδια και
όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσι-
τεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών.

1.1.22 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,  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.

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

1.1.24 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 του εξοπλισµού του
Αναδόχου  (που  οφείλονται  σε  αµέλεια,  απρονοησία,  µη  τήρηση  των  συµβατικών
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όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.

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

1.1.26 Οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  για  τις  εργοταξιακές  οδούς  που  απαιτούνται  για  την
ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών  κατασκευής του Εργου (κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση
µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Εργου), καθώς και οι δαπάνες
τελικής  διαµόρφωσης  των  χώρων  χώρων  απόθεσης  των  πλεοναζόντων  ή
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε
τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους δηµοπράτησης.

1.1.27 Οι  δαπάνες  λήψης  µέτρων  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  από  την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο Εργο µέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά
καθορίζονται  στις  σχετικές  µελέτες  και  τους  περιβαλλοντικούς  όρους,  εκτός  αν
προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.1.28 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 Εργου.

1.1.29 Οι  δαπάνες  λήψης  µέτρων  για  την  εξασφάλιση  της  συνεχούς  και  απρόσκοπτης
λειτουργίας  των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών.

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

1.2 Οι  τιµές  µονάδας  του  παρόντος  Τιµολογίου  προσαυξάνονται  κατά  το  ποσοστό
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται
τα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης
και  επίβλεψης  του  Εργου,  σήµανσης  εργοταξίων,  φόρων,  δασµών,  ασφαλίστρων,
τόκων κεφαλαίων κίνησης, προµηθειών εγγυητικών επιστολών, διοικητικών εξόδων,
εξόδων λειτουργίας γραφείων κ.λ.π.  και γενικά 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.

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

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

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

DN / DM 

όπου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 

παρόν Τιµολόγιο.
  

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

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

- 19 -Σελίδα 19 από 37 



                                                               ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.3 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.

2.4 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 ∆ηµοπράτησης του έργου.

1.3.2 "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.

1.4 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.

1.3.29 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. 

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

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

1.3.32 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.

1.3.33 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.

1.3.34 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.

1.3.35 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 ∆ηµόσιο

(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.

1.3.36 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.

- 21 -Σελίδα 21 από 37 



1.3.37 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. 

1.3.38 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.)

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

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

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

1.3.41 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, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx 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.).

1.3.42 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.
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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).

1.3.43 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.

1.3.44 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".

1.3.45 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.

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

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

1.3.48 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.

1.3.49 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.

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

1.3.51 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.
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1.3.52 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.

1.3.53 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.

1.3.54 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.

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

1.3.56 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.

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

2.1.7 Η  επιµέτρηση  των  εργασιών  γίνεται  είτε  βάσει  των  σχεδίων  των

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

2.1.8 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.

2.1.9 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.

- 24 -Σελίδα 24 από 37 



2.1.10 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς

και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των
παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και  των επί  µέρους εργασιών του παρόντος
Τιµολογίου. 

2.1.11 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.

2.1.12 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών,

υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

3.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

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

Χειρολαβές

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

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις
ανάλογες  ειδικές  πλάκες  στερέωσης  (µέσα-έξω),  µε  µηχανισµό  ρύθµισης
χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
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- 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 ∆ηµοσίων
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου,  η  δε  τοποθέτηση  περιλαµβάνεται  στην  τιµή  του  κάθε  είδους
κουφώµατος.

2.2.4. 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. 
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Η  εφαρµογή  συντελεστών  θα  γίνεται  όπως  ορίζεται  παρακάτω,  ενώ  η
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

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

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

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

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
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α/
α

Είδος Συντελεστής

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 :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

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

2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5. 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 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο

- 28 -Σελίδα 28 από 37 



11 ∆ιονύσου 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

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. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου)  τοίχων
και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι  εργασίες  κατασκευής  επίπεδης  επιφάνειας  γυψοσανίδων
τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05.

Οι  εργασίες  κατασκευής  καµπύλων  τοιχοπετασµάτων  αποζηµιώνονται
επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο
σκελετό αποζηµιώνονται,  µαζί  µε  τις  εργασίες αλλουµινίου,  µε  το άρθρο
78.34  και  στην  περίπτωση  µη  επίπεδης  µε  το  άρθρο  78.35.  Στην
περίπτωση  χρήσης  γυψοσανίδας  διαφορετικού  πάχους  από  το
προβλεπόµενο  στα  παραπάνω  άρθρα  78.34  και  78.35,  οι  τιµές
προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.

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

Α. Οι  τιµές  µονάδος  του  παρόντος  Τιµολογίου  που  φέρουν  την  σήµανση  [*]

παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

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

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

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

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

 

 - απόσταση < 5 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως  

 · οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

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

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

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

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση 
[**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) 
και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών 
που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα 
προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, 
καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και 
ποιοτήτων).
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Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές 
µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ 
ΟΙΚ, η δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*}, 
σύµφωνα µε τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ. 

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο 
ορύγµατος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων µείον ποσότητες 
που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

                         ΕΡΓΩΝ  Η/Μ 

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

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

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

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, 
δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών του µέσων. 

1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων 
και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής 
τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, 
τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, 
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε 
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 
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 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 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/
και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων 
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών 
κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, 
του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού 
που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.4 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.

1.5 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.

1.6 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.

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή 
της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης 
των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, 
ποταµών, ακτών 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. 

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

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και 
βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που 
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά 
επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η 
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, 
τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 
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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.

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

(α)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.), 
(β)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εµποδίων, 
(γ)  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 
(δ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 
οχηµάτων, 
(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.).

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

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

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

1.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης 
στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης 
και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης 
µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός 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).

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

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

1.15 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.

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

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

1.18 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.

1.19 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.

1.20 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
 
2. 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.

3. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2013∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χρηµατοδότηση:  

Επιχειρησιακό Προγράµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

( το έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ  κατά 85%)

 & ΕΣΟ∆Α

                                          ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 



                        

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

    

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο συγγραφής

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ  του 

∆ήµου Γόρτυνας.

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:

· Του 28/80 Π.∆/τος σε ότι αφορά την εκπόνηση µελετών, τις προµήθειες και 

τις αρµοδιότητες των αποφαινόµενων οργάνων.

· Του Ν. 1418/84 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως ισχύει 

µετά την τροποποίηση του από τον Ν. 2229/94.

· Του Π.∆. 609/85 «Κατασκευή δηµόσιων έργων»

· Του Π.∆. 472/85

· Του Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις»

· Των Π.∆. 368/94, 286/94 και 85/94

· Του Π.∆. 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.∆. 410/95 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’ 231)

· Του Π.∆. 23/93 & 85/95 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα 

∆ηµόσια Έργα προς τις Κοινοτικές Οδηγίες όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε το 

Π.∆. 334/00

· Του Ν. 2576/98 (Προσδιορισµός του συντελεστή “ρ” για την ανάδειξη 

αναδόχου κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων, όπως συµπληρώθηκαν µε εγκυκλίους του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.)

· Του Π.∆. 218/99

· Του Ν. 2940/01 και τις σχετικές εγκυκλίους

· Των εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφάσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.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.∆Ε. και ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και θα εφαρµόζονται οι 

αντίστοιχες προς το είδος του έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., 

ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.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 ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

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.

Άρθρο 5ο - Εγγύηση-Προθεσµία αποπεράτωσης

Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη.

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.∆/

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.∆/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.

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 - ∆είγµατα

Τα υλικά οφείλουν να είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των 

αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

∆είγµατα 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 

∆ηµόσιο 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 ∆ηµοσίου, ∆ήµων 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 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.

∆ιαταγές 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.

Α΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού:

 α) 2% ΤΑ∆ΚΥ,

 β) 1% ΤΥ∆Κ,

 γ) 1% ΤΠΕ∆Ε,

 δ) 1% ΤΣΜΕ∆Ε,

 ε) 0,2% ΤΣΜΕ∆Ε,

 στ) 0,5 % ΕΜΠ,

 ζ) 0,2% ΤΕΕ,

 η) 0,6% ΤΣΜΕ∆Ε.

Β΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις ∆ηµοσίων 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 ∆ιεύθυνσης 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  ∆έκα 11/11/2013

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών                                                      ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

Υπηρεσιών  ∆. Γόρτυνας      

ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άγιοι  ∆έκα  11/11/2013

                                                     



                       ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ



     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

     ΔΗΜΟΣ  ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δήμος Γόρτυνας

                                    Άγιοι  Δέκα     18 /2/2014
                                    Αρ.Πρωτοκόλλου: 3701

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ 
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ , με προϋπολογισμό 700.000,00 
€. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
____ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ_ με προϋπολογισμό __469743,45_ , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ___ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ_ με προϋπολογισμό 
______88166,95.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, μέχρι τις __6/3/2014___, το 
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, 
από τα Γραφεία  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  Δ. Γόρτυνας, οδός Άγιοι  
Δέκα, Πληροφορίες ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    τηλ.: 2892 340300. Εφόσον 
ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται το  αργότερο  εντός  της  επομένης  
εργάσιμης  ημέρας  από  την  υποβολή  της  αίτησης  χορήγησης. (Σε  
περίπτωση  που  δεν  το  παραλάβει  ο  ίδιος  ο  διαγωνιζόμενος, 
απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την 
παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των  
0,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.gortyna.gov.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ______11/3/2014____, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  με επιμέρους ποσοστών  
έκπτωσης  σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών του 
άρθρου 6 του Ν.3669/08(ΚΔΕ) .
 Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη 
της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ή 
με ΦΑΞ 
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή 
τάξεις 1η  και  άνω  για έργα  κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και  Α1 και άνω  για έργα κατηγορίας  Η/Μ ,
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η  και άνω  για 
έργα  κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1και άνω  για έργα κατηγορίας Η/Μ , με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας).
γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 



επιστολής ύψους  11158,21ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και  τριάντα   
(30) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6 ) μήνες.
 6. Το δημοπρατούμενο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και έχει 
εγγραφεί στη ΣΑ _2012Ε25580000_ με Κ.Α.       και              απο ιδία έσοδα.
 Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 51 του 
Ν3669/2008(ΚΔΕ)
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Γόρτυνας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχοιναράκης Νικόλαος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2013

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χρηµατοδότηση:  
Επιχειρησιακό Προγράµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007-2013
(  το  έργο  συγχρηµατοδοτείται  από  το  ΕΤΠΑ  κατά
85%)
 & ΕΣΟ∆Α

                          ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ   ΜΕΛΕΤΗΣ



εργασία µονάδα προµέτρηση ποσότητα

ΟΜΑ∆Α  Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

 ΑΤ.1 Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος γαιώδες-
ηµιβραχώδες για την 
δηµιουργία υπογείων κλπ 
χώρων

20.02
OIK2112  

Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   22,4    Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   48,7    Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3   24,57  Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   940,6  Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   116,8  Μ3

1153,07Μ3

 ΑΤ.2 Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος γαιώδες 
-ηµιβραχώδες 
Α-2
Ο∆Ο-1123Α

Μ3 ∆ΡΟΜΟΙ

6900*0,25=1725Μ3

1725Μ3

 ΑΤ.3 Επίχωση µε 
προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισµών ή 
κατεδαφίσεων
20.10
ΟΙΚ-2162

Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   6,72    Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   10,0    Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3   7,02    Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   564     Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   48,60  Μ3

636,34Μ3

 ΑΤ.4
Εξυγιαντικές στρώσεις 
µε θραυστό υλικό 
λατοµείου
20.20
ΟΙΚ-2162

Μ3

∆ΡΟΜΟΙ (ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟ)  

5400*0,15            810,00  Μ3

  810,00 Μ3

ΑΤ.5
Αποξήλωση 
ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιηµένων µε 
τσιµέντο εντός του ορίου 
των γενικών εκσκαφών  
Α-2.1
Ο∆Ο-1123Α

Μ2

∆ΡΟΜΟΙ

6900*0,10=690Μ3 690Μ3

ΟΜΑ∆Α  Β    ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

 ΑΤ.6
Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20
32.01.04
ΟΙΚ-3214

Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   1,61    Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   7,46    Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3   4,73    Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   50,39  Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   9,11    Μ3 

∆ΡΟΜΟΙ           225,00    Μ3 298,30Μ3
ΑΤ 7
Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25
32.01.05
ΟΙΚ 3215

Μ3

 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   7,84   Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   17,0    Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3   10,57  Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   52,18  Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   12,80  Μ3 100,39Μ3

ΑΤ 8
Ξυλότυποι χυτών 
µικροκατασκευών
38.02

M2 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   130.00  Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   140.00  Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3   90.00    Μ2

885M2



ΟΙΚ 3811 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   420.00  Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   105.00  Μ2
ΑΤ 9
Χαλύβδινοι οπλισµοί 
κατηγορίας B500C 
(S500s)
38.20.02
ΟΙΚ-3873

KG

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   940.80  KG

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   2040.0  KG

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3   1268.0  KG

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   6262.0  KG

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   1536.0  KG 12046.80KG

 ΑΤ 10
∆οµικα πλεγµατα 
Β500C (S500s)
38.20.03

OIK3873

KG

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   161,00  KG

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   746,00  KG

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3   473,00  KG

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   5039,0  KG

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   911,00  KG

∆ΡΟΜΟΙ           22500,00  KG 29830.00KG

ΟΜΑ∆Α Γ  : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΑΤ 11
Αργολιθοδοµές µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 
δύο ορατών όψεων
42.11.03

ΟΙΚ 4213

Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   18,67   Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   12,00   Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3   10,57   Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   34,40   Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   25,60   Μ3

101,24

ΟΜΑ∆Α ∆     ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΚΥΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ

ΑΤ 17 Πέργκολες και 
παρεµφερείς κατασκευές 
από ξυλεία λαρικοειδή 
(λαρτζίνη)
54.80.01
ΟΙΚ 5621

Μ3
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   1        Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   1.89   Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   2        Μ3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   1.88   Μ3

6.77Μ3

 ΑΤ.16
Κιγκλιδώµατα εξωστών
55.21
ΟΙΚ 5521

ΜΜ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   16.00   ΜΜ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   54,80   ΜΜ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   9.80     ΜΜ 80.60ΜΜ

ΟΜΑ∆Α Γ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 ΑΤ.12
Αρµολογήµατα 
ακατεργάστων όψεων 
λιθοδοµών
71.01.01
ΟΙΚ 7101

Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   74,68   Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   97,00   Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3   89,40   Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   97,00   Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   51,20   Μ2 409,28Μ2

ΑΤ.13
Επιστρωσεις µε 
χονδροπλακες 
ορθογωνισµενες
73.12
ΟΙΚ 7312

Μ2
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   16,00   Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   302,20 Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   60,75   Μ2

∆ΡΟΜΟΙ           1500,00   Μ2

1878,95Μ2

Α.Τ 14
Γαρµπιλοµωσαικο 
παχους 3,5cm
73.59.01
ΟΙΚ 7359

Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   10,76   Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   33,70   Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3   31,50   Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   33,70   Μ2

109,66 Μ2

ΑΤ 15
Επίστρωση µε 
γαρµπιλοµπετό
ΟΙΚ 3208.1 Σχετ

Μ2
∆ΡΟΜΟΙ           5400,00   Μ2

5400,00 Μ2



ΟΜΑ∆Α ∆     ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΚΥΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ

 ΑΤ.18
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί 
ξυλίνων επιφανειών µε 
χρώµατα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου
 77.54
 ΟΙΚ 7754

Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1   47.72   Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2   93.50   Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   40.00   Μ2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5   52.14   Μ2

233.36M2

44ΤΕΜ

. 

ΟΜΑ∆Α  Ε  ∆ΙΚΤΥΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Άρθρου
Μον.
Μέτρ.

Ποσότητα

ΑΤ.19

Παραδοσιακός ιστός δρόµου  ΗΛΜ 60

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4   4    ΤΕΜ

∆ΡΟΜΟΙ               40  ΤΕΜ

ΗΛΜ 60 τεµ 44

Α.Τ 20 Ατσαλίνα ∆ιατοµής: 2 mm2 ΑΤΗΕ  8757.1.1 m 460 

ΑΤ 21 Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 
mm2 

ΑΤΗΕ  8757.2.3 m 460 

ΑΤ 22 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος 
Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 2,5 mm2 

ΑΤΗΕ  8773.5.2 m 80 

ΑΤ 23 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος 
Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 4 mm2 

ΑΤΗΕ  8773.5.3 m 395 

ΑΤ 24
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος 
Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 6 mm2 

ΑΤΗΕ  8773.5.4 m 60 

ΑΤ 25
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος 
Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 10 mm2 

ΑΤΗΕ  8773.5.5 m 330 

ΑΤ 26
∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική ασφάλεια µέσα σε 
κιβώτιο τριπολικός µε τρεις συντηκτικές ασφάλειες µέσα
σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο Εντάσεως 25 Α 

ΑΤΗΕ  8856.3.2 Τεµ. 3 

ΑΤ 27
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών 
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 
20 Α 

ΑΤΗΕ  8915.2.4 Τεµ. 7 

ΑΤ 28
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών 
ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 
10 Α 

ΑΤΗΕ  8916.3.9 Τεµ. 1 ΑΤ  29

ΑΤ 29
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών 
ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 
16 Α 

ΑΤΗΕ  8916.3.10 Τεµ. 6 

ΑΤ  30
Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 5mm από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα µε χάλκινο αγωγό και 
ακροδέκτη 

ΑΤΗΕ  9341.1 Τεµ. 9 

ΑΤ 31 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο  ΑΤΗΕ  9345 Τεµ. 3 

ΑΤ 32
Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισµού  ΑΤΗΕ  9346 Τεµ. 3 

ΑΤ 33
Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής - Φρεάτιο 
έλξης καλωδίων 40x40  

ΑΤΗΕ  Ν70.1.1 Τεµ. 15 

ΑΤ  34 Καλύµµατα φρεατίων απο γαλβανισµένη λαµαρίνα 
ελαφρού τύπου (Pedestrian) διαµέτρου 450x450 

ΑΤΗΕ  Ν8073.1.2 Τεµ. 15 



ΑΤ  35
Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 16 
mm2 

ΑΤΗΕ  Ν8766.5.6 m 35 

ΑΤ  36 Μετασxηµατιστής 230/230V δύο τυλιγµάτων τύπου 
αποµόνωσης ισχύος 400 VA 

ΑΤΗΕ  Ν8949.2 Τεµ. 1 

ΑΤ  37
Μετασxηµατιστής 230/230V δύο τυλιγµάτων τύπου 
αποµόνωσης ισχύος 1000 VA 

ΑΤΗΕ  Ν8949.4 Τεµ. 6 

 ΑΤ 38
Μετασxηµατιστής 230/230V δύο τυλιγµάτων τύπου 
αποµόνωσης ισχύος 1500 VA 

ΑΤΗΕ  Ν8949.5 Τεµ. 1 

ΑΤ  39 Εκσκαφή τάφρων  ΑΤΗΕ  0ΝΒ.1-Ν.1 m3 350 

ΑΤ 40 Πίλαρ ηλεκτροδότησης, διµερές ΑΤΗΕ  ΝΖ-4.3 Τεµ. 3 

ΑΤ 41
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονοµαστικής 
πίεσης 6 at, ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm 

ΝΑΤΕΠ  5761.3 m 780 

ΑΤ 42
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονοµαστικής 
πίεσης 6 at, ονοµαστικής διαµέτρου D 75 mm 

ΝΑΤΕΠ  5761.5 m 35 

ΑΤ .43
Χυτοσιδηρούν κάλυµµα φρεατίου  ΑΤΗΕ  9424 Τεµ. 15 

ΑΤ44
Φρεάτιο ποτίσµατος ∆ιαστάσεων 40cm X 40cm και 

βάθος έως 0,40 m 

ΑΤΗΕ  Ν8066.1.1 Τεµ. 15 

ΑΤ45
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός 

ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος ∆ιαµέτρου 1 ins 

ΑΤΗΕ  8138.1.4 Τεµ. 8 

ΑΤ46

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 20 

ΑΤΗΕ  Ν12.14.1.1 µµ 86 

ΑΤ 47
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 25 

ΑΤΗΕ  Ν12.14.1.2 µµ 68 

ΑΤ 48
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 32 

Υ∆Ρ  12.14.1.1 µµ 20 

ΑΤ 49
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 40 

Υ∆Ρ  12.14.1.2 µµ 38 

ΑΤ 50
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 50 Υ∆Ρ  12.14.1.3 µµ 11 

ΑΤ 51
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 63 Υ∆Ρ  12.14.1.4 µµ 12 

ΑΤ 52
Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος (ΡΟΡ UP), στατικός 
Με σώµα ανύψωσης 5-7 cm 

ΝΑΤΕΠ  5891.1 Τεµ. 30 

ΑΤ  53 Κάλυµµα από συνθετικό χλοοτάπητα για εκτοξευτήρες  ΝΑΤΕΠ  5895 Τεµ. 30 

ΟΜΑ∆Α  Ζ   : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Α Τ  54

Άρθρο  Γ1  Γενική  µόρφωση  επιφάνειας  εδάφους  για  την  φύτευση  φυτών  ή  εγκατάσταση
χλοοτάπητα
0,50 στρέµµατα

ΑΤ 55

Άρθρο ∆7: Προµήθεια κηπευτικού χώµατος
Το 70% του εδαφικού µίγµατος
 175 µ3

ΑΤ  56
Άρθρο ∆9: Προµήθεια κοπριάς
Τα ¾ του 30% του εδαφικού µίγµατος 60µ3



ΑΤ.57
Άρθρο ∆10: Προµήθεια τύρφης
Το ¼ του 30% του εδαφικού µίγµατος
20µ3

ΑΤ  58
Άρθρο Γ2: Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους
Θα ενσωµατωθούν επιφανειακά κοπριά και τύρφη σε βάθος 0,50µ.
250 κυβικά.

ΑΤ   59
Άρθρο Ε1.1: Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m 
Για τα ποώδη και θάµνους 853 τεµάχια

ΑΤ 60
Άρθρο Ε1.2: Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 
Για τα δέντρα 18 τεµάχια

ΑΤ 61
Άρθρο Ε9.1: Φύτευση ποωδών   φυτών και βολβών
Για τα δέντρα 753 τεµάχια

ΑΤ 62
Άρθρο Ε9.3: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 0,40-1,50 lt
Για τα αναρριχώµενα 10 τεµάχια

ΑΤ 63
Άρθρο Ε9.4: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00-4,00 lt
Για τους θάµνους 90 τεµάχια

ΑΤ 64
Άρθρο Ε9.5: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50-12,00 lt
Για τα δέντρα  18 τεµάχια

ΑΤ 65

Άρθρο     Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος
πασσάλου µέχρι 2,50 m
Για τα δέντρα  18 τεµάχια

ΑΤ 66

Άρθρο ∆1.3: ∆ένδρα κατηγορίας ∆3
Θα φυτευτούν στις παρεµβάσεις σύµφωνα µε το σχέδιο φύτευσης.

α/α.
Κοινό Όνοµα Επιστηµονικό Όνοµα

Φυτευτικός
Σύνδεσµος

Αριθµός

1 Aκακία Κων/λεως Albizia julibrissin
4x4  ή
Μεµονωµένες
Φυτεύσεις

2

2 Προύµνη
Prunus  cerasifera
var.Pissardii

3x3 ή
Μεµονωµένες
Φυτεύσεις

4



3 Κουκουναριά Pinus pinea
3x3 ή
Μεµονωµένες
Φυτεύσεις

2

4 Aκακία Κυανόφιλη Αcacia saligna
    4x4  ή
Μεµονωµένες
Φυτεύσεις

4

5 Κουτσουπιά Cercis siliquastrum
    4x4  ή
Μεµονωµένες
Φυτεύσεις

3

ΑΤ 67
Άρθρο ∆2.2: Θάµνοι κατηγορίας θ2
Θα φυτευτούν στις παρεµβάσεις σύµφωνα µε το σχέδιο φύτευσης.

α/α.
Κοινό Όνοµα Επιστηµονικό Όνοµα

Φυτευτικός
Σύνδεσµος

Αριθµός

1 Κυδωνίαστρο Cotoneaster dammeri 1,5 × 1,5 90

ΑΤ 68
Άρθρο ∆3.1: Αναρριχώµενα κατηγορίας Α1
Θα φυτευτούν στις παρεµβάσεις σύµφωνα µε το σχέδιο φύτευσης.

α/α.
Κοινό Όνοµα Επιστηµονικό Όνοµα

Φυτευτικός
Σύνδεσµος

Αριθµός

1 Αιγόκληµα Lonicera spp.
Μεµονωµένες
Φυτεύσεις

6

 ΑΤ 69

Άρθρο ∆3.2: Αναρριχώµενα κατηγορίας Α2
Θα φυτευτούν στις παρεµβάσεις σύµφωνα µε το σχέδιο φύτευσης

α/α.
Κοινό Όνοµα Επιστηµονικό Όνοµα

Φυτευτικός
Σύνδεσµος

Αριθµός

1 Βουκαµβίλια Bougainvillea spp.
Μεµονωµένες
Φυτεύσεις

4

ΑΤ 70

Άρθρο ∆6.2: Ποώδη κατηγορίας Π2

α/α.
Κοινό Όνοµα Επιστηµονικό Όνοµα

Φυτευτικός
Σύνδεσµος

Αριθµός

1
∆ιµορφοθήκη

Dimorpthotheca
callendulaceaele

1,5 × 1,5 37

2 Γεράνι Pelargonium zonale 0,5 × 0,5 250

3 Λεβάντα Lavandula spp 0,5 × 0,5 413

4     
Λεβαντίνη

Santolina
chamaecyparissus

0,5 × 0,5 53



ΑΤ 71

Άρθρο Η7.2.2: Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, 1΄ κοντό, ονοµαστικής πίεσης 
Στα φρεάτια ηλεκτροβανών.
5 τεµάχια

ΑΤ 72

Άρθρο Η1.1.1: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, Φ16
Για  την άρδευση των φυτών.
655 µέτρα

ΑΤ 73
Άρθρο Η1.1.2: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, Φ20
Για  την άρδευση των φυτών.
125 µέτρα

ΑΤ 74
Άρθρο Η1.1.4: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, Φ32
Για  την άρδευση των φυτών 
250 µέτρα

ΑΤ 75

Άρθρο Η1.1.6: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, Φ50
Για προστασία του Φ-32 στις πλακοστρώσεις -τσιµεντοστρώσεις.
24 µέτρα

ΑΤ 76
Άρθρο Η8.1.1: Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος
Για την άρδευση των φυτών.
2 τεµάχια ανά δέντρο: 18χ2=36 τεµ.
1 τεµάχιο στα υπόλοιπα φυτά 853 τεµ 
Σύνολο: 889 τεµ

ΑΤ 77
Άρθρο H9.1.1.6: Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) Φ 1΄, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, µε 
µηχανισµό ρύθµισης πίεσης 
Στα φρεάτια άρδευσης για την αυτόµατη και ελεγχόµενη ρύθµιση της άρδευσης.
6 τεµάχια.

ΑΤ 78

Άρθρο Η.9.2.3.1: Προγραµµατιστής µπαταρίας τύπου φρεατίου 1 στάσης
Στο φρεάτιο άρδευσης, για τον προγραµµατισµό της άρδευσης.
4 τεµάχια.

ΑΤ 79

Άρθρο Η.9.2.3.1: Προγραµµατιστής µπαταρίας τύπου φρεατίου 2 στάσεων
Στο φρεάτιο άρδευσης, για τον προγραµµατισµό της άρδευσης.
1 τεµάχιο.



ΑΤ 80
Άρθρο Η9.2.13.4: Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50 Χ 60 cm
Για την τοποθέτηση των αρδευτικών εξαρτηµάτων.
5 τεµάχια.

ΑΤ 81

Άρθρο  ΣΤ  2.1.5  Άρδευση  φυτών  µε  επίγειο  ή  υπόγειο  σύστηµα  άρδευσης,
αυτοµατοποιηµένο
35 επαναλήψεις Χ 871 φυτά=30485 τεµάχια

ΑΤ 82
Άρθρο  ΣΤ 3.1Λίπανση φυτών µε τα χέρια
Για τη λίπανση των φυτών
871 τεµάχια

ΑΤ 83
Άρθρο ΠΡΣ ΣΤ 4.1.1 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m
Για τα δέντρα 18 τεµάχια

ΑΤ 84
Άρθρο ΣΤ6.1  Βοτάνισµα χώρου φυτών µε τα χέρια για την καταπολέµηση ζιζανίων
Έκταση 0,50 στρ Χ 5 εφαρµογές=2,5 στρ

ΑΤ 85
Άρθρο ΣΤ 8.1 Καθαρισµός χώρου φυτών
Έκταση 0,50 στρ Χ 6 εφαρµογές=3,0 στρ

                                                                                                                                             ΑΓΙΟΙ         ∆ΕΚΑ …/…/…

      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                       

     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ∆//ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆. ΓΟΡΤΥΝΑΣ

        ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                              ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ   ΕΙΡΗΝΗ 

                                                                                                                                      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                                                                                                                                       

                                                            

               

                                                                                                                                        ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ    ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                                                                                  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                EΡΓΟ  : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ . 15/2013

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α  Συνοπτική περιγραφή Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα

∆ΑΠΑΝΗ

Ποσότητα Τιµη Μονάδας Μερική Ολική

ΟΜΑ∆Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων 20.02 OIK2112  m3 1153,07 2,80 3228,60

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες Α-2 Ο∆Ο-1123Α m3 1725,00 0,70 1207,50

3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 20.10 ΟΙΚ-2162 m3 636,34 4,50 2863,53

4 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 20.20 ΟΙΚ-2162 m3 810,00 15,70 12717,00

5 Α-2.1 Ο∆Ο-1123Α m3 690,00 1,60
1104,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α: 21120,63 21120,63

ΟΜΑ∆Α Β  : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ

6 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 32.01.04 ΟΙΚ-3214 m3 298,30 90,00 26847,00

7 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 32.01.05 ΟΙΚ 3215 m3 100,39 95,00 9537,05

8 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 38.02 ΟΙΚ 3811 m2 885,00 22,50 19912,50

9 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) 38.20.02 ΟΙΚ-3873 kg 12046,80 1,07 12875,02

10 ∆οµικα πλεγµατα Β500C (S500s) 38.20.03 OIK3873 kg 29830,00 1,01 30128,30

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β: 99299,87 99299,87

ΟΜΑ∆Α Γ : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ -ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

11 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων 42.11.03 ΟΙΚ 4213 m3 101,24 75,00 7593,00

12 Αρµολογήµατα ακατεργάστων όψεων λιθοδοµών 71.01.01 ΟΙΚ 7101 m2 409,28 16,80 6875,90

13 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες 73.12 ΟΙΚ 7312 m2 1878,95 28,00 52610,60

14 Γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 3,5 cm 73.59.01 ΟΙΚ 7359 m2 109,66 14,60 1601,04

15 Γαρµπιλοµπετον κατηγοριας 20/25 οπλισµενο µε δοµικο πλεγµα 31.02.02ΣΧΕΤ OIK 3208.1 Σχετ m2 5400,00 25,00 135000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ: 203680,54 203680,54

ΟΜΑ∆Α ∆:  ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΚΥΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ

16 Κιγκλιδώµατα εξωστών 55.21 ΟΙΚ 5521 m 80,60 50,50 4070,30

17 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) 54.80.01 ΟΙΚ 5621 m3 6,77 730,00 4942,10

18 77.54 ΟΙΚ 7754 m2 233,36 6,70
1563,51

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆: 10575,91 10575,91

ΟΜΑ∆Α  Ε   ∆ΙΚΤΥΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

19 Παραδοσιακός ιστός δρόµου  8985.1.2.2 ΗΛΜ 60 τεµ 44,00 770,00 33880,00

κωδικός 
άρθρου

Εργα έως 
2.000.000 €

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

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου
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20
Ατσαλίνα ∆ιατοµής: 2 mm2 ΗΛΜ 45 100,00% m 460,00 1,48

680,80

21
Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 mm2 ΗΛΜ 45 100,00% m 460,00 5,18

2382,80

22
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 2,5 mm2 ΗΛΜ 47 100,00% m 80,00 4,12

329,60

23
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 4 mm2 ΗΛΜ 47 100,00% m 395,00 5,35

2113,25

24
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 6 mm2 ΗΛΜ 47 100,00% m 60,00 6,78

406,80

25
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 10 mm2 ΗΛΜ 47 100,00% m 330,00 9,09

2999,70

26
ΗΛΜ 53 100,00% Τεµ. 3,00 135,85

407,55

27
ΗΛΜ 55 100,00% Τεµ. 7,00 17,55

122,85

28
ΗΛΜ 55 100,00% Τεµ. 1,00 15,90

15,90

29
ΗΛΜ 55 100,00% Τεµ. 6,00 17,40

104,40

30
ΑΤΗΕ  9341.1 ΗΛΜ 45 100,00% Τεµ. 9,00 240,00

2160,00

31 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο  ΑΤΗΕ  9345 ΗΛΜ 105 100,00% Τεµ. 3,00 88,00 264,00

32

Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισµού  ΑΤΗΕ  9346 ΗΛΜ 53 100,00% Τεµ. 3,00 148,39

445,17

33
Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40  

Ο∆Ο2548 70,00%

Τεµ. 15,00 140,00

2100,00

Υ∆Ρ675130,00%

34
Καλύµµατα φρεατίων απο γαλβανισµένη λαµαρίνα ελαφρού τύπου (Pedestrian) διαµέτρου 450x450 ΗΛΜ 1 100,00% Τεµ. 15,00 73,00

1095,00

35
Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 16 mm2 ΗΛΜ 46 100,00% m 35,00 12,10

423,50

36
Μετασxηµατιστής 230/230V δύο τυλιγµάτων τύπου αποµόνωσης ισχύος 400 VA ΗΛΜ 86 100,00% Τεµ. 1,00 39,90

39,90

37
Μετασxηµατιστής 230/230V δύο τυλιγµάτων τύπου αποµόνωσης ισχύος 1000 VA ΗΛΜ 86 100,00% Τεµ. 6,00 50,40

302,40

38
Μετασxηµατιστής 230/230V δύο τυλιγµάτων τύπου αποµόνωσης ισχύος 1500 VA ΗΛΜ 86 100,00% Τεµ. 1,00 59,80

59,80

39
Εκσκαφή τάφρων  Ο∆Ο 2151 100,00% m3 350,00 7,00

2450,00

40 Πίλαρ ηλεκτροδότησης, διµερές ΑΤΗΕ  ΝΖ-4.3 ΗΛΜ 52 100,00% Τεµ. 3,00 1100,00 3300,00

41
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονοµαστικής πίεσης 6 at, ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm ΗΛΜ 41 100,00% m 780,00 2,20

1716,00

42
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονοµαστικής πίεσης 6 at, ονοµαστικής διαµέτρου D 75 mm ΗΛΜ 41 100,00% m 35,00 3,60

126,00

43 Χυτοσιδηρούν κάλυµµα φρεατίου  ΑΤΗΕ  9424 ΗΛΜ 1 100,00% Τεµ. 15,00 22,00 330,00

44
Φρεάτιο ποτίσµατος ∆ιαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 0,40 m ΗΛΜ 10 100,00% Τεµ. 15,00 116,36

1745,40

45
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος ∆ιαµέτρου 1 ins ΗΛΜ 11 100,00% Τεµ. 8,00 16,43

131,44

ΑΤΗΕ  
8757.1.1 

ΑΤΗΕ  
8757.2.3 

ΑΤΗΕ  
8773.5.2 

ΑΤΗΕ  
8773.5.3 

ΑΤΗΕ  
8773.5.4 

ΑΤΗΕ  
8773.5.5 

∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική ασφάλεια µέσα σε κιβώτιο τριπολικός µε τρεις συντηκτικές 
ασφάλειες µέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο Εντάσεως 25 Α 

ΑΤΗΕ  
8856.3.2 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός 
Εντάσεως 20 Α 

ΑΤΗΕ  
8915.2.4 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός 
Εντάσεως 10 Α 

ΑΤΗΕ  
8916.3.9 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός 
Εντάσεως 16 Α 

ΑΤΗΕ  
8916.3.10 

Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 5mm από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε χάλκινο αγωγό και 
ακροδέκτη 

ΑΤΗΕ  
Ν70.1.1 

ΑΤΗΕ  
Ν8073.1.2 

ΑΤΗΕ  
Ν8766.5.6 

ΑΤΗΕ  
Ν8949.2 

ΑΤΗΕ  
Ν8949.4 

ΑΤΗΕ  
Ν8949.5 

ΑΤΗΕ  0ΝΒ.1-
Ν.1 

ΝΑΤΕΠ  
5761.3 

ΝΑΤΕΠ  
5761.5 

ΑΤΗΕ  
Ν8066.1.1 

ΑΤΗΕ  
8138.1.4 



ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 3/4

46
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 20 µµ 86,00 3,40

292,40

47
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 25 µµ 68,00 5,50

374,00

48
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 32 µµ 20,00 7,70

154,00

49
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 40 µµ 38,00 10,10

383,80

50
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 50 µµ 11,00 11,60

127,60

51
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 63 µµ 12,00 12,50

150,00

52
Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος (ΡΟΡ UP), στατικός Με σώµα ανύψωσης 5-7 cm ΗΛΜ 8 100,00% Τεµ. 30,00 8,87

266,10

53 Κάλυµµα από συνθετικό χλοοτάπητα για εκτοξευτήρες  ΝΑΤΕΠ  5895 ΗΛΜ 8 100,00% Τεµ. 30,00 103,06 3091,80

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε :  64971,96 64971,96

ΟΜΑ∆Α Ζ  :  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

54 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα Γ1 ΠΡΣ 1140 στρ. 0,50 105,00 52,50

55 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος ∆7 ΠΡΣ 1710 m3 175,00 8,50 1487,50

56 Προµήθεια κοπριάς ∆9 ΠΡΣ 5340 m3 60,00 25,00 1500,00

57 Προµήθεια τύρφης ∆10 ΠΡΣ 5340 m3 20,00 40,00 800,00

58 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους Γ 2 ΠΡΣ 1620 m3 250,00 5,00 1250,00

59 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m Ε1.1 ΠΡΣ 5130 τεµ 853,00 0,60 511,80

60 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m Ε1.2 ΠΡΣ 5120 τεµ 18,00 1,50 27,00

61 Φύτευση ποωδών   φυτών και βολβών Ε9.1 ΠΡΣ5220 τεµ 753,00 0,40 301,20

62 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 0,40-1,50 lt Ε9.3 ΠΡΣ 5210 τεµ 10,00 0,80 8,00

63 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00-4,00 lt Ε9.4 ΠΡΣ 5210 τεµ 90,00 1,10 99,00

64 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50-12,00 lt Ε9.5 ΠΡΣ 5210 τεµ 18,00 1,30 23,40

65 Υποστύλωση δέντρων Ε11.1.1 ΠΡΣ 5240 τεµ 18,00 2,50 45,00

66 ∆έντρα κατηγορίας ∆3 ∆.1.3 ΠΡΣ 5210 τεµ 18,00 12,50 225,00

67 Θάµνοι κατηγορίας Θ2 ∆2.2 ΠΡΣ 5210 τεµ 90,00 4,30 387,00

68 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α1 ∆3.1 ΠΡΣ 5220 τεµ 6,00 3,50 21,00

69 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α2 ∆3.2 ΠΡΣ 5220 τεµ 4,00 4,50 18,00

70 Ποώδη-Πολυετή διετή και ετήσια βολβώδη κλπ φυτά κατηγ.Π2 ∆6.2 ΠΡΣ 5220 τεµ 753,00 1,65 1242,45

71 Φίλτρο νερού δίσκων ή σίτας πλαστικό, 1΄΄ κοντό Η7.2.2 ΗΛΜ 5 τεµ 5,00 50,00 250,00

72 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ16/6 Αtm Η1.1.1ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 8 m 655,00 0,30 196,50

73 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ20/6 Αtm Η1.1.2 ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 8 m 125,00 0,35 43,75

74 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ32/6 Αtm Η1.1.4 ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 8 m 250,00 0,65 162,50

75 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ50/6 Αtm Η1.1.6 ΗΛΜ 8 m 24,00 1,15 27,60

76 Σταλάκτης αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος Η8.1.1 ΗΛΜ 8 τεµ 889,00 0,22 195,58

77 Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική 1΄΄    Η9.1.1.6 ΗΛΜ 8 τεµ 6,00 95,00 570,00

78 Προγραµµατιστής άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίων 1 στάσης Η.9.2.3.1 ΗΛΜ 52 τεµ 4,00 125,00 500,00

79 Προγραµµατιστής άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίων 2 στάσεων Η.9.2.3.2 ΗΛΜ 52 τεµ 1,00 130,00 130,00

80 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50 Χ 60 cm Η.9.2.13.4 ΗΛΜ 8 τεµ 5,00 45,00 225,00

81 Άρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο ΣΤ2.1.5 ΠΡΣ5321 τεµ 30485,00 0,009 274,37

82 Λίπανση φυτών µε τα χέρια ΣΤ3.1 ΠΡΣ5340 τεµ 871,00 0,10 87,10

83 ∆ιαµόρφωση κόµης δέντρων ύψους µέχρι 4 m ΣΤ4.1.1 ΠΡΣ5354 τεµ 18,00 17,50 315,00

ΑΤΗΕ  
Ν12.14.1.1 Υ∆Ρ 6621.1 100,00%

ΑΤΗΕ  
Ν12.14.1.2 Υ∆Ρ 6621.1 100,00%

Υ∆Ρ  
12.14.1.1 Υ∆Ρ 6621.1 100,00%

Υ∆Ρ  
12.14.1.2 Υ∆Ρ 6621.1 100,00%

Υ∆Ρ  
12.14.1.3 Υ∆Ρ 6621.1 100,00%

Υ∆Ρ  
12.14.1.4 Υ∆Ρ 6621.1 100,00%

ΝΑΤΕΠ  
5891.1 



ΝΕΤ ΟΙΚ ΕΚ∆ΟΣΗV 3.0 4/4

84 Βοτάνισµα χώρου φυτών µε τα χέρια για την καταπολέµηση ζιζανίων ΣΤ6.1 ΠΡΣ5551 στρ 2,50 180,00 450,00

85 Καθαρισµός χώρου φυτών ΣΤ8.1.1 ΠΡΣ5390 στρ 3,00 20,00 60,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Η 11486,25 11486,25

ΣΥΝΟΛΟ 411135,16

ΓΕ+ΟΕ 74004,33

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 485139,49

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 72770,92

∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 
557910,41

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 11195,29

ΣΥΝΟΛΟ 569105,70

∆ΙΑΦ.ΦΠΑ 23% 130894,31

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 700000,00

ΕΛΕΧΘΗΚΕ &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Προιστάµενος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  ∆ήµου Γόρτυνας 

Οι Συντάξαντες 

ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                 ΣΧΕ∆ΙΟ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΚΑΙ   ΥΓΕΙΑΣ  ΕΡΓΟΥ 



Α. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΡΓΟΥ

Τα στοιχεια που ακολουθουν θα πρεπει να συµπληρωθουν µετα την υπογραφη της 
συµβασης και την αναληψη του εργου από συγκεκριµµενο αναδοχο. Θα πρεπει 
επισης να τροποποιειται η ταυτοτητα του εργου µετα από καθε αλλαγη των 
στοιχειων της κατα την διαρκεια εκτελεσης του εργου.
1 Εργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ "
2 Κυριος  εργου ∆ήµος  Γόρτυνας

Τηλ.  2892340300
3 ∆ιευθυνουσα Υπηρεσια  ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Επιβλεπουσα Υπηρεσια  ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
4 Προισταµενη Αρχη  ∆ήµος  Γόρτυνας
5 Μελετη

Τευχη ∆ηµοπρατησης ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
  
- Άγιοι  ∆έκα :700 12  - Άγιοι ∆έκα

6 Συντονιστες για θεµατα ασφαλειας και υγειας κατα την εκπονηση της µελετης 
του εργου
7 Εναρξη εργασιων
8 Συµβατικη προβλεψη της διαρκειας του εργου 18 ΜΗΝΕΣ
9 Ειδος εργου 
10 Ειδος εργοταξιου  
11 Εγκριτικες αποφασεις 
12 Αναδοχος
13 Επιβλεποντες 

 
Άγιοι  ∆έκα :700 12  - Άγιοι ∆έκα
Τηλ  2892 340300 FAX 28920 31802

14 Βοηθοι  επιβλεποντες 
 
Άγιοι  ∆έκα :700 12  - Άγιοι ∆έκα
Τηλ  2892 340300 FAX 28920 31802

15 Συντονιστες για θεµατα ασφαλειας και υγειας κατα την εκτελεση του εργου
16 Υπεργολαβοι -αντικειµενο
17 Αριθµος συνεργειων 
18 Μεγιστος αριθµος εργαζοµενων 
19 Στοιχεια αναδοχου
Στοιχεια οπως, εγκρισεις και προβλεπόµενη διαρκεια εργου περιγραφονται 
στην διακηρυξη του εργου.

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΥΣ

Τα οριζοµενα στο παρον τευχος (σχεδιο και φακελλος ασφαλειας και υγειας) 
είναι υποχρεωτικα για τον Ανάδοχο και αποτελουν συγκεκριµενοποιηση για τις 
ιδιαιτερες συνθηκες του εργου και επιπλεον διευρυνση ή/και προσδιορισµο 
των απαιτησεων που θετει η Ελληνικη Νοµοθεσια.

Το παρον τευχος προβλεπεται απο το Π.∆. 305/96 και αποτελει ουσιωδες και 
αναποσπαστο µερος της Ε.Σ.Υ.  και ως εκ τουτου αποτελει συµβατικο τευχος.

Η τηρηση των µετρων ασφαλειας που περιγραφονται στο παρον τευχος από 
µερους του Αναδοχου δεν µειωνει την ευθυνη του ουτε µεταθετει ευθυνες ή 
συνυπευθυνοτητα στην Υπηρεσια περαν των προβλέποµµενων στην κειµενη 
νοµοθεσια ευθυνων του Κυριου του εργου. 

Το σχεδιο ασφαλειας και υγειας αναφερεται στην κατασκευη του εργου και ο 



φακελλος ασφαλειας και υγειας στις µεταγενεστερες εργασιες σε αυτο 
(συντηρηση, µετατροπη, καθαρισµος κλπ).  Ρητα όµως επισηµαινεται οτι κατα 
την διαρκεια της κατασκευης και σε περιπτωση εργασιας µεσα ή πλησιον 
υφισταµµενων δικτυων αποχετευσης ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να 
εφαρµοσει τα οριζοµενα στον φακελλο ασφαλειας και υγειας του εργου µε 
ευθυνη φροντιδα και δαπανη του ακοµα και αν στις σχετικες διαταξεις του 
φακελλου οριζεται ως υπευθυνη η Υπηρεσια. Η  Υπηρεσια αναλαµβανει αυτες 
τις ευθυνες µετα την οριστικη παραλαβη του εργου ή πριν από αυτην οποτε 
εκτελει επεµβασεις µε δικη της ευθυνη και για δικους της λογους στο εργο

3.  ΚΕΙΜΕΝΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενδεικτικος αλλα οχι περιοριστικος Πινακας Νοµοθετηµατων, Αποφασεων, 
Κοινοτικων Οδηγιων κλπ υπαρχει στο τελος του παροντος τευχους. 

4.  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Συµφωνα µε το Παραρτηµα ΙΙ του Π.∆. 305/96 το παρον εργο περιεχει από την 
φυση του εργασιες οι οποιες δυνητικα ενεχουν ειδικους κινδυνους για την 
ασφαλεια και υγεια των εργαζοµενων. Ητοι από τον ενδεικτικο καταλογο του 
εν λογω παραρτηµατος δυνατον να παρουσιαστουν οι εν λογω κινδυνοι 

· Εργασιες που εκθετουν τους εργαζοµενους σε κινδυνους καταπλακωσης, 
βυθισης σε αµµο -λασπη ή πτωσης από υψος κλπ (σηµειο 1 του Παραρτηµατος 
ΙΙ) 
· Εργασιες κοντα σε ηλεκτρικους αγωγους υψηλης και µεσης τασης (σηµειο 4 
του Παραρτηµατος ΙΙ) εαν υπαρχουν τετοιοι αγωγοι κατα µηκος της χαραξης 
των αγωγων και για την εργασια µε µηχανηµατα (εκσκαφεις, γερανους κλπ)
· Εργασιες σε µερη οπου υπαρχει κινδυνος πνιγµου (σηµειο 5 του 
Παραρτηµατος ΙΙ)  για εργασιες σε αγωγους σε συνδεση µε υφισταµµενο δικτυο
· Εργασιες µε χρηση εκρηκτικων υλων δεν γινονται λογω του χαρακτηρα της 
περιοχης (κατοικηµενη περιοχη) των εργων (σηµειο 9 του  Παραρτηµατος ΙΙ).

5.  ΓΕΝΙΚΑ 

5.1   ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Οι κινδυνοι που είναι δυνατον να εµφανιστουν κατα την εκτελεση των 
σχετικων εργασιων προερχονται από :  

· Κινδυνοι από χωµατουργικες εργασιες για εργαζοµενους
· Κινδυνοι από θραυση ορυγµατων και πιθανη παρουσια νερου
· Κατασκευη ξυλοτυπων και ικριωµατων
· Εργασιες σε δροµους εντος κατοικηµενων περιοχων - Κυκλοφορια πεζων και 
οχηµατων
· Λειτουργια και κυκλοφορια µηχανηµατων
· Λειτουργια ηλεκτρικων µηχανων 
· Οργανωση εργοταξιου ( φωτισµος, φορτοεκφορτωσεις και µεταφορες, ριψεις, 
αποθεσεις κλπ)
· Παρουσια (νοµιµη ή µη)  επισκεπτων
· Εργασια κοντα σε δικτυα ∆.Ε.Η. ή υπογεια καλωδια  

Επισηµαινεται οτι οι εργασιες εκτελουνται σε οδους εντος κατοικηµενων 
περιοχων και απαιτουν καταληψη ολοκληρου του ευρους της οδου. Σε περιπτωση 
που για λογους κυκλοφοριακους δεν επιτραπει η καταληψη ολοκληρου του 
ευρους της οδου και ο αποκλεισµος της τοτε λογω της συνεχιζοµενης 
κυκλοφοριας τα µετρα ασφαλειας θα πρεπει να τηρουνται ιδιαιτερως αυστηρα 
και πιθανον να ληφθουν προσθετα.

5.2  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ



· Ο Ανάδοχος οφείλει,ως µοναδικος και αποκλειστικος υπευθυνος να λαµβανει 
καθε φορα τα αναλογα για καθε περιπτωση και αναγκαια σύµφωνα µε τις 
κείµενες  διατάξεις ασφαλείας και υγιεινης κατά την εκτέλεση έργων µετρα 
ασφαλείας κατά το στάδιο της εκτέλεσης των έργων, για την ασφαλεια  των 
εργαζοµενων,του εργου,της κυκλοφοριας,των οδων και των εγκαταστασεων τους, 
των πεζων και των οχηµατων, των υπογειων αγωγων και καλωδιων και εν γενει  
για την πρόληψη  οιουδήποτε ατυχήµατος η ζηµιάς, έχοντας αυτός 
αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχηµα που  
θα  συµβεί απο υπαιτιότητα δική  του ή του εργατοτεχνικού  του 
προσωπικού.  Η ευθυνη αυτη επεκτεινεται σε  ολους τους εργαζοµενους  ειτε 
εργαζονται στον Αναδοχο ειτε στην Επιβλεψη και στον Κυριο του Εργου. 
Καλυπτει επισης καθε τριτον, στο περιβαλλον και  καθε εµπραγµατη αξια. 
Εχει επισης ο Αναδοχος την υποχρεωση να λαβει καθε προσθετο µετρο για την 
ικανοποιηση της παραπανω απαιτησης ακοµα και αν το µετρο αυτο δεν 
περιγραφεται στο παρον τευχος ουτε σαφως προσδιοριζεται στην κειµενη 
Ελληνικη Νοµοθεσια.
· Ο Αναδοχος υποχρεουται να λαµβανει τα καταλληλα µετρα  ασφαλειας, να 
διαθεται το καταλληλο εκπαιδευµενο προσωπικο, να διαθετει τον καταλληλο 
εξοπλισµο και να οργανωνει την εργασια του µε τροπο ωστε να εκτελουνται µε 
ασφαλεια οι εργασιες εντος υφισταµµενων δικτυων αποχετευσης .  
Επισηµαινεται ρητα οτι τα αναφεροµενα στο σχεδιο και στον φακελλο µετρων 
ασφαλειας και υγειας αποτελουν αποκλειστικη ευθυνη και φροντιδα του 
Αναδοχου, θα γινονται µε δαπανες του και είναι ενα ελαχιστο απαιτησεων για 
την εργασια εντος υφισταµµενων δικτυων αποχετευσης . Για την υλοποιηση των 
αναγκαιων µετρων οι δαπανες βαρυνουν αποκλειστικα τον Αναδοχο.
·  Υποχρεούται επίσης συµφωνα µε την παρ.1 του αρθρου 8 του Ν.1396/83, την 
Υ.Α. 130646/84 και το Π.∆.305/96 να εφοδιαζεται µε θεωρηµενο απο την 
Επιθεωρηση Εργασιας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το οποιο θα τηρειται στον 
χωρο του εργου.
· Υποχρεούται τελος να τηρει σχολαστικα τα οριζοµενα στο Π.∆.305/96. 
δηλαδη µεταξυ των αλλων να ορισει συντονιστη σε θεµατα ασφαλειας και 
υγιειας κατα την εκτελεση του εργου και να διαβιβαζει πριν από την εναρξη 
των εργασιων στην επιθεωρηση εργασιας γνωστοποιηση η οποια θα συντασσεται 
συµφωνα µε το παραρτηµα ΙΙΙ του αρθρου 12 του εν λογω Π.∆.  και γενικως να 
συµµορφωνεται µε τις διαταξεις αυτου.  
·  Για υπογεια τεχνικα εργα οπως αυτα οριζονται στο Π.∆. 225/89 (βαθος 
εκσκαφης ανω των 6.00 µετρων) ο αναδοχος υποχρεουται να συµµορφωνεται µε 
τις διαταξεις αυτου. Ειδικα η συνταξη Μελετης Μετρων Υγιεινης και 
Ασφαλειας (Μ.Μ.Υ.Α) αποτελει κατα το αρθρο 26 του ανωτερω Π.∆. συµβατικη 
του υποχρεωση.
· Ο αναδοχος είναι υποχρεωµενος σε περιοχες "ευαισθητου πληθυσµου" οπως 
σχολεια, νοσοκοµεια, γηροκοµεια, εκκλησιες, γηπεδα κλπ σε συννενοηση µε 
τις αρµοδιες διευθυνσεις /διοικητικα συµβουλια να εξεταζει και να λαµβανει 
ιδιαιτερα µετρα ασφαλειας.  

5.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ

· Η Επιβλεψη έχει το δικαιωµα να ζητησει εγγραφως από τον Αναδοχο να λαβει 
αυστηροτερα µετρα ασφαλειας από εκεινα που αποτελουν συµβατικη του 
υποχρεωση ή προβλεπονται από την κειµενη Ελληνικη Νοµοθεσια ή εχουν 
ζητηθει επιπροσθετως από τις Αρµοδιες Αρχες. Ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος 
να λαβει χωρις καµµια καθυστερηση τα µετρα αυτα. ∆εν δινεται καµµια 
προσθετη αποζηµιωση για τα προσθετα αυτα µετρα εκτος εαν αποδειχθει οτι τα 
µετρα αυτα δεν ηταν αναγκαια. 
· Η Επιβλεψη εαν εκτιµησει οτι δεν τηρουνται τα µετρα ασφαλειας τα οποια 
προβλεπονται ή/και είναι αναγκαια έχει το δικαιωµα να ζητησει εγγραφως την 
ληψη ή αποκατασταση των απαραιτητων µετρων ασφαλειας εντος λιαν συντοµου 
χρονικου διαστηµατος ή /και να ζητησει εγγραφως την διακοπη των εργασιων 
µεχρι την ληψη ή/και αποκατασταση των απαραιτητων µετρων ασφαλειας. Στην 
δευτερη αυτη περιπτωση η αποφαση πρεπει να είναι πληρως αιτιολογηµενη, η 



δε αιτιολογηση να κοινοποιειται στον Αναδοχο.
·  Σε περιπτωση µη συµµορφωσης ή καθυστερησης συµµορφωσης του αναδοχου σε 
οποιοδηποτε σχετικη εντολη της επιβλεψης µπορει να επιβληθει ποινικη ρητρα 
µεχρι 587 € ανα ηµερα, πλεον των αλλων νοµιµων µετρων και διαδικασιων που 
µπορουν να ληφθουν. Το ποσον αυτο παρακρατειται από τον εποµενο λογαριασµο 
του εργου.  
· Σε ιδιαιτερες περιπτωσεις µεγάλης επικινδυνοτητας η Επιβλεψη διατηρει το 
δικαιωµα να προβει σε καθε νοµιµη ενεργεια και να λαβει (ειτε η ιδια ειτε 
µεσω τριτων) ή αποκαταστησει τα απαραιτητα µετρα ασφαλειας χωρις την 
µεσολαβηση του αναδοχου και να καταλογισει τις σχετικες δαπανες σε βαρος 
του. Στα πλαισια αυτα ειναι δυνατον ο Επιβλεπων να δωσει εντολη διακοπης 
των εργασιων την τρεχουσα εργασιµη ηµερα ωστε να δοθει η δυνατοτητα στην 
Υπηρεσια να λαβει ολα τα προσηκοντα µετρα ειτε η ιδια ειτε δινοντας εντολη 
στον Αναδοχο για την εκτελεση τους. 

6.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΓΕΝΙΚΑ

· Ο αναδοχος υποχρεουται να παρεχει την απαιτουµενη εκπαιδευση και 
πληροφορηση στο προσωπικο του καθως επισης επαρκη πληροφορηση σχετικα µε 
την φυση και τις ιδιαιτεροτητες του συγκεκριµµενου εργου.  Το προσωπικο θα 
πρεπει να είναι καταλληλα εκπαιδευµενο µε επαρκη γνωση και εµπειρια σε 
σχετικες εργασιες. Επισης να εκπαιδευεται σε θεµατα προληψης ατυχηµατων, 
παροχης ΑΣ βοηθειων, πυροσβεσης, χρηση εξοπλισµου ασφαλειας κλπ. 
· Το προσωπικο πρεπει να αποτελειται από ενηλικες ικανους και καταλληλους 
από αποψη υγειας για την συγκεκριµένη εργασια που εκαστος αναλαµβανει. Ο 
επικεφαλης πρεπει να έχει τα καταλληλα προσοντα και εµπειρια.
· Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούµενα κατά 
περίπτωση εργασίας ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για 
ασφαλή εργασία. Ενδεικτικά και µονον αναφέρονται: κράνη, γυαλιά 
προστασίας, ζώνες ασφαλείας,ποδιές, γάντια, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών, 
κ.λ.π. Το προσωπικο είναι υποχρεωµενο να φοραει κατα περιπτωση καταλληλα 
ενδυµατα (κρανη, σκληρα παπουτσια, ωτασπιδες, προσωπιδες, γαντια κλπ)  και 
να φερει τον σχετικο ατοµικο εξοπλισµο. Απαγορευονται µαντηλια λαιµου, 
αλυσιδες, ταυτοτητες, δακτυλιδια κλπ.
· Απαγορευεται η καταναλωση οινοπνευµατωδων ποτων στο εργοταξιο και η 
ασκοπη παραµονη, αναπαυση κλπ εργαζοµενων µεσα σε αυτο. Απαγορευονται 
γενικως ριψοκινδυνες ή αστοχες ή υπερβολικες ενεργειες.
· Ο αναδοχος οφειλει να εξασφαλιζει τις απαιτουµενες αδειες από τους 
αρµοδιους φορεις για την εκτελεση των εργασιων να φροντιζει εαν απαιτειται 
για την ανανεωση τους η την επεκταση τους, να ακολουθει πληρως τις 
σχετικες οδηγιες, να πληρωνει τα εξοδα των αδειων και εγκρισεων (αλλα οχι 
τις τυχον απαιτουµενες εγγυησεις) και να ακολουθει µε σχολαστικη ευλαβεια 
τις προθεσµιες που τιθενται από τις εγκρισεις και αδειες αυτες. Ρητα 
απαγορευεται η ανευ σχετικης αδειας εκτελεση εργασιων.  Εαν ζητηθει από 
τον κυριο του εργου ή άλλη αρµοδια Υπηρεσια ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος 
να συνταξει και να υποβαλλει για εγκριση Μελετη Κυκλοφοριακης Ρυθµισης 
(Μ.Κ.Ρ).
· Ολες οι κατασκευες, µετρα κλπ σχετικα µε την υγιεινη και ασφαλεια 
εργαζοµενων, τριτων, του εργου κλπ και εν γενει καθε σχετικη προσωρινη ή 
µη κατασκευη πρεπει να συντηρειται τακτικα µε ευθυνη, φροντιδα και δαπανη 
του Αναδοχου. Επισης ο αναδοχος οφειλει να ελεγχει τακτικα και συστηµατικα 
τα µετρα και µεσα ασφαλειας και οποτε και οσες φορες απαιτηθει από τον 
Κυριο του Εργου ή αλλο αρµοδιο φορεα. Επισης ο Κυριος του εργου µπορει να 
ζητησει σε τακτα χρονικα διοαστηµατα Αναφορα Ασφαλειας του εργου.
· Ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να διαβρεχει τµηµατα του εργου οταν 
απαιτειται µε αφθονο νερο για την αποφυγη των οχλησεων από σκονες. 
· Ο Ανάδοχος όντας υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων κλπ. υποχρεούται να 
ανακοινώνει χωρίς αµέλεια στην Υπηρεσία τυχον συµβαντα καθως και τις 
επισκεψεις αρµοδιων αρχων στο εργο περιγραφοντας λεπτοµερειακα τις 



διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα 
ελέγχου,ασφαλείας κλπ. που κατα τη διάρκεια εκτέλεσης  του έργου, 
απευθύνονται η  κοινοποιούνται σ'αυτόν.      
· 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.  Επισης για ειδικες τετοιες εργασιες θα γινεται εφοσον 
απαιτειται ειδικη µελετη από εµπειρο Μηχανικο. 
· Ολες οι κατασκευασιµες εγκαταστασεις και τα τµηµατα τους πρεπει να είναι 
µε τετοιο τροπο διαστασιολογηµενες, τοποθετηµενες, στηριγµενες, 
αγκυρωµενες και κατασκευασµενες από καταλληλα υλικα ωστε να µπορουν να 
παραλαβουν και να µεταφερουν τα διαφορα φορτια που αναπτυσσονται σε ολες 
τις φασεις χρησιµοιποιησης τους. Μεταβολη των παραµετρων σχεδιασµου οδηγει 
σε ελεγχο και ενισχυση ή αντικατσταση τους. ∆εν επιτρεπεται η υπερφορτιση 
τους. 
· Ολες οι κατασκευασιµες εγκαταστασεις και τα τµηµατα τους οι οποιες µονον 
µετα από σκληρυνση ή συνδεση µε αλλα τµηµατα ή µε µετεπειτα προσθετες 
κατασκευαστικες παρεµβασεις αποκτουν την πληρη φερουσα ικανοτητα τους 
επιτρεπεται να φορτιζονται µονον κατ άντιστοιχια µε την εκαστοτε φερουσα 
ικανοτητα τους. 
· Ολες οι κατασκευες πρεπει να ελεγχονται για την ευσταθεια και την 
φερουσα ικανοτητα τους.  Μετα από διακοπη εργασιων για ικανο χρονικό 
διστηµα ή αλλαγες ή εξαντληση χρονου ζωης ή υπερβολικη χρησιµοποιηση ή 
εκτακτα γεγονοτα πρεπει να ελεγχονται εκ νεου
· ∆εν επιτρεπεται γενικα η εκτελεση ταυτοχρονως εργασιων σε διαφορετικα 
επιπεδα  στην ιδια θεση εκτος εαν εχουν ληφθει σοβαρα µετρα ασφαλειας για 
την προστασια των εργαζοµενων στο χαµηλοτερο επιπεδο από πτωσεις 
αντικειµενων κλπ. 
· Εκτός των αλλων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εµποδίων 
εγκεκριµένου απο την Υπηρεσία τύπου που θα τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία 
του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάµεσα σηµεία αναλόγως του µήκους του 
εκτελουµένου έργου) και πάντως σε αριθµό όχι ολιγότερο των δυο ανα πενήντα 
µέτρα.  Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωµα να τροποποιήσει τον 
τύπο του εµποδίου και την τροποποίηση αυτή να την γνωστοποιήσει κατά την 
εγκατάσταση του αναδόχου στα έργα µετά την υπογραφή σχετικής εργολαβικής 
συµβάσεως.      
 
∆ήµος  Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 700.000,00 € 
 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΤΗΛ :  

· Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικως να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των 
θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας 
εφόσον απαιτουνται απο το Νοµο, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων 
βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά 
σήµατα επισήµανσης καί απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων καθώς και 
προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους 
όσο και για τους κινούµενους στο εργοτάξιο . 
· Να ανεγερθουν ολες οι τυχόν απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις για 
την εκτέλεση  των έργων της εργολαβίας σε θέσεις επιτρεπόµενες απο την 
Αστυνοµία, την Υπηρεσία επίβλεψης και τις άλλες αρµόδιες αρχές, µε  ευθύνη 
του αναδόχου ο οποίος και θα τις συντηρεί σε καλή κατάσταση υποχρεούµενος 
συγχρόνως στην εν καιρώ καθαίρεση και αποκόµιση των προιόντων τους.      
· Σε επικινδυνες θεσεις περαν των αλλων µετρων ασφαλειας θα πρεπει οι 
εργαζοµενοι να είναι δεµενοι από σταθερο σηµειο µε ζωνη ασφαλειας.
· Θα πρεπει καθηµερινα και ιδιαιτερα σε επικινδυνες θεσεις ή φασεις της 
εργασιας να γινεται επιθεωρηση για την τηρηση των µετρων ασφαλειας και την 
πιθανοτητα αναγκης επεκτασης και βελτιωσης ή αναθεωρησης τους. · Η 



µεταφορα, αποθεση και τοποθετηση παντος ειδους ετοιµων τεµαχιων (π.χ. 
σωληνες, φρεατια κλπ) πρεπει να γινεται µε τετοιον τροπο ωστε να 
αποφευγονται ζηµιες οι οποιες µπορουν να µειωσουν την ευσταθεια ή την 
φερουσα ικανοτητα τους και να οδηγησουν σε ατυχηµατα. Επισης πρεπει να 
ελεγχονται για την διαπιστωση ορατων ζηµιων, παραµορφωσεων και ρωγµων.
· Το ανοιγµα των καλυµµατων των φρεατιων και εσχαρων θα γινεται µε την 
χρηση των ειδικων εργαλειων. Καλυµµατα τα οποια εχουν σφηνωθει λογω 
παγετου δεν επιτρεπεται να αφαιρουνται µε την βοηθεια φωτιας (λογω 
κινδυνου εκρηξης) ή αλλα µεσα.  
· Οι πινακίδες σήµανσης τοποθετούνται σε ύψος 1,90µ. - 2,00 µ.

6.2.   ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

· Ο Αναδοχος υποχρεούται πριν την εναρξη των εργασιων να απευθυνεται σε 
ολες τις αρµοδιες Υπηρεσιες για τον ακριβη εντοπισµο των υπογειων αγωγων 
και καλωδιων και αλλων κατασκευων ή εγκαταστασεων, να λαµβανει την εγκριση 
τους και να συµµορφωνεται µε τις υποδειξεις τους.
· Ο Αναδοχος πριν την εναρξη των εργασιων (ή αυτοτελους φασεως αυτων ή/και 
οποτεδηποτε απαιτειται) και για την συνεπαγοµενη ρυθµιση της κυκλοφοριας 
πρεπει να λαβει τις  σχετικες εγκρισεις (Επιτροπη Πολεοδοµικου Σχεδιασµου 
και Κυκλοφοριακης Ρυθµισης, Τροχαια, ΚΤΕΛ κλπ) 
· Ο Αναδοχος, εάν απαιτειται εκ του χαρακτηρισµου της οδου, πριν την 
εναρξη των εργασιων θα πρεπει να λαµβανει σχετικη εγκριση από την αρµοδια 
∆.Ε.Κ.Ε.  
· Ταυτοχρονα ο Αναδοχος (πριν την εναρξη οποιασδηποτε εργασιας) θα πρεπει 
να βεβαιωθει µε καθε τροπο οτι στον προβλεποµµενο χωρο εργασιας δεν 
υπαρχει οποιαδηποτε κατασκευη από την οποιαν δυνατον να υπαρξει κινδυνος 
για τους εργαζοµενους και να εκτιµηθει εαν απαιτειται επισκευη, στηριξη ή 
καθαιρεση τους και να λαµβανονται οι αντιστοιχες εγκρισεις. 
· Τυχον απαιτησεις ασφαλειας και υγειας που θετουν οι Υπηρεσιες αυτες 
είναι υποχρεωτικες για τον Αναδοχο και θα εκτελεστουν αδαπανως (εκτος εαν 
περιλαµβανονταιι στο Τιµολογιο). 

6.3  ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

·  Ο Αναδοχος µετα την ληψη των σχετικων στοιχειων και εφοσον κριθει από 
την Υπηρεσια οτι απαιτειται θα πραγµατοποιησει δοκιµαστικες τοµες για την 
συµπληρωση των στοιχειων ή την επιβεβαιωση τους. Για την πραγµατοποιση 
τους και την συνεπαγοµενη ρυθµιση της κυκλοφοριας πρεπει να ληφθουν οι 
σχετικες εγκρισεις. 
· Οι δοκιµαστικες αυτες τοµες θα εκτελουνται µε την δεουσα προσοχη. 
· Τουλαχιστον πεντε (5) ηµερες πριν την εναρξη των δοκιµαστικων τοµων θα 
τοποθετηθει στους κοµβους σηµανση αναγγελιας η οποια αποσυρεται µε την 
εναρξη των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι του παρακατω τυπου.   

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΕΝΑΡΞΗ   .../.../...  
ΛΗΞΗ      . ../.../...

· Με την περαιωση της εργασιας των δοκιµαστικων τοµων και µεχρι την εναρξη 
των εργασιων στην συγκεκριµένη θεση (εφοσον δεν υπαρξει πληρης 
αποκατασταση του οδοστρωµατος) θα  τοποθετηθει στους κοµβους σηµανση η 
οποια αποσυρεται µε την εναρξη των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι 
του  παρακατω τυπου.  Σε περιπτωση σχετικης εντολης από την Υπηρεσια προς 
τον Αναδοχο για συντηρηση του ορυγµατος ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να 
προβει στις απαραιτητες εργασιες το αργοτερο εντος 24 ωρων. Σε ειδικες 
περιπτωσεις µεγάλης επικινδυνοτητας είναι δυνατον να ζητηθει η αµεση 
εκτελεση των σχετικων εργασιων και ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να  
προβει στις εργασιες αυτες αµεσα. 



 
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟΜΕΣ

· Ο Αναδοχος από την εκτελεση των δοκιµαστικων τοµων και µεχρι την πληρη 
αποκατασταση της οδου εχει την υποχρεωση καθηµερινου ελεγχου των ορυγµατων 
και των επιχωσεων και συντηρησης τους για την αποφυγη ατυχηµατων. 

6.4. ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

· Ο Αναδοχος τουλαχιστον πεντε (5) ηµερες πριν την εκτελεση των εργασιων 
κατασκευης των αγωγων οφειλει να εγκαταστησει σηµανση αναγγελιας 
κυκλοφοριακων ρυθµισεων οι οποιες αποσυρονται µε το περας  των εργασιων Οι 
πινακιδες αυτες θα είναι των παρακατω τυπων.   

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
Ο∆ΟΣ ..............   ΚΛΕΙΣΤΗ
ΕΝΑΡΞΗ   ../../..  
ΛΗΞΗ       ../../..

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΜΗΝ ΣΤΑΘΜΕΥΕΤΑΙ ∆ΕΞΙΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
ΑΠΟ    ../../..   ΕΩΣ     ../../..

· Στο Εργοταξιο θα υπαρχουν  µονιµα στις απαραιτητες θεσεις πινακιδες του 
παρακατω τυπου: 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

6.5.   ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ

· Ολοι οι εργαζοµενοι θα φορουν κρανος, ανακλαστικο γιλεκο (η ενδυµατα 
ζωηρου χρωµατος κιτρινου ή ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα 
εξαρτηµατα), γαντια και υποδηµατα ασφαλειας. Επισης ωτασπιδες για την 
αντιµετωπιση  του θορυβου και µασκες για την αντιµετωπιση της σκονης.
· Η κινηση των µηχανηµατων θα γινεται σε οριοθετηµενη µε κωνους λωριδα. Οι 
κωνοι θα απεχουν το πολύ 1,50 µετρα ο ενας από τον αλλον και θα 
τοποθετειται η προβλεποµενη από τον Νοµο σηµανση. Σηµανση θα τοποθετειται 
και στους καθετους δροµους εαν απαιτειται.
· Για να αποδοθει το τµηµα στην κυκλοφορια πριν την εκσκαφη θα προηγειται 
καθαρισµος και πλυσιµο του. 

6.6.    ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Α.  ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

· Ολοι οι εργαζοµενοι (εκτος οδηγων και χειριστων) θα φορουν κρανος, 
ανακλαστικο γιλεκο ( η ενδυµατα ζωηρου χρωµατος κιτρινου ή ζωηρου 
πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα εξαρτηµατα) γαντια και υποδηµατα ασφαλειας. 
Επισης εαν απαιτειται ωτασπιδες για την αντιµετωπιση  του θορυβου και 
µασκες για την αντιµετωπιση της σκονης.
· Κατά την διάρκεια των εκσκαφών θα δίδεται µέριµνα ώστε το κατάστρωµα της 
οδού να παραµένει τελείως καθαρό από υλικά εκσκαφής.



· Τα ορυγµατα θα πρεπει να διαθετουν επαρκες πλατος.  Τα πλατη των 
ορυγµατων που οριζονται στην παρουσα µελετη είναι επαρκη για την καθε 
διαµετρο αγωγου που προβλεπεται να τοποθετηθει. Σε ειδικες περιπτωσεις σε 
συννενοηση Αναδοχου και Υπηρεσιας δυνατον να καθοριζονται διαφορετικα 
πλατη εκσκαφων.
· Επισφαλη τµηµατα των πρανων πρεπει να κατακρηµνιζονται (ή να 
υποστηλωνονται, επενδυονται κλπ) προσεκτικα από εµπειρο προσωπικο και µε 
τον καταλληλο εξοπλισµο (δυο τουλαχιστον) για να αποφευχθουν ατυχηµατα από 
ξαφνικη τους πτωση.  Ειδικα πρεπει να ελεγχεται η αναπτυξη τετοιων 
καταστασεων µετα από ισχυρες βροχοπτωσεις,  καταπτωσεις πρανων  κλπ 
· Ιδιαιτερη προσοχη πρεπει να δοθει στην παρουσια πλησιον του ορυγµατος 
ξανασκαµµενων ή εν γενει χαλαρων εδαφων λογω του µεγαλου κινδυνου 
καταπτωσεων στα εδαφη αυτα.

Β. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ 

· Η αντιστηριξη είναι υποχρεωτικη για βαθος εκσκαφης ανω των 2,00 µετρων ή 
ανεξαρτητως βαθους οταν επιβαλλεται από την φυση του εδαφους 
· Η αντιστηριξη γινεται ταυτοχρονως µε την εκσκαφη η οποια προηγειται 
ελαχιστα και µονον οσον επιβαλλεται για την εκτελεση των εργασιων. Θα 
είναι συνεχης και δεν θα περιλαµβανει τµηµατα χωρις συνοχη ή χαλαρα. 
· Απαιτησεις για την αντιστηριξη περιγραφονται αναλυτικα στην Τεχνικη 
Εκθεση, στις Τεχνικες Προδιαγραφες και στα σχεδια της µελετης. Γενικα 
πρεπει να λαµβανονται υποψη ολοι οι παραγοντες που επηρρεαζουν την 
ευσταθεια του ορυγµατος
· Η αντιστηριξη θα προεξεχει από το εδαφος τουλαχιστον 15 εκ ωστε να 
εµποδιζεται η πτωση λιθων και χωµατων µεσα στο ορυγµα.
· Οι εργαζοµενοι κατα την κατασκευη της αντιστηριξης πρεπει να εργαζονται 
από την προστατευµενη περιοχη προς την απροστατευτη. Η εργασια πρεπει να 
γινεται γρηγορα ωστε να ελαχιστοποιειται ο κινδυνος αλλα και µε σχολαστικη 
προσοχη και κατω από τις οδηγιες του υπευθυνου µηχανικου του Αναδοχου.
· Η  συγκεντρωση προιοντων εκσκαφης, υλικων, εργαλειων , µηχανηµατων κλπ 
πρεπει να γινεται εκτος του πρισµατος ολισθησης του πρανους ωστε να 
αποφευχθει η φορτιση της αντιστηριξης και η αστοχια της.
· Η αντιστηριξη µπορει να µετατραπει καθ' οιονδηποτε τροπο µονον µετα από 
σχετικη αναθεωρηση της µελετης και εγκριση αυτης. 
· Η αποµακρυνση της αντιστηριξης γινεται σταδιακα µε την προοδο της 
επανεπιχωσης του ορυγµατος. Σε ειδικες περιπτωσεις είναι δυνατον να 
παραµεινει για λογους ασφαλειας και µετα την ολοκληρωση των εργασιων. 

Γ.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ Υ∆ΑΤΩΝ

· Οποιαδήποτε ποσότητα νερού (ή και λυµατων από το υφισταµµενο δικτυο) 
πρέπει να αποµακρύνεται αµεσως µε άντληση και διοχέτευση απ’ευθείας στο 
σύστηµα οµβρίων(υπογεια νερα) ή σε καταλληλο αποδεκτη (λυµατα).
· Ιδιαιτερη σηµασια πρεπει να δοθει ωστε η αντληση να µην προκαλεσει 
προβληµατα στις γειτονικες κατασκευες λογω πτωσης του υδροφορου οριζοντα. 

∆. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ -  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Ο  Αναδοχος οφειλει να µεριµνήσει για  την πλήρη  και σύµφωνα προς τις 
ισχύουσες διατάξεις καταλληλη σταθερη και ανθεκτικη περιφραξη του 
εργοταξιου και των ορυγµατων και για την φωτεινη σηµατοδοτηση, την 
σηµανση, τις οριζοντιες διαγραµµισεις, τις καλωδιωσεις και την σχετικη 
υποδοµη σηµατοδοτησης και ηλεκτροφωτισµου. 

 Τα ανωτερω θα καλυπτουν τις απαιτησεις ασφαλειας τοσο για τις ηµέρες οσο 
και για τις νύκτες των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλη καθοδήγηση 
της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. Για λόγους κυκλοφορίας και ασφαλείας 
η κατασκευή του έργου θα αρχίζει και θα  ολοκληρώνεται κατά  διαδοχικά 
τµήµατα που το µήκος καθενός θα ισούται µε την απόσταση  µεταξύ δυο 



διαδοχικών φρεατίων  εκτός αν  άλλως κρίνει η  Υπηρεσία. 

· Η τάφρος περιφράσεται εκτός του µετώπου προόδου της εκσκαφής και πλησίον 
αυτού. Συγκεκριµένα τοποθετείται πλέγµα, ανακλαστικής ικανότητας, 
ελάχιστου πλάτους (ύψους) 0,80 m, το οποίο στηρίζεται ικανοποιητικά (π.χ. 
τοποθέτηση επί άγκιστρον, πρόσδεση) σε κάθετα στοιχεία τα οποία απέχουν 
µέγιστη απόσταση µεταξύ τους:
α. 3,5 m για δρόµους ταχείας κυκλοφορίας (ταχύτητα µεγαλύτερη των 60 km) ή 
ανοιχτούς χώρους (µεγάλες ταχύτητες ανέµου) και 
β. 5,0 m για δρόµους σε κλειστούς χώρους

· Η απόσταση µεταξύ µετώπου εκσκαφής και περίφραξης δεν επιτρέπεται να 
είναι µεγαλύτερη από 20 m και σηµαίνεται µε κώνους οι οποίοι τοποθετούνται 
κατά µήκος της εκσκαφής σε µέγιστη απόσταση µεταξύ τους 1,2 m ή µε 
φράγµατα ελαχίστου πλάτους 0,60 m τοποθετούµενα µε την έννοια του πλάτους 
των κατά µήκος της εκσκαφής έτσι ώστε η µεταξύ τους απόσταση να µην είναι 
µεγαλύτερη του 1,5 m. 
· Με την ολοκλήρωση της εκσκαφής κάθε ηµέρα ή την διακοπή για διάστηµα 
εξαρτώµενο από τις κυκλοφοριακές συνθήκες και πάντως όχι µεγαλύτερη των 2 
ωρών επιβάλλεται η δια πλέγµατος πλήρης περίφραξη της τάφρου. 
· Περιµετρικά εκσκαφών βάθους µεγαλύτερων των 2,25 µ. θα τοποθετείται 
σταθερή περίφραξη τύπου πλέγµατος ή στηθαίου µε µεσοσανίδια σε ύψος 1,00 
µ. και 0,60 µ. αντίστοιχα (πλέον του πλέγµατος περίφραξης του εργοταξίου, 
εκτός αν αυτό εφάπτεται της τάφρου).
· Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χρήση κορδέλας οδοποιίας ή συναφούς 
µέσου σήµανσης.
· Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν είναι σκόπιµο η περίφραξη να καλύπτει την 
τάφρο και τον διάδροµο κίνησης εργαζοµένων ή και µηχανηµάτων. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση θα πρέπει να δηµιουργείται και άλλη λωριδα µειωµενου πλατους µε 
προοδευτικά µειωµένου πλάτους λωρίδα να προηγείται αυτής, µέσα στην οποία 
θα πραγµατοείται η κίνηση µηχανηµάτων και εργαζοµένων. Οι πινακίδες 
σήµανσης τοποθετούνται στο πλησιέστερο όριο προς την κυκλοφορία. Η 
οριοθέτηση στην δεύτερη περίπτωση µπορεί να γίνει µε κώνους οι οποίοι 
τοποθετούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρουσα.

Ε.     ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ

·  Ο αναδοχος οφειλει να εξασφαλιζει την κυκλοφορια των περιοικων και την 
ανετη και ασφαλη προσβαση στις κατοικιες και τα καταστηµατα τοποθετωντας 
και την απαιτουµενη σηµανση.  Εαν κατασκευασθουν διαβασεις θα σηµαινονται 
και  θα φωτιζονται και θα είναι σύµφωνες µε τον πίνακα 3.
· ∆ίπλα στις διαβάσεις θα τοποθετείται η πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) σε 
ύψος 1,90 - 2,00 m και από τις δύο πλευρές κίνησης των πεζών και 
επιπροσθέτως από την πλευρά της κυκλοφορίας των οχηµάτων.
· Επίσης 20 m πριν την διάβαση το όριο ταχύτητας θα οριοθετείται στα 20 
km/h εκτός αν λειτουργεί φωτεινή σήµανση.
· Στις διαβάσεις αποφεύγονται τα σκαλοπάτια. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε το 
ρίχτυ είναι το πολύ  16,5 εκ. και το πάτηµα κατ’ελάχιστο 27,5 εκ.
· Πλευρικά οι διαβάσεις προστατεύονται µε στοιχεία τα οποία τρέχουν σε 
ύψος 0,60 µ. και 1,00 µ. (χειρολησθήρας).  Το πλάτος της διάβασης είναι 
κατ’ελάχιστον 0,60 µ. σε περιοχής µικρής συνάθροισης κοινού, 0,75 µ. σε 
µεσαίας και 1,00 µ. σε µεγάλης (π.χ σχολεία, γήπεδα).
· Οι διαβάσεις κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν µήκος επί του 
οδοστρώµατος, πριν την έξοδο από την περίφραξη ίσο µε 1,5 πάτηµα. Οι 
διαβάσεις πεζών σηµαίνονται µε την πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) και από τις 
δύο πλευρές της διάβασης. Οι πινακίδες αυτές φωτίζονται κατά την διάρκεια 
της νύχτας. Οι αποστάσεις µεταξύ δύο διαβάσεων καθορίζονται µε βάση την 
περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μέγιστες αποστάσεις δίνει ο 
πίνακας 3.
· Γεφυρώσεις των τάφρων πρέπει  να εξασφαλίζουν την µικρότερη δυνατή 
όχληση της κυκλοφορίας και τροφοδοσίας των περιοχών.



· Η γεφύρωση πραγµατοποιείται µε µεταλλικά ελάσµατα ελάχιστων απαιτήσεων 
πάχους σύµφωνα µε τον πίνακα 4.
· Τα ελάσµατα τοποθετούνται µετά από αντιστήριξη των τοιχωµάτων της 
εκσκαφής σε µήκος υπερβάλον της διάβασης κατά 60 cm εκατέρωθεν. Οι 
διαστάσεις των ελασµάτων πρέπει να εξασφαλίζουν στήριξη κατά 60 cm 
τουλάχιστον εκατέρωθεν της τάφρου άνεση κίνησης των αυτοκινήτων (ελάχιστη 
απόσταση των τροχών από τα άκρα του ελάσµατος 30 cm), οµαλή προσπέλαση 
(χρήση ή δηµιουργίαράµπας) και το αµετάθετό τους. Καθόλο το µήκος της 
διάβασης και σε επαφή µε αυτή τοποθετείται πλέγµα ή στερεα προσαρµοσµένα 
προστατευτικά κιγκλιδώµατα µε δύο οριζόντια στοιχεία σε ύψος 0,60 µ. και 
1,00 µ. Το πλάτος των ελασµάτων πρέπει να είναι 1,20 µ.

ΣΤ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

· Ρητά καθορίζεται ότι ο Αναδοχος ειναι αποκλειστικα υπευθυνος για την 
τηρηση των σχετικων διαταξεων οσον αφορα στην λειτουργια και  κυκλοφορια 
των µεταφορικων του µεσων και µηχανηµατων. 
· Η κινηση µηχανηµατων και εργαζοµενων πρεπει να γινεται εντος 
οριοθετηµενης από κωνους λωριδας.
· Εαν τα µηχανηµατα παραµενουν στο εργοταξιο µετα το περας των εργασιων 
καλυπτονται από την περιφραξη κλειδωνονται και ασφαλιζονται.
· Θα πρεπει να τηρειται ελαχιστη αποσταση ασφαλειας από τα χειλη του 
ορυγµατος  ιση µε: s =2*P + 0,02*h οπου Ρ το ανα αξονα φορτιο σε τοννους 
και h το βαθος εκσκαφης σε µετρα µε ελαχιστη τιµη του s ta 80 εκ. 
· ∆εν επιτρεπεται κινηση ή εργασια εργαζοµενων πλησιον των µηχανηµατων 
κατα την διαρκεια που αυτα εργαζονται ή κυκλοφορουν εκτος εαν έχει εχουν 
ληφθει προσθετα µετρα και δεν κινδυνευουν.
·  Οι διαδροµοι κυκλοφοριας οχηµατων και µηχανηµατων εαν απαιτουνται θα 
εχουν επαρκες πλατος ωστε να εξασφαλιζεται εκατερωθεν του οχηµατος 
ελευθερος χωρος τουλαχιστον 60 εκ

Ζ.  ΣΗΜΑΝΣΗ

· Σε ότι αφορά την σήµανση πριν και µετά το εργοτάξιο αυτή εφαρµόζεται 
σύµφωνα µε τις ΥΑΒΜ5/30058/83 και ΥΑ ΒΜ5/30428/80 εγκυκλιους για εντός ή 
εκτός κατοικηµένων περιοχών αντίστοιχα.
· Οι πινακίδες σήµανσης οδών επαναλαµβάνονται κατά µήκος  της προοδευτικά 
µειωµένου πλάτους λωρίδας και της λωρίδας µειωµένου πλάτους όταν το µήκος 
των είναι µεγαλύτερο από 50 και 80 m αντίστοιχα. Οι πινακίδες οι οποίες 
επαναλαµβάνονται είναι αυτές που ορίζονται στον Ν. 2094/92, ανάλογα των 
κυκλοφοριακών συνθηκών. Η ελάχιστη απάιτηση την οποία θέτει η παρούσα 
προδιαγραφή δίνεται στον πίνακα 2.
· Εκσκαφές επιτρέπεται να πραγµατοποιηθούν σε απόσταση ασφαλειας (εκτος 
εαν δεν γινεται διαφορετικα η απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές οποτε 
πρεπει να ληφθουν ιδιιατερα προσθετα µετρα) από οδούς ταχείας ή βαριάς 
κυκλοφορίας µε παράλληλη  υποστήριξη του µετώπου των εκσκαφών προς τις 
οδούς αυτές.  
· Σηµανση θα τοποθετειται και στους καθετους δροµους εαν απαιτειται.  
Απαγορευται η χρηση κορδελας οδοποιιας ή αλλου συναφους µεσου σηµανσης.  
Ολα τα σηµατα πρεπει να είναι συµφωνα µε την σχετικη εγκυκλιο και την εν 
γενει νοµοθεσια, προτυπα κλπ.
· Τα ανωτερω θα καλυπτουν τις απαιτησεις ασφαλειας τοσο για τις ηµέρας οσο 
και για τις  νύκτες (βλεπε ιδιαιτερη παραγραφο) των χώρων των εργοταξίων 
του για την ασφαλη καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων.

6.7.  ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

· Εφοσον απαιτειται παρουσια εργαζοµενων κοντα στον εξοπλισµο κατα την 
καταβιβαση για την υποβοηθηση του καταβιβασµου υλικων οι εργαζοµενοι θα 
διαθετουν ατοµικα µεσα προστασιας και θα εργαζονται προσεκτικα και µεσα 
στο αντιστηριγµενο τµηµα της εκσκαφης. 



6.8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

· Οι σωληνες θα τοποθετουνται στην ακριβη τους θεση µε την χρηση του 
καταλληλου εξοπλισµου και εργαλειων ανθεκτικων για το συγκεκριµµενο βαρος.
· Οι εργαζοµενοι θα διαθετουν ατοµικα µεσα προστασιας και θα εργαζονται 
προσεκτικα και µεσα στο αντιστηριγµενο τµηµα της εκσκαφης. 
· Οι εργαζοµενοι εαν απαιτειται πρεπει να είναι δεµενοι µε ανθεκτικη ζωνη. 

6.9  ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ

· Κατα την ωρα εργασιας των µηχανηµατων για την επανεπιχωση του ορυγµατος 
κανενας εργαζοµενος δεν θα εργαζεται εντος αυτου. Κατα την ωρα της 
συµπυκνωσης της επανεπιχωσης κατα στρωσεις δεν θα εργαζονται παραλληλα τα 
µηχανηµατα.
· Οι αντιστηριξεις θα ανασυρονται βαθµιδωτα αναλογα µε την προοδο της 
επανεπιχωσης

6.10  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

· Οι εργαζόµενοι φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο και υποδήµατα ασφαλείας.

· Το εργατάξιο οριοθετείται ως εξής:
α. Αν πρόκειται για µεσαία λωρίδα τότε χρησιµοποιούνται κώνοι οι οποίοι 
απέχουν µεταξύ τους µέγιστη απόσταση 3.5 m.
β. Αν πρόκειται για ακρινή λωρίδα, τότε από την πλευρά της κίνησης η 
οριοθέτηση γίνεται µε κώνους όπως στην περίπτωση (α)  ενώ από την πλευρά 
του πεζοδροµίου ή της νησίδας αν χρησιµοποιείται από πεζούς, µε πλέγµα 

Σε κάθε περίπτωση (α ή β) από την πλευρά της κυκλοφορίας ισχύουν τα 
σχετικά µε την επανάληψη των πινακίδων σήµανσης οριζόµενα. 

6.11 ∆ΟΚΙΜΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ

∆εν απαιτουνται ιδιαιτερα µετρα ασφαλειας. Πρεπει να τηρουνται ολοι οι 
γενικοι κανονες ασφαλειας

6.12  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ

· Μετά το πέρας των εργασιών και πριν αποδοθεί ένα τµήµα της οδού και πάλι 
στην κοινή χρήση, το τµήµα θα καθαρίζεται και πλένεται αν χρειάζεται, θα 
αποµακρυνεται πλήρως η προσωρινή σήµανση και θα αποκαθίσταται η µόνιµη 
(την οποία ο Εργολάβος προσωρινά είχε καλύψει).
· Οι σχετικες προσωρινες κατασκευες µετα την αποπερατωση του εργου ή 
τµηµατος αυτου θα καθαιρουνται και εν γενει θα αποκαθισταται πληρως το 
οδοστρωµα και ολο το φυσικο ή/και δοµηµενο περιβαλλον στην προτερα του 
κατασταση.  

7.  ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι κανονες αυτοι ισχυουν συµπληρωµατικα προς αυτους που αναπτυσσονται 
παραπανω και οι οποιοι και αυτοι σκοπο εχουν να αντιµετωπιζουν κινδυνους 
που περιγραφονται εδω αναλυτικα.

7.1  ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

· Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
τον απαιτούµενο φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου .  
Ο φωτισµος και τα φωτιστικα σωµατα πρεπει να είναι ετσι διευθετηµενα ετσι 
ωστε να εξασφαλιζεται φωτισµος τουλαχιστον 300 LUX οµοιοµορφα 
κατανεµηµενοςπου δεν θα προκαλει θαµβωση και γενικα θα δηµιουργει συνθηκες 



ασφαλους εργασιας και κυκλοφοριας. Επιβαλλεται να υπαρχει και εφεδρικος 
φωτισµος ασφαλειας καθως επισης και ατοµικοι φανοι καταλληλου τυπου για 
ολους τους εργαζοµενους. 
· Απαιτήσεις φωτεινης σηµανσης κατά την νύκτα ή ωρες µειωµένης ορατότητας: 
Κατά µήκος της περίφραξης του εργοταξίου και από την πλευρά της 
κυκλοφορίας τοποθετείται φανός σε ύψος 1,20-1,35 µ. χρώµατος κόκκινου στα 
δεξιά της επερχόµενης κυκλοφορίας και άσπρο στα αριστερά της αντίθετης 
κατεύθυνσης. Οι µέγιστες αποστάσεις µεταξύ των φανών δίνονται στον πίνακα 
5.

7.2. ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Απαγορευεται η εκτελεση εργασιων µε δυσµενεις καιρικες συνθηκες. 
Επιτρεπεταιι µε εµπειρο προσωπικο, καταλληλο εξοπλισµο και ληψη των 
απαραιτητων µετρων ασφαλειας για εργασιες επεµβασεων που εχουν σκοπο να 
αποτρεψουν ιδιαιτερα σηµαντικους κινδυνους (π.χ πληµµυρες).  

7.3.  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την προληψη και αντιµετώπιση 
πυρκαϊών στις εγκαταστάσεις γενικά του εργοταξίου και γενικοτερα και 
υποχρεούται να φροντίζει:
 
· Για τον περιοδικό καθαρισµό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και 
αναφλέξιµα υλικά καί την κατάλληλη διάθεσή τους .
· Για την χρηση καταλληλου εξοπλισµου 
· Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης.
· Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή και άλλων ανοικτής πυράς 
κοντά  σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων  ή άλλων εύφλεκτων  υλών του 
εργοταξίου  και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε άλλους 
(εργοστάσια, δεξαµενές υγρών καυσίµων κ.λ.π.) και πριν εξασφαλισει οτι δεν 
υπαρχουν στον αγωγο, ορυγµα, φρεατιο ευφλεκτα αερια.
·  Να απαγορευεται η χρηση γυµνης φλογας στην εργασια.
· Να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του στην  χρήση πυροσβεστήρων.
· Οι γεννήτριες ρεύµατος δεν πρέπει να  υπερφορτώνονται.
· Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για  ζέσταµα.
· Απαγορεύεται η ελεύθερη καύση άχρηστων υλικών, υλικών συσκευασίας κλπ.

Ο Αναδοχος οφείλει να εφοδιάσει:
α. Ολα τα µηχανήµατα, φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα µε πυροσβεστήρα 
τύπου ξηράς κόνεως 6 kg για µηχανήµατα και φορτηγά και 2,5 kgr για 
επιβατικά αυτοκίνητα. 
β. Τα γραφεία µε 2 πυροσβεστήρες τύπου ξηράς κόνεως 6 kgr
γ. Τις εργοταξιακές θέςεις όπου γίνεται χρήση ηλεκτρισµού µε 2 
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kgr. Σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει οι θέσεις 
πυροσβεστών να απέχουν από τις θέσεις εργατών απόσταση µεγαλύτερη των 75 
µ.  
δ. Ολες οι θέςεις εργασίας µε 2 πυροσβεστήρες νερού 10 kgr. Οι θέσεις 
πυροσβεστήρων θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη από 75 µ. από 
τις θέσεις εργασίας. 

7.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ

· Πρεπει να λαµβανονται προληπτικα και εποανορθωτικα µετρα για τον 
περιορισµο της σταθµης του θορυβου στην πηγη του οπως επιλογη των 
καταλληλων µηχανηµατων, µονωση τακτικη συντηρηση,καταλληλη οργανωση της 
εργασιας.
· Να χρησιµοποιουνται ατοµικα µεσα ακοοπροστασιας οταν η ηµερησια ατοµικη 
ηχοεκθεση ενος εργαζοµενου ή η µεγιστη τιµη της στιγµιαιας µη σταθµισµενης 
ηχητικης πιεσης υπερβαινει τα 90 dB(A)  και τα 200 Pa   αντιστοιχως. 
· Τα ατοµικα µεσα προστασιας θα είναι προσαρµοσµενα στα ατοµικα 



χαρακτηριστικα του εργαζοµενου και στις συνθηκες εργασιας του και η χρηση 
τους θα πρεπει να γινεται προσεκτικα ωστε να µην οδηγησουν λογω ελλειψης 
ηχητικης επαφης του εργαζοµενου µε το περιβαλλον του σε ατυχηµατα.

7.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ

· Πρεπει να λαµβανονται προληπτικα και επανορθωτικα µετρα για τον 
περιορισµο της διαχυσης της σκονης και τυχον αεριων από µηχανηµατα στην 
πηγη τους οπως διαβροχη, επιλογη των καταλληλων µηχανηµατων, καλυψη 
κατεδαφιζοµενων τµηµατων, καταλληλη οργανωση της εργασιας.
· Να χρησιµοποιουνται ατοµικα µεσα προστασιας

7.6.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

· Απαγορευεται η παραµονη η εργασια ατοµων κατω ή πλησιον από 
µετακινουµενα φορτια, υλικα καθως και εκσκαφεις, γερανους κλπ µηχανηµατα.  
· Κατα την διαρκεια φορτοεκφορτωσεων κανεις εργαζοµενος δεν θα εργαζεται 
εντος του ορυγµατος εφοσον οι φορτοεκφορτωσεις πραγµατοποιουνται πλησιον 
αυτου.
· Κατα την διαρκεια εκσκαφων και επενεπιχωσεων κανεις εργαζοµενος δεν θα 
εργαζεται εντος του ορυγµατος. 
· Απαγορευεται η διακινηση υλικων και εργαλειων µε ριψη από εργαζοµενο σε 
εργαζοµενο.
· Απαγορευεται η αποθεση καθε ειδους αντικειµενων πλησιον των χειλεων του 
ορυγµατος. Υλικά εκσκαφής, εργαλεία, υλικά κλπ. τοποθετούνται σε ελάχιστη  
απόσταση 0,60 µ. από το χείλος της εκσκαφής.
· Οι αντιστηριξεις θα πρεπει να εξεχουν του εδαφους τουλαχιστον 15 εκ. 
παρεχοντας προστασια από πτωσεις. 

7.7.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

· Λογω της φυσης του εργου δεν είναι δυνατη παντα η υπαρξη διαταξεων που 
να εµποδιζουν την πτωση ουτε η υπαρξη διαταξεων που να συγκρατουν στην 
πτωση. Για τους λογους αυτους είναι απαραιτητη η χρησιµοποιηση εµπειρου 
προσωπικου.
· Τα ορυγµατα θα εχουν και από τις δυο πλευρες τους ελευθερες λωριδες 
πλάτους τουλαχιστον 60 εκατοστων κατα το δυνατον επιπεδες, ελευθερες από 
υλικα, εµποδια και εν γενει αντικειµενα.
· Εαν απαιτηθει οι εργαζοµενοι πρεπει να είναι δεµενοι µε σκοινια από 
καταλληλα σταθερα σηµεια. 

7.8.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ

· Ολοι οι εργαζοµενοι κοντα σε χωρους κυκλοφοριας µηχανηµατων και οχηµατων 
θα φορουν ανακλαστικο γιλεκο η ενδυµατα ζωηρου χρωµατος κιτρινου ή ζωηρου 
πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα εξαρτηµατα. 
· Ο εργοταξιακος χωρος θα διαχωριζεται από το υπολοιπο τµηµα της οδου ή 
εγκαρσιες οδους µε καταλληλη περιφραξη και πινακιδες. 
· Εαν απαιτειται θα υποβοηθειται η κυκλοφορια (µε την συµφωνη γνωµη και 
συµφωνα µε τις εντολες της Τροχαιας) από καταλληλο προσωπο(ιδιαιτερα σε 
ωρες κυκλοφοριακης αιχµης ή εαν δεν υπαρχει για οποιονδηποτε λογο 
ορατοτητα). 

7.9.  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

· Οπως προβλεπονται στον Κανονισµο Εσωτερικων Ηλεκτρικων εγκαταστασεων, 
τις σχετικες τυποποιησεις της ∆.Ε.Η. , αλλους σχετικους Κανονισµους και 
νοµους. Μετρα ασφαλειας προβλεπονται στο αρθρο 21 του Π.∆. 225/89.
· Ιδιαιτερη προσοχη θα δινεται για την αποφυγη ηλεκτροπληξιας από επαφη µε 
καλωδια κατα την εργασια µηχανηµατων και αυτοκινητων. 



7.10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Βλεπε σχετικες αναφορες στον φακελλο ασφαλειας και υγειας'

7.11  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

· Επισκέπτης θεωρείται κάθε άτοµο το οποίο δεν ανήκει στο απασχολούµενο 
στο έργο προσωπικό του Εργολάβου ή της Επίβλεψης και βρίσκεται εντός του 
Εργοταξίου.
· Απαγορευεται ρητα (εκτος εαν υπαρξει  ειδικη προς τουτο εντολη της 
Υπηρεσιας) η εισοδος τριτων προσωπων στο εργοταξιο (και ο Αναδοχος οφειλει 
να λαβει πληρη ειδικα µετρα για την αποτροπη τετοιων γεγονοτων)  και η 
διοργανωση επισκεψεων ή υποδοχη επισκεπτων. 
· Εαν υπαρξει επισκεψη σε όλους τους επισκέπτες παρέχεται η απαραίτητη 
ενηµέρωση για τους ενδεχόµενους κινδύνους στους εργοταξιακούς χώρους 
συνοδεία κράνους το οποίο υποχρεούνται να φορούν συνεχώς και κάθε άλλο 
µεσο που κρίνεται απαραίτητο. Πλήρη και  αποκλειστική ευθύνη για την 
ασφάλεια των επισκεπτών έχει ο Εργολάβος εκτός αν αυτοί επισκέπτονται/
επιθεωρούν τους εργοταξιακούς χώρους µε ευθύνη της Επίβλεψης.

7.12   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ

· Σε ολως εξαιρετικη περιπτωση που είναι αναγκαια απαιτειται εγγραφη 
εγκριση της Υπηρεσιας και των αλλων αρµοδιων αρχων.  Ο ανάδοχος πρέπει να 
παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων 
από τη χρήση εκρηκτικών υλών οπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις , συστήµατα 
συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων και οχηµατων από τους χώρους των 
εκρήξεων,λήψη προστατευτικών µέτρων για παρακείµενες κατασκευές και 
ιδιοκτησίες κλπ. Ολες οι δαπάνες που συνεπάγονται από τα παραπάνω βαρύνουν 
τον ανάδοχο ο οποιος εχει και την αποκλειστικη ευθυνη.  
· Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για τον εντόπισµο 
τυχόν παλαιών εκρηκτικών υλών και να αναφέρει αµέσως το  γεγονός αυτό στην 
Υπηρεσία  και να ειδοποιήσει την αρµόδια στρατιωτική αρχή. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να συµµορφωθεί χωρίς να διατυπώσει καµµιά αντίρρηση , στις 
εντολές των παραπάνω Αρχών,χωρίς να δικαιούται να προβάλει καµµιά 
απαίτηση  για αποζηµίωσή του, για την ενδεχόµενη ανωµαλία που θα προκληθεί 
στην εκτέλεση του  έργου , εκτός από ανάλογη παράταση της συµβατικής 
προθεσµίας   περαίωσης του έργου.
·  Ολες οι σχετικες µε εκρηκτικα εργασιες (και η αποθηκευση τους) γινονται 
συµφωνα µε τις ειδικες προβλεψεις του Κανονισµου Μεταλλευτικων και 
Λατοµικων εργασιων και των ειδικων διαταξεων που ισχυουν

7.13.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 Ο αναδοχος υποχρεουται να παρεχει εκ των προτερων οπου απαιτειται σχετικα 
µε εργασιες που προκαλουν ιδιαιτερες κυκλοφοριακες αλλοιωσεις και 
προβληµατα σε υπηρεσιες αµεσης επεµβασης (π.χ. Πυροσβεστικη Υπηρεσια, 
ΕΚΑΒ). Είναι επισης υποχρεωµενος να διδει αµεσως πληροφοριες που του 
ζητουνται από αρµοδιες αρχες. 

7.14  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Θα πρεπει να ακολουθουνται τα αναφεροµενα στον φακελλο ασφαλειας και 
υγειας (∆ιασωση, παροχη πρωτων βοηθειων κλπ) µε ευθυνη, φροντιδα και 
δαπανη του Αναδοχου 

7.15  ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Στον φακελλο ασφαλειας και υγειας οπου περιγραφονται οι ιδιαιτεροτητες των 
εργων αποχετευσης και δινονται σχετικες οδηγιες υπαρχουν σηµαντικες 
οδηγιες οι οποιες πρεπει να ακολουθουνται µε ευθυνη, φροντιδα και δαπανη 



του Αναδοχου και κατα την διαρκεια της κατασκευης του εργου οπως για 
Προσωπικο, προστατευτικα ενδυµατα και εν γενει ατοµικο εξοπλισµο, οµαδικο 
εξοπλισµο, ατοµικη και οµαδικη υγιεινη, λειτουργικες διαδικασιες εργασιας, 
επικινδυνη ατµοσφαιρα και τροποι µετρησης και αντιµετωπισης της, µετρα για 
πληµµυρες, ασθενειες, για τον Η/Μ εξοπλισµο κλπ  

8. ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8.1 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η εισοδος και η εξοδος στο ορυγµα πρεπει να γινεται µε σταθερη και 
ανθεκτικη κλιµακα µε εξασφαλισµενη στερεωση εναντι ανατροπης, αντιολισθηρα 
δαπεδα, χειρολαβες ασφαλειας και προστατευτικη διαταξη που να αποκλειεις 
ανατροπη του χρηστη. Απαγορευεται η αναρριχηση ή η χρησιµοποιηση των 
µηχανηµατων εκσκαφης.  Οι κλιµακες θα διατηρουνται στην θεση τους για οσο 
χρονικό διάστηµα υπαρχουν εργαζοµενοι εντος του ορυγµατος. Για εργασίες σε 
βάθη µεγαλύτερα του 1,50 µ. απαιτούνται κλίµακες σε αποστάσεις όχι 
µεγαλύτερες των 25 µ.
2. Απαγορευται η καθοδος και η ανοδος στο ορυγµα του προσωπικου µαζι µε 
βαρια φορτια .
3. Στις ενδεδειγµενες θεσεις πρεπει να υπαρχουν διακριτες σταθερες 
διαβασεις ή γεφυρωµατα ικανου πλατους προστατευµενα µε κιγκλιδωµατα για 
την διελευση των εργαζοµενων. Σε καθε περιπτωση απαγορευονται τα αλµατα 
πανω από το ορυγµα ή η διελευση από µαδερια κλπ. Το αυτο ισχυει και στην 
περιπτωση διελευσης φορτιων.  Οι πεζογεφυρες θα εχουν πλατος τουλαχιστον 
50 εκατοστα. Σε περιπτωση κλισης µεγαλυτερης των 12 µοιρων πρεπει να εχουν 
βαθµιδες, σε περιπτωση δε κλισης µεγαλυτερης των 30 µοιρων σκαλοπατια. 

8.2  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ

Γενικα οι φασεις κατασκευης του εργου είναι : 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
 
8.3  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Οπως ανωτερω οριζεται 

8.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ

1. Τα υλικα τα οποια ο Αναδοχος θα χρησιµοποιησει στο εργο φυλασσονται σε 
καταλληλους χωρους που θα εξευρεθουν και θα χρησιµοποιηθουν µε ευθυνη, 
φροντιδα και δαπανη του.  Σε καµµια περιπτωση δεν τοποθετουνται σε οδους ή/
και κοινοχρηστους χωρους.  
2.  Η εναποθεση υλικων στον τοπο εκτελεσης των εργασιων  θα είναι 
περιορισµενη (τοπικα και χρονικα), ο χωρος αποθεσης αποτελει µερος του 
εργοταξιου και προστατευται αναλογα  και θα γινεται µε τροπο που δεν 
δηµιουργει προβληµατα κυκλοφοριας, ασφαλειας πρανων εκσκαφης (αποσταση 
τουλαχιστον 60 εκ ή οσο απαιτειται ), προσβασης περιοικων κλπ.
3.  Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα  διαστρώνονται σε  χώρο 
εγκεκριµµενο από τις αρµοδιες Αρχες. Σε καθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει 
να εξεύρει χώρους αποθέσεως της Υπηρεσίας µη αναλαµβανούσης καµµιά 
απολυτως υποχρέωση για εξεύρεση τέτοιου χώρου η/και αποζηµίωση του 
Αναδόχου.      
4. Tα αχρηστα προιοντα θα φορτωνονται σε φορτηγα και θα αποµακρυνονται από 
την θεση του εργου. Τα προιόντα εκσκαφών γενικά  ακοµα και στην  περίπτωση 
κατά την οποία χρειάζονται για την επίχωση του σκάµµατος, θα 
αποµακρύνονται  απ'αυτό, µερικώς ή ολικώς, προσωρινώς ή και οριστικώς.  Η 



προσωρινη  εναπόθεση των προιόντων αυτών θα γίνεται  σε χώρους κειµένους 
σε οιανδήποτε απόσταση απο τον τόπο των εκτελουµένων έργων και 
διατιθέµενους προς τον σκοπό αυτόν, µε ευθύνη και δαπάνες του 
αναδόχου.      

8.5  ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

1. Λογω του ειδους και της φυσεως του εργου ( τοποθετηση αγωγων σε οδους 
εντος κατοικηµενης περιοχης) δεν είναι δυνατη η δηµιουργια χωρων υγιεινης 
και εστιασης των εργαζοµενων.    
2. Σε καθε θεση εργασιας θα υπαρχει πληρως εξοπλισµενο φαρµακειο οπως 
προβλεπεται στο αρθρο 31 του Π.∆. 225/89.
3. Για την µεταφορα αρρωστων, τραυµατιων κλπ απαιτειται η µονιµη παρουσια 
καταλληλου οχηµατος . 

8.6  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

_____________________________________
8.7  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συνισταται η χρηση των πινακων ελεγχου που εκπονησε οµαδα εργασιας του 
Τ.Ε.Ε 

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Το ύψος κώνων t και η απόσταση  l µεταξύ των κώνων στην προοδευτικά 
µειωµένου πλάτους λωρίδα καθορίζεται µε βάση την κατηγορία της οδού.

Οι τιµές t και  l δίνονται στον πίνακα 1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΡΟΜΟΥ
t

l ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΝΩΝ
ταχύτητα 
u<50km/h 40 cm 7 m 3
ταχύτητα 
50<u<70km/h 50 cm 5 m 5
ταχύτητα 
u>70km/h 60 cm 3,5 m 7

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Απαιτήσεις Επανάληψης Πινακίδων Σήµανσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο∆ΟΥ ΛΩΡΙ∆Α ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΛΩΡΙ∆Α ΣΤΑΘΕΡΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ
ταχύτητα 
u<50km/h 35 m 45 m
ταχύτητα 
u>50km/h 25 m 35 m

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Μέγιστες Αποστάσεις µεταξύ ∆ιαβάσεων Πεζών
 (συµπεριλαµβάνονται άλλες διαβάσεις π.χ. υπόγειες, αυτοκινήτων κ.λ.π)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΠΕΡΙΟΧΗ Ο∆ΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΚΝΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΑΡΑΙΗ ∆ΟΜΗΣΗ

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ *
ταχύτητα 
u<50km/h 45 µ. 60 µ. 75 µ. 25 µ.
ταχύτητα 
u>50km/h 60 µ. 75 µ. 100 µ. 50 µ.

* Εκκλησίες , σχολεία , γήπεδα κ.λ.π



ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Ελάχιστο Πάχος Ελασµάτων Κυκλοφορίας σε mm
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ cm ΒΑΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
µέχρι 55 12,5 8,0
µέχρι 70 15 11,5
µέχρι 90 20 13,0 

ΠΙΝΑΚΑΣ  5
Αποστάσεις µεταξύ Φανών Επισήµανσης Εργοταξίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο∆ΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ  ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

Ο∆ΟΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ Ο∆ΟΣ ΜΕ ΚΑΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
ταχύτητα <50km/h λωρίδα προοδευτικά µειωµένου πλάτους 42 37 27 22
ταχύτητα >50km/h λωρίδα προοδευτικά µειωµένου πλάτους 35 30 20 15
ταχύτητα <50km/h λωρίδα Σταθερού µειωµένου πλάτους 45 40 30 25
ταχύτητα >50km/h λωρίδα Σταθερού µειωµένου πλάτους 38 33 23 18

οδός µε νησίδα οδός χωρίς νησίδα οδός µε νησίδα οδός χωρίς νησίδα

Ελάχιστος αριθµός φανών στην λωρίδα προοδευτικά µειωµένου πλάτους τρείς ή 
ίσες αποστάσεις τοποθετηµένοι (αρχή, µέση, τέλος).
Σε περιοχές όπου ο φωτισµός είναι ελλειπής ή κακός και ανάλογα µε την 
έκταση του εργοταξίου, το βάθος των εκσκαφών και την κίνηση της περιοχής 
µπορεί να ζητηθεί από την Επίβλεψη ο φωτισµός του Εργοταξίου.
Οι πινακίδες των διαβάσεων πεζών θα φωτίζονται µε προβολείς 250 Watt οι 
οποίοι θα τοποθετούνται πάνω από κάθε πινακίδα.

                                                                                                                                 

      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                            

     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ∆//ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆. ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

        ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                             



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2013

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χρηµατοδότηση:  
Επιχειρησιακό Προγράµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007-2013
( το έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ  κατά 85%)
 & ΕΣΟ∆Α

                             ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ   



ΓΕΝΙΚΑ
Ο οικισµος της Μεγαλης Βρυσης βρισκεται 3 χλµ. ανατολικά του ∆ηµου της Αγιας Βαρβαρας σε υψόµετρο 620 µέτρων
και ανηκει στην επαρχία Μονοφατσίου. Η θέση του είναι αµφιθεατρικά στη βόρεια πλευρά του λεκανοπεδίου. Απέχει από
το Ηράκλειο 31,2 χιλιόµετρα, ενω εντάχθηκε στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας το 2001 οποτε και αποτέλεσε κοινότητα µε
πλυθισµο που σήµερα φτανει τους 900 περιπου κατοίκους. Η ονοµασία του χωριου προερχεται απο την βρύση που
βρίσκεται στο κέντρο του, η οποία άλλοτε ήταν πράγµατι µεγάλη και παρείχε άφθονο νερό. 
Οι κάτοικοι ασχολούνται µε την ελαιοκοµία και µε την αµπελοκαλλιέργεια, όπως επίσης µε την κτηνοτροφία και µε την
ορνιθοτροφία. Πολιούχος του χωριού είναι ο Αγ. Κων/νος ενω αξιολογες για να επισκεφτει κανεις, εκκλησίες ειναι επισης
αυτη του Τιµίου Σταυρού , της Παναγίας Αλµυρής, των ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, της Αγίας Άννας και της
Αγίας Αναστασίας. Στο χωριό λογω των κατάλληλων εδαφοκλιµατολογικών συνθηκών υπαρχει ενα αιολικό πάρκο το
οποιο συνισφερει στην ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής.
Στον οικισµο λειτουργούν νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό Σχολείο.
Η µελέτη αφορά την κατασκευη και διαµορφωση κοινοχρηστων χωρων στον οικισµό της Μεγαλης Βρυσης του

∆ήµου της Αγιας Βαρβαρας, που θα συνεισφερουν στην αισθητικη αναβαθµιση του χωριου και θα βελτιωσουν

την ποιοτητα ζωης των κατοικων του.
Η προταση αποτελειται απο πεντε παρεµβασεις που δηµιουργουνται σε ελευθερους χωρους και σε καποια πλατωµατα
που υπαρχουν κατα µηκος του κεντρικου δροµου που διερχεται του χωριου. Παραλληλα θα πλακοστρωθει ο κεντρικος
αξονας που οδηγει στην εξοδο του οικισµου και θα κατασκευαστουν ολες οι απαραιτητες υποδοµες για την αποχετευση
οµβριων και τον επαρκη φωτισµο του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1

Το πρωτο πλατωµα εχει εµβαδον 39 τ.µ. και θα στρωθει µε γαρµπιλοµπετον ενω καποια τµηµατα θα παραµεινουν κενα
για να φυτευτουν µε διαφορα ειδη αρωµατικων φυτων. Θα κατασκευαστουν µια πετρινη βρυση, µια ξυλινη ηµικυκλικη
περγκολα και ενα πετρινο παγκακι, ενω παραλληλα θα τοποθετηθουν καποια ενδωδαπεδια φωτιστικα για να φωτισουν
των χωρο καταλληλως.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2

Το δευτερο πλατωµα εχει εµβαδον 145 τ.µ. και οπως και το πρωτο θα στρωθει µε γαρµπιλοµπετον ενω καποια
τµηµατα θα παραµεινουν κενα για να φυτευτουν µε διαφορα ειδη αρωµατικων φυτων. Σ’αυτο θα κατασκευαστει µια
ξυλινη κυκλικη περγκολα για σκιαση και ενα πετρινο παγκακι, ενω το τµηµα γυρω απο τον χωρο της περγκολας θα
πλακωστρωθει µε ακανονιστη πετρα. Ενδωδαπεδια φωτιστικα θα τοποθετηθουν και σε αυτη την παρεµβαση για να
φωτισουν τον χωρο. 
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3

Το τριτο πλατωµα που εχει εµβαδον 55 τ.µ. στρωνεται µε γαρµπιλοµπετον και τοποθετουνται κατα µηκος του καποια
ξυλινα παγκακια, ενω παραλληλα µε κολωνακια και καποιες διακοσµητικες µπαλες απο µπετον διαχωριζεται ο αξονας
του δροµου απο αυτον του πλατωµατος. 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4

Η µελέτη αφορά την διαµόρφωση ενος ‘ παρκου δραστηριοτητων’ στον οικισµό της Μεγαλης Βρυσης του ∆ήµου Αγιας
Βαρβαρας. Πρόκειται για µια περιοχη εµβαδού 1500 τ.µ. περιπου, ιδιοκτησιας ∆ηµου Αγιας Βαρβαρας και η οποια
βρισκεται στην εξοδο του χωριου. 
Η παρεµβαση περιλαµβανει τρεις αξονες δραστηριοτητων, ενα θεατρο, ένα χωρο για τα παιδια και ενα χωρο στο τελος
της διαδροµης µε παγκακια, µια ξυλινη περκολα και καποιες βρυσες.
Συµφωνα µε την µελετη θα διατηρηθουν τα πρανη και θα δεντοφυτευτουν ενω παραλληλα θα γινει προσπαθεια να
διατηρηθουν οι φυσικες σταθµες του εδαφους. 
Κατα µηκος της παρεµβασης θα στρωθει γαρµπιλοµπετον ενω τα τµηµατα που περιλαµβανουν τους αξονες
δραστηριοτητων θα πλακοστρωθουν µε ακανονιστη πετρα. Καποια ξυλινα παγκακια θα τοποθετηθουν στους χωρους
συναθροισης ενω τα φωτιστικα θα τοποθετηθουν ετσι ωστε να οριζουν τον κυριο αξονα της διαδροµης και να
καθοδηγουν τους επισκεπτες. 
Το θεατρακι θα κατασκευαστει µε βαθµιδες απο πετρα ενω η σκηνη απο gross beton.
Ο χώρος για τις δραστηριότητες των παιδιών θα διαµορφωθεί µε άµµο.
Στο τέλος της διαδροµης θα κατασκευαστουν εξι πετρινες βρυσες και θα τοποθετηθουν ξυλινα παγκακια, ετσι ωστε να



προσφερουν στους επισκεπτες ηρεµια και χαλαρωση. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5

Το τεταρτο πλατωµα εχει εµβαδον 163 τ.µ. και θα πλακωστρωθει µε ακανονιστη πετρα ενω καποια τµηµατα θα
παραµεινουν κενα για να φυτευτουν µε διαφορα ειδη αρωµατικων φυτων. Σ’αυτο θα κατασκευαστει µια ξυλινη περγκολα
17,92 τ.µ. για σκιαση και θα τοποθετηθουν ξυλινα παγκακια. Ενδωδαπεδια φωτιστικα θα τοποθετηθουν και σε αυτη την
παρεµβαση για να φωτισουν τον χωρο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
πέτρα της περιοχής για τη δηµιουργία πέτρινων τοίχων και παγκακιων 
ορθογωνισµενες πετρες οπως επισης και γαρµπιλοµωσαικο για τις στρωσεις των δαπεδων και των δροµων 
πατηµένο χώµα και χαµηλη φυτευση
ξύλινα δοκάρια για την κατασκευή πέργκολας

ΠΡΑΣΙΝΟ

Η παρούσα µελέτη πραγµατεύεται τη δηµιουργία χώρων πρασίνου σε πέντε (5) παρεµβάσεις αναπλάσεων στους
οικισµούς Μεγάλης Βρύσης και Πρεβελιανών της δηµοτικής ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήµου Γόρτυνας. 

Η φύτευση των φυτών θα γίνει σε συνολική έκταση 0,5 στρεµµάτων και σύµφωνα µε τα σχέδια φύτευσης που θα δοθεί
στον ανάδοχο του έργου.

Οι εργασίες που αφορούν στη φύτευση των φυτών θα γίνονται παρουσία του επιβλέποντα γεωπόνου. Στους
χώρους πρασίνου θα προστεθεί κηπαίο χώµα εµπλουτισµένο µε κοπριά και τύρφη, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο και θα προστεθούν βελτιωτικά εδάφους, που θα ενσωµατωθούν πριν τη φύτευση των
φυτών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Αν τα φυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές τους, η υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της µπορεί 
α) να δώσει εντολή για αποµάκρυνση ελαττωµατικών φυτών ακόµα και µετά τη φύτευσή τους και να ζητήσει από τον
ανάδοχο να προβεί σε επανεγκατάσταση πρασίνου.
β) να τα τιµολογήσει µε την τιµή της επόµενης κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθµός τους είναι σχετικά µικρός, είναι
καλής ποιότητας και δεν υστερούν σηµαντικά από τις προδιαγραφές ύψους, διαµέτρου κορµού και διακλάδωσης. 

Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα, µε το χαρακτηριστικό χρώµα φύλλων και ανθέων για το είδος και την ποικιλία
που αναφέρεται και να µην είναι πρόσφατα µεταφυτεµένα. Επίσης δεν πρέπει να µεταφέρουν ζιζάνια µε την µπάλα
χώµατός τους.

α) Ο κορµός των δέντρων πρέπει να είναι ευθυτενής, µε περίµετρο όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
β) Οι θάµνοι να είναι διακλαδισµένοι και µε σφαιρική συµµετρική κόµη. 

      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     

     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ∆//ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆. ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

        ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                             ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ   ΕΙΡΗΝΗ 

                                                                                                                                      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                                                                                                                                       

                                                            

               

                                                                                                                                        ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ    ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                                                                                  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  


