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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            Αριθ. Μελ.: 27/2017 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ – ΈΡΓΩΝ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ε Ρ Γ Ο 
(ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ) 

 

«ΤΤΝΝΣΣΗΗΡΡΗΗΗΗ  ΦΦΟΟΛΛΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΩΩΣΣΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΔΔΕΕΤΤΣΣΕΕΡΡΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΤΤΗΗ  ((22001177))»»  
 

(Κ.Α.Ε. 30.7331.0001) 
(CPV:45214200-2] (Κατασκεσαστικές εργασίες για στολικά κτίρια)) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

     
     

                                    Προϋπολογισμός:                        54.354,84 €  (χωρίς ΥΠΑ) 

  
                                    υνολικά απαιτούμενη πίστωση: 67.400,00€ (με ΥΠΑ)  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ                                              

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ – ΈΡΓΧΝ 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η    Έ Κ Θ Δ  Η 
 

Η παξνχζα ηερληθή κειέηε ζπληάζζεηαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Σερληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 2017 ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ φπσο αλαιπηηθά 

ππνινγίδεηαη ζην ηεχρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 67.400,00€ απφ ηα 

νπνία γηα 

εξγαζίεο:              38.800,00€,   

Δ.Ο. 18%:       6.984,00€,  

απξφβιεπηα 15%:    6.867,60€,  

απνινγηζηηθά 18%:   1.703,24€  

θαη Φ.Π.Α.24%: 13.045,16€  

 

θαη ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 30.7331.0001.  

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ – ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πεξηγξαθή ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζρνιείσλ, νη 

νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί κεηά απφ απηνςία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, κεηά απφ αηηήκαηα ησλ 

Γηεπζπληψλ ησλ ρνιείσλ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο Πξνέδξνπο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Πξφθεηηαη γηα πεξηγξαθή ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Μεγαξέσλ, νη νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί κεηά απφ απηνςία ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο θαη πξνθεηκέλνπ νη ρψξνη απηνί λα είλαη 

αζθαιείο θαη ιεηηνπξγηθνί γηα ηνπο ρξήζηεο. 

 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη, πξφθεηηαη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ζρεηηθφ έγγξαθν πξνο ηελ 

Τπεξεζία καο κε αξ.πξση. 505/2017 πνπ θαηαλέκνπλ ηα πνζά ζπληεξήζεσλ αλά ζρνιείν  

(ρσξίο ΦΠΑ) θαη είλαη ηα εμήο: 
1. Δπηζθεπή πδξαπιηθψλ θαη αληηθαηάζηαζε εηδψλ πγηεηλήο. 

(ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο : 2
ν
 Γ.. Μεγάξσλ, 3

ν
 Γ.. Μεγάξσλ, 2

ν
 & 3

ν
 Γ.. Νέαο Πεξάκνπ)                  

ΤΝΟΛΙΚΑ : 6.000,00 € 

 

2. πληήξεζε ρξσκαηηζκψλ εμσηεξηθψλ – εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ. 

  (ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο : 8
ν
 Γ.. Μεγάξσλ, 2

ν
 Γ.. Μεγάξσλ).                                                               

ΤΝΟΛΙΚΑ : 8.000,00 € 

 

3. Δπηζθεπέο επηρξηζκάησλ. 

  (ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο : 1ν Γ.. Νέαο Πεξάκνπ, 2ν Γ.. Μεγάξσλ, 2ν Γπκλάζην 

Μεγάξσλ).                                                                

ΤΝΟΛΙΚΑ : 6.000,00 € 

 

Έργο:  

«υντήρηση σχολείων 
Πρωτοβάθμιας  και 
Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (2017) » 
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4. Δπηζθεπέο ηνηρνπνηίαο: 

  (ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο : 2ν Γ.. Μεγάξσλ, 1ν Γπκλάζην Μεγάξσλ).                                                                

ΤΝΟΛΙΚΑ : 4.000,00 € 

 

5. Αληηθαηάζηαζε – επηζθεπή θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ: 

  (ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο : 2ν Γ.. Μεγάξσλ, 3ν Γ.. Μεγάξσλ).                                                                

ΤΝΟΛΙΚΑ : 8.000,00 € 

 

6. Δπηζθεπέο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ: 

  (ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο : 2ν Γ.. Μεγάξσλ, 3ν Γ.. Μεγάξσλ).                                                                

ΤΝΟΛΙΚΑ : 1.500,00 € 

 

7. Δπηζθεπή – ζπληήξεζε νξνθήο γπκλαζηεξίνπ 1
νπ

 & 2
νπ

 Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ: 

  (ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο : 1
νπ

 & 2
νπ

 Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ).                                                                

ΤΝΟΛΙΚΑ : 6.500,00 € 

 

      πλνπηηθά πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

      ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ  ΔΡΓΑΙΔ  

 

1. Δπηζθεπέο επηρξηζκάησλ 

2. Δπηζθεπέο ηνηρνπνηίαο 

3. πληήξεζε ρξσκαηηζκψλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 

4. Αληηθαηάζηαζε – επηζθεπή θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ 

5. Δπηζθεπή – ζπληήξεζε νξνθήο γπκλαζηεξίνπ 1νπ & 2νπ Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ 

 

       ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ  ΔΡΓΑΙΔ 

 

1. πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ζσιελψζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

2. Αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή βξπζψλ 

3. Καζαίξεζε εηδψλ πγηεηλήο θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο κε θαηλνχξγηα 

4. πληήξεζε θαινξηθέξ 

5. πληήξεζε θαπζηήξα ζέξκαλζεο 

 

          Δπίζεο, πξνβιέπνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο αθνξνχλ επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ζρνιείσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ηεο πγηεηλήο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αθνξνχλ ηα παξαθάησ ζρνιεία: 

 

 2
ν
 Γεκνηηθφ ζρνιείν Μεγάξσλ 

 3
ν
 Γεκνηηθφ ζρνιείν Μεγάξσλ 

 8
ν
 Γεκνηηθφ ζρνιείν Μεγάξσλ 

 1
ν
 & 2

ν
 Γπκλάζην Μεγάξσλ 

 1
ν
 Γεκνηηθφ ζρνιείν Νέαο Πεξάκνπ 

 2
ν
 Γεκνηηθφ ζρνιείν Νέαο Πεξάκνπ 

 3
ν
 Γεκνηηθφ ζρνιείν Νέαο Πεξάκνπ 
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ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008 «Κχξσζε ηεο 

θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ», Ν. 4070/2012, Ν.4281/2014, 

Ν.1418/84, Ν.3463/06 θαη ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ», φπσο ηζρχνπλ, αιιά θαη ησλ εθηειεζηηθψλ απηνχ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, 

ηδηαίηεξα ην Π.Γ. 609/85 θαη ην Π.Γ.171/87 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ηελ ππ΄ 

αξηζκ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 2221Β/30-7-2012) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ κε ζέκα «Έγθξηζε 440 Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ» 

(ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα έξγα θαη ηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103 

(ΦΔΚ Β1312/24-8-10) ε νπνία αθνξά ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ 

Δθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ. 

 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο νκνεηδψλ εξγαζηψλ: 

1. Οκάδα Α «Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο» κε ζπλνιηθφ θφζηνο εξγαζηψλ 32.800,00€ 

2. Οκάδα Β «Τδξαπιηθέο εξγαζίεο»  κε ζπλνιηθφ θφζηνο εξγαζηψλ 6.000,00€ 

 

Λφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ε αθξηβήο πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη 

δχζθνιε έσο αδχλαηε θαη εθφζνλ ε κειέηε ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 

60.000,00€ (ρσξίο ΦΠΑ), ν πξνυπνινγηζκφο ζπληάζζεηαη ρσξίο πνζφηεηεο ζηηο επί κέξνπο 

εξγαζίεο θαη πεξηιακβάλεη κφλν ηελ θαη΄ εθηίκεζε δαπάλε ηνπ ζπλφινπ θάζε νκάδαο 

νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη ην γεληθφ ζχλνιν (ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 παξ.7η ηνπ Ν. 4412/2016 

: «Σηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 125, γηα έξγα πνπ ε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη δχζθνιε ή 

αδχλαηε, φπσο ηδίσο έξγα ζπληεξήζεσλ, επηζθεπψλ, βειηηψζεσλ, αλαθαηλίζεσλ, αλαζηειψζεσλ, άξζεο 

θαηαπηψζεσλ θαη γηα χςνπο πξνυπνινγηζκνχ έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., κπνξεί ν 

πξνυπνινγηζκφο λα κελ πεξηιακβάλεη πνζφηεηεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, αιιά κφλν ηελ θαη' εθηίκεζε δαπάλε 

ηνπ ζπλφινπ θάζε νκάδαο νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη ην γεληθφ ζχλνιν.»). 

 

Χο δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο χκβαζεο πξνηείλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ πλνπηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ (άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/2016), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ».    

 
        
 

 

 

Θ Δ Χ Ρ Η Θ Η Κ Δ 

Μέγαξα:   19-12-2017                Μέγαξα: 19-12-2017            Μέγαξα: 19-12-2017 

Ο Γ/ληήο Σ.Τ.Γ.Μεγάξσλ             Η Πξ/λε Σ.Τ.Γ.Μ.                 Η πληάμαζα 

 

  

    

     Δ.Ρνχζζεο                         Δ.Σζάθσλα                Παξ. Καηξαθνχιε  

Πνιηηηθφο Μεραληθφο              Πνιηηηθφο Μεραληθφο        Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: 
     

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΔΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (2017)» 

 ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ 

 Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 
      

Π  Ρ  Ο  Τ  Π  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι     Μ  Ο        Δ  Ρ  Γ  Ο  Τ 

Α/Α  
Απιθ. 
Σιμολ. 

Κωδικόρ 
Άπθπος 

Δίδορ επγαζιών - ςνοπηική πεπιγπαθή  
Κωδικόρ 

Αναθεώπηζηρ 
Μονάδα 

Σιμή 
Μονάδαρ          

€ 
Ποζόηηηερ 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μεπική 
Γαπάνη 

Ολική 
Γαπάνη 

 

  1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ             

    10. ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΔΙ - ΜΔΣΑΦΟΡΔ              

  10.01 Φνξηνεθθόξησζε πιηθώλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δώα.             

1 10.01.01 Φνξηνεθθόξησζε κε ηα ρέξηα ΟΙΚ-1101 ton 13,50        

2 10.01.02 Φνξηνεθθόξησζε κε κεραληθά κέζα ΟΙΚ-1104 ton 1,65        

3 10.02 Φνξηνεθθόξησζε κε ηα ρέξηα πιηθώλ επί ρεηξνθηλήησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ ΟΙΚ-1103 ton 7,30        

  10.07 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην              

4 10.07.01 δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο ΟΙΚ-1136 ton.km 0,35        

    22. ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ             

5 22.04 Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκώλ ΟΙΚ-2222 m3 15,70        

  22.20 Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο              

6 22.20.01 Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ ΟΙΚ-2236 m2 7,90        

7 22.20.02 Με πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 50% ΟΙΚ-2237 m2 11,20        

8 22.23 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ΟΙΚ-2252 m2 5,60        

  22.30 Γηάλνημε νπώλ, θσιεώλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο              

9 22.30.02 Γηα νπέο επηθαλείαο άλσ ησλ 0,05 m2 θαη έσο 0,12 m2 ΟΙΚ-2261B ηεκ 9,00        

10 22.45 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ ΟΙΚ-2275 m2 16,80        

11 22.53 Καζαίξεζε ςεπδνξνθώλ θάζε ηύπνπ ΟΙΚ-2275 m2 5,60        

12 22.54 Καζαίξεζε νξνθνθνληακάησλ ΟΙΚ-2252 m2 9,00        

13 22.56 Καζαίξεζε κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ΟΙΚ-6102 kg 0,35        

  22.65 Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ             

14 22.65.02 Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα ΟΙΚ-2275 kg 0,35        

    23. ΙΚΡΙΧΜΑΣΑ - ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ             

15 23.03 Ιθξηώκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ΟΙΚ-2303 m2 5,60        

16 23.05 Πεηάζκαηα αζθαιείαο επί ηθξησκάησλ ΟΙΚ-2304 m2 5,60        

17 23.14 Δπελδύζεηο πξόζνςεο ηθξησκάησλ ΟΙΚ-2314.1 m2 0,65        

    47. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΜΔ ΛΟΙΠΑ ΓΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ             

  47.01 Σνηρνδνκέο κε ηζηκεληνπιίλζνπο 19x19x39 cm             
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Α/Α  
Απιθ. 
Σιμολ. 

Κωδικόρ 
Άπθπος 

Δίδορ επγαζιών - ςνοπηική πεπιγπαθή  
Κωδικόρ 

Αναθεώπηζηρ 
Μονάδα 

Σιμή 
Μονάδαρ          

€ 
Ποζόηηηερ 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μεπική 
Γαπάνη 

Ολική 
Γαπάνη 

18 47.01.01 Με αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ζε αλαινγία 1 : 2 1/2 , ησλ 150 kg ηζηκέληνπ ΟΙΚ-4701 m2 19,70        

19 47.01.02 Με ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 400 kg ηζηκέληνπ θαη 0,08 m3 αζβέζηνπ ΟΙΚ-4702 m2 20,00        

    54. ΠΟΡΣΔ - ΠΑΡΑΘΤΡΑ - ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΙΑ             

  54.46 Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο             

20 54.46.01 Με θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm ΟΙΚ 5446.1 m2 118,00        

21 54.46.02 Με θάζζα κπαηηθή, πιάηνπο έσο 23 cm ΟΙΚ 5446.2 m2 123,00        

22 
ΝΑΟΙΚ 
\54.46.05  

Δπηδηόξζσζε - αληηθαηάζηαζε ησλ θιεηδαξηώλ, ρεηξνιαβώλ θαη ζηνηρείσλ ζηήξημεο 
θνπθσκάησλ 
 
  

  ΣΔΜ  30,00        

23 54.50 Θύξα πξεζζαξηζηή μύιηλε δξνκηθή κε ειαζηηθό παξέκβπζκα  ΟΙΚ 5446.1 m2 129,00        

    65. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ             

  65.01 Σππνπνηεκέλα θνπθώκαηα από αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή             

24 65.01.01 Κνπθώκαηα από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην βάξνπο έσο 12 kg/m2 ΟΙΚ 6501 m2 145,00        

25 65.01.02 Κνπθώκαηα από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην βάξνπο 12 - 24 kg/m2 ΟΙΚ 6501 m2 200,00        

26 65.01.03 Κνπθώκαηα από αλνδησκέλν αινπκίλην βάξνπο έσο 12 kg/m2 ΟΙΚ 6501 m2 155,00        

27 65.01.04 Κνπθώκαηα από αλνδησκέλν αινπκίλην βάξνπο 12 έσο 24 kg/m2 ΟΙΚ 6501 m2 215,00        

  65.02 Ταιόζπξεο αινπκηλίνπ αλνηγόκελεο             

  65.02.01 Ταιόζπξεο από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην             

28 65.02.01.01 Ταιόζπξεο αλνηγόκελεο, κνλόθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε ΟΙΚ 6502 m2 165,00        

29 65.02.01.02 Ταιόζπξεο αλνηγόκελεο, δίθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε ΟΙΚ 6503 m2 155,00        

30 65.02.01.03 Ταιόζπξεο αλνηγόκελεο, δίθπιιεο, κε ζηαζεξό θεγγίηε ΟΙΚ 6504 m2 145,00        

  65.02.02 Ταιόζπξεο από αλνδησκέλν αινπκίλην             

31 65.02.02.01 Ταιόζπξεο αλνηγόκελεο, κνλόθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε ΟΙΚ 6502 m2 175,00        

32 65.02.02.02 Ταιόζπξεο αλνηγόκελεο, δίθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε ΟΙΚ 6503 m2 160,00        

  65.17 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα             

33 65.17.01 Ταινζηάζηα κνλόθπιια, αλνηγόκελα πεξί θαηαθόπθν ή νξηδόληην άμνλα ΟΙΚ 6519 m2 200,00        

34 65.17.02 
Ταινζηάζηα κνλόθπιια, κε ζηαζεξό θεγγίηε, αλνηγόκελα πεξί θαηαθόξπθν ή 
νξηδόληην άμνλα 

ΟΙΚ 6520 m2 180,00        

35 
65.17.06 

Ταινζηάζηα δίθπιια, κε ην έλα ή θαη ηα δύν θύιια ζπξόκελα (επάιιεια), κε ή 
ρσξίο ζηαζεξό θεγγίηε 

ΟΙΚ 6524 m2 135,00        

 

  71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΣΑ - ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ             

36 71.21 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα  ΟΙΚ 7121 m2 13,50        

37 71.22 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ΟΙΚ 7122 m2 14,00        

38 71.31 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα ΟΙΚ 7131 m2 11,20        
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    73. ΔΠΙΣΡΧΔΙ - ΔΠΔΝΓΤΔΙ             

  73.26 Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα             

39 Ν.Α. 73.26.01 
Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, 33x33 κε ρξήζε 
θνληακάησλ 

ΟΙΚ 7326.1 m2 30,00        

40 Ν.Α. 73.26.03 Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, 33x33 θνιιεηά ΟΙΚ 7326.1 m2 28,00        

  73.33 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα             

41 Ν.Α. 73.33.01 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα, δηαζηάζεσλ 20x50 cm ή 33Υ33 cm ΟΙΚ 7331 m2 26,00        

42 73.35 Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) από θεξακηθά πιαθίδηα ΟΙΚ 7326.1 κκ 4,50        

  73.36 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξώζεηο             

43 73.36.02 Δπηζηξώζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 2,5 cm ΟΙΚ 7336 m2 15,70        

    76. ΤΑΛΟΤΡΓΙΚΑ              

  76.02 Ταινπίλαθεο δηαθαλείο απινί επί θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ             

44 76.02.01 Ταινπίλαθεο δηαθαλείο πάρνπο 3,0 mm ΟΙΚ 7607 m2 19,50        

45 76.02.02 Ταινπίλαθεο δηαθαλείο πάρνπο 4,0 mm ΟΙΚ 7608 m2 23,00        

  76.27 Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο ΟΙΚ 7609.2           

46 76.27.01 
Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνύ πάρνπο 18 mm, (θξύζηαιιν 5 mm, θελό 8 mm, 
θξύζηαιιν 5 mm) 

ΟΙΚ 7609.2 m2 50,00        

 

  77. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ             

47 
77.10 

Τδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε αθξπιηθό 
πδαηνδηαιπηό ηζηκεληόρξσκα 

ΟΙΚ 7725 m2 3,90        

48 77.15 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνύο ΟΙΚ 7735 m2 1,70        

49 77.16 Πξνεηνηκαζία μπιίλσλ επηθαλεηώλ γηα ρξσκαηηζκνύο ΟΙΚ 7736 m2 2,20        

  77.17 παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ επηθαλεηώλ             

50 77.17.01 Δπηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδεκάησλ ΟΙΚ 7737 m2 3,40        

51 77.17.02 Ξπιίλσλ επηθαλεηώλ ΟΙΚ 7738 m2 2,80        

52 77.18 Γηάζηξσζε βειαηνύξαο επί εηνίκσλ ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ΟΙΚ 7739 m2 1,70        

53 77.28 
Αθξπιηθό κηθξνκνξηαθό ή ζηιηθνλνύρν (silane-siloxane) ππόζηξσκα ρξσκαηηζκώλ 
(αζηάξη) επί κε κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ 

ΟΙΚ 7735 m2 3,35        

54 77.51 
Διαηνρξσκαηηζκνί επί εηνίκσλ ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα 
αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ 

ΟΙΚ 7751 m2 1,35        

55 77.54 
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μπιίλσλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ 
ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ 

ΟΙΚ 7754 m2 6,70        

56 77.55 
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ 
ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ 

ΟΙΚ 7755 m2 6,70        
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57 77.62 
Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηώλ κε επνμεηδηθά, 
πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά ζπζηήκαηα δύν ζπζηαηηθώλ 

ΟΙΚ 7765 m2 10,10        

  77.80 
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, 
αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

            

58 77.80.02 
Δμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο 
βάζεσο. 

ΟΙΚ 7785.1 m2 10,10        

59 77.80.03 
Δμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ειαηνρξσκάησλ αιθπδηθήο, αθξπιηθήο βάζεσο 
λεξνύ ε δηαιύηνπ 

ΟΙΚ 7785.1 m2 9,50        

  77.81 
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε ρξώκαηα πδαηηθήο 
δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο.κε 
ζπαηνπιάξηζκα 

            

60 77.81.02 
Δζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ειαηνρξσκάησλ αιθπδηθήο ή αθξπιηθήο βάζεσο 
λεξνύ. 

ΟΙΚ 7786.1 m2 14,00        

61 77.91 Αλαθαίληζε παιαηώλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηώλ κε δηπιή ζηξώζε ειαηνρξώκαηνο ΟΙΚ 7791 m2 5,00        

62 77.99 Πξνζαύμεζε ηηκήο ρξσκαηηζκώλ πάζεο θύζεσο ιόγσ πξνζζέηνπ ύςνπο ΟΙΚ 7797 m2 0,34        

63 
Ν.Α. ΟΙΚ 
77.80.01 

Αλαθαίληζε παιαηώλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηώλ κε πιαζηηθό ρξώκα OIK 7785.2 m2 7,00        

64 
ΝΑΟΙΚ 
\77.10.01 

Αλαθαίληζε παιαηώλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηώλ κε ηζηκεληόρξσκα 
ΟΙΚ 7725 m2 4,80        

    78. ΓΙΑΚΟΜΗΔΙ - ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΛΤΦΔΙ             

  78.30 Φεπδνξνθή δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή             

65 78.30.01 
Φεπδνξνθή από πιάθεο νξπθηώλ ηλώλ πάρνπο 15 έσο 20 mm,  
δηαζηάζεσλ 600x600 mm ή 625x625 mm 

ΟΙΚ 7809 m2 25,90        

    ΤΝΟΛΟ  ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ  ΔΡΓΑΙΔ           32.800,00 

 
        

    ΙI.  ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ             

  4.01 
Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν 
ζθπξόδεκα. 

            

66 4.01.01 
πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηώλ θιπ ζπκβαηηθώλ κέζσλ (πδξαπιηθή 
ζθύξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ) 

ΤΓΡ 6082.1 m3 41,20        

                  

67 ΗΛΜ \7.1.1  Υαιθνζσιήλαο Φ18, πάρνπο 0,80mm ΗΛΜ 7   m 9,00        

68 ΗΛΜ \7.1.2 Υαιθνζσιήλαο Φ22, πάρνπο 0,80mm ΗΛΜ 7 m 11,00        
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69 ΗΛΜ \8.1.1 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, θαηάιιεινο γηα δίθηπα ύδξεπζεο, 
ζπλδεόκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθόιιεζε δηακέηξνπ.Φ20 

ΗΛΜ 8 m 4,10        

70 ΗΛΜ \8.1.2 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, θαηάιιεινο γηα δίθηπα ύδξεπζεο, 
ζπλδεόκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθόιιεζε δηακέηξνπ.Φ25 

ΗΛΜ 8 m 6,00        

71 ΗΛΜ \8.1.3 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, θαηάιιεινο γηα δίθηπα ύδξεπζεο, 
ζπλδεόκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθόιιεζε δηακέηξνπ.Φ32 

ΗΛΜ 8 m 8,50        

72 ΗΛΜ \8.1.4 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, θαηάιιεινο γηα δίθηπα ύδξεπζεο, 
ζπλδεόκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθόιιεζε δηακέηξνπ.Φ40 

ΗΛΜ 8 m 14,80        

73 ΗΛΜ \8.1.5 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, θαηάιιεινο γηα δίθηπα ύδξεπζεο, 
ζπλδεόκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθόιιεζε δηακέηξνπ.Φ50 

ΗΛΜ 8 m 22,00        

74 ΗΛΜ \8.1.6 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, θαηάιιεινο γηα δίθηπα ύδξεπζεο, 
ζπλδεόκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθόιιεζε δηακέηξνπ.Φ63 

ΗΛΜ 8 m 30,00        

75 ΗΛΜ \8.3.1 Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρέηεπζεο από PVC Φ32, 6 atm (ΔΛΟΣ EN 1329) ΗΛΜ 8 m 9,60        

76 ΗΛΜ \8.3.2 Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρέηεπζεο από PVC Φ40, 6 atm (ΔΛΟΣ EN 1329) ΗΛΜ 8 m 10,20        

77 ΗΛΜ \8.3.3 Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρέηεπζεο από PVC Φ50, 6 atm (ΔΛΟΣ EN 1329) ΗΛΜ 8 m 11,40        

78 ΗΛΜ \8.3.4 Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρέηεπζεο από PVC Φ75, 6 atm (ΔΛΟΣ EN 1329) ΗΛΜ 8 m 14,40        

79 ΗΛΜ \8.3.5 Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρέηεπζεο από PVC Φ100, 6 atm (ΔΛΟΣ EN 1329) ΗΛΜ 8 m 18,00        

80 ΗΛΜ \8.3.6 Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρέηεπζεο από PVC Φ125, 6 atm (ΔΛΟΣ EN 1329) ΗΛΜ 8 m 21,60        

81 ΗΛΜ \8.4.1 
ηθώλη δαπέδνπ πιαζηηθό από ζθιεξό PVC κε είζνδν Φ75mm θαη έμνδν Φ100mm 
κε εζράξα νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε 20x20cm 

ΗΛΜ 8 ηεκ. 50,00        

82 ΗΛΜ \13.1.1 
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ - ςπρξνύ λεξνύ, εζσηεξηθήο αλάκημεο, δηακέηξνπ 
Φ1/2", ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα 

ΗΛΜ 13 ηεκ. 55,00        

83 ΗΛΜ \13.1.2 
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ - ςπρξνύ λεξνύ, εζσηεξηθήο αλάκημεο, δηακέηξνπ 
Φ1/2", ηνπνζεηεκέλνο ζε λεξνρύηε 

ΗΛΜ 13 ηεκ. 65,00        

84 ΗΛΜ \13.2.1 Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4mm κπηδνπηέ, δηαζηάζεσλ 42 Υ 60cm ΗΛΜ 13 ηεκ. 30,00        

85 ΗΛΜ \14.1.2 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ (Δπξσπαηθνύ ) ηύπνπ, πιήξεο ΗΛΜ 13 ηεκ. 190,00        

86 
 ΗΛΜ 
\15.1.1 

Γνρείν πιύζεο ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ, πςειήο πίεζεο πιαζηηθό ΗΛΜ 15 ηεκ. 60,00        

87 ΗΛΜ \15.2.1  Γνρείν πιύζεο ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ, ρακειήο πίεζεο πιαζηηθό ΗΛΜ 15 ηεκ. 40,00        

88 ΗΛΜ \15.2.2 Γνρείν απηόκαην πιύζεσο νπξεηεξίνπ πνξζειάλεο ΗΛΜ 15 ηεκ. 65,00        

89 ΗΛΜ \15.3.1 Απηόκαηε βαιβίδα κε πισηήξα 1/2'' ΗΛΜ 15 ηεκ. 14,00        

90 ΗΛΜ \15.4.1 
Γηθιείδα απηόκαηεο πιύζεο ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ (θινπζόκεηξν - dall) 
δηακέηξνπ 3/4'' 

ΗΛΜ 15 ηεκ. 100,00        

91 ΗΛΜ \15.4.2 
Γηθιείδα απηόκαηεο πιύζεο ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ (θινπζόκεηξν - dall) 
δηακέηξνπ 1'' 

ΗΛΜ 15 ηεκ. 110,00        

92 ΗΛΜ \17.1.1 Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 40x50cm ΗΛΜ 17 ηεκ. 130,00        
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€ 
Ποζόηηηερ 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μεπική 
Γαπάνη 

Ολική 
Γαπάνη 

93 ΗΛΜ \17.1.2 Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 42x56cm ΗΛΜ 17 ηεκ. 140,00        

94 ΗΛΜ \17.1.3 Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 50x68cm ΗΛΜ 17 ηεκ. 160,00        

95 ΗΛΜ \17.3.1 ηθώλη ληπηήξα ΗΛΜ 17 ηεκ. 30,00        

96 ΗΛΜ \23.1.1 Γνρείν δηαζηνιήο, θιεηζηό κε κεκβξάλε, πιήξεο ρσξεηηθόηεηαο 50l ΗΛΜ 23 ηεκ. 160,00        

97 ΗΛΜ \23.1.2 Γνρείν δηαζηνιήο, θιεηζηό κε κεκβξάλε, πιήξεο ρσξεηηθόηεηαο 80l ΗΛΜ 23 ηεκ. 180,00        

98 ΗΛΜ \23.1.3 Γνρείν δηαζηνιήο, θιεηζηό κε κεκβξάλε, πιήξεο ρσξεηηθόηεηαο 100l ΗΛΜ 23 ηεκ. 190,00        

99 ΗΛΜ \23.1.4 Γνρείν δηαζηνιήο, θιεηζηό κε κεκβξάλε, πιήξεο ρσξεηηθόηεηαο 140l ΗΛΜ 23 ηεκ. 220,00        

    ΤΝΟΛΟ  ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ  ΔΡΓΑΙΔ           6.000,00 

 
  

ΑΘΡΟΙΜΑ Α         38.800,00 

 
  

Γ.Δ.& Ο.Δ. 18% 
      6.984,00 

 
  

ΑΘΡΟΙΜΑ Β 
 

   
45.784,00 

 
  

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%       6.867,60 

 
  

ΑΘΡΟΙΜΑ Γ         52.651,60 

 
  

Απνινγηζηηθά ρσξίο Δ.Ο.& Γ.Δ. 

  
1.443,42 

 
  

Δ.Ο.& Γ.Δ. 18% Απνινγηζηηθώλ     259,82 

 
  

ύλνιν απνινγηζηηθώλ εξγαζηώλ 

  
1.703,24 

 
  

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΞΙΑ       54.354,84 

 
  

ΦΠΑ 24 %         13.045,16 

 
  

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΔ 
Φ.Π.Α     67.400,00 

Θ Δ Χ Ρ Η Θ Η Κ Δ 

Μέγαξα:   19-12-2017                Μέγαξα: 19-12-2017            Μέγαξα: 19-12-2017 

Ο Γ/ληήο Σ.Τ.Γ.Μεγάξσλ             Η Πξ/λε Σ.Τ.Γ.Μ.                 Η πληάμαζα 

 

  

    

     Δ.Ρνχζζεο                         Δ.Σζάθσλα                Παξ. Καηξαθνχιε  

Πνιηηηθφο Μεραληθφο              Πνιηηηθφο Μεραληθφο        Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ – ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ – ΔΡΓΧΝ                         

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

 
Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου συντάχθηκαν σύμφωνα με την με Αριθ. ΔΝγ/oικ.35577/ΥΝ 466 Απόφαση 

Τπουργείου Τποδομών και Μεταφορών ‘’Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 

έργων’’, Υ.Ε.Κ.1746 Β/2017  

 

1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

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

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

Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 

εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

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

κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

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

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

ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

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

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 

δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

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

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

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

ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο 

κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα 

άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

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

ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο 

ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

Έργο:  

«υντήρηση σχολείων 
Πρωτοβάθμιας  και 
Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (2017) » 
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 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

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

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

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

 Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ 

απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην 

Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε 

πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, 

εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 

πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε 

εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

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

εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ 

θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο 

Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, 

εθ‟ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ 

πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή 

εθηφο απηνχ.  

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

ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά 

πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη 

κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο 

ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή 

νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία 

θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

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

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

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

έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ. 

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

ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

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

ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ 

φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 

ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ 
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έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, 

ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

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

„‟δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ‟‟ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο 

(κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

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

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

εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε 

απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα 

θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ 

ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο 

(πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ 

απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε 

εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

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

θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, 

νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη 

ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ 

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

εξγαζηψλ),  

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

θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

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

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

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 

αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

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

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

νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο 

ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

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

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
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(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή 

ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

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

πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, 

ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ 

(πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ 

πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 

πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ 

αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 

ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο 

κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν 

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

πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

1.1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ 

έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη 

δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη‟ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη 

ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

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

εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  

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

πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ 

απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα 

νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα 

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

ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ 

ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ 

δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά 

φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 
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1.1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε 

είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.22 Δθ‟ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα 

ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή 

εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε 

ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ 

απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο 

ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε 

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

ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

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

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

αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

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

έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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

ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη 

αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ 

Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή 

πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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

ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 

απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

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

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

γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη 

Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ 

λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο 

ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο 

γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

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

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

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 



  ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΧΝ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  - ΔΚΓΟΗ 4.0 ζει. 699 

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

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

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

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

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

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

εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

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

εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε 

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

ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

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

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

έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

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

εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

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

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

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

εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 

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

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

επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε 

ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

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

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

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε 

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

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

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

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

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

απηνθηλήησλ 

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

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

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

έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

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

ηνπ Έξγνπ. 

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη 

παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο 

απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ 

ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 

ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα 

ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 

θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 

Σηκνιφγην. 

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

δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ 

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

ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ 

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

κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  
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 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

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

Σηκνινγίνπ. 

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

εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 

 

2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ 

ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 

2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ 

είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη 

πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ 

εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

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

πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη 

ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ 

απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ 

δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, 

επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο 

εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

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

πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΙΓΙΚΧΝ 

ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη 

ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο 

εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ 

νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 

2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  
 

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 
 

 Χο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιύο, ε ηύξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ 
έρνπλ πξνέιζεη από επηρσκαηώζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

 Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκώδε ή ακκνραιηθώδε 
πιηθά, θαζώο θαη κίγκαηα απηώλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) 
ακκνράιηθα, ν καιαθόο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα 
εδάθε πνπ κπνξνύλ λα εθζθαθζνύλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα 
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(εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ ή 
θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ. 

 Χο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ 
ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο ύιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθό εμνπιηζκό 
(ι.ρ. αεξόζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθύξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη θαη 
κεκνλσκέλνη νγθόιηζνη κεγέζνπο πάλσ από 0,50 m3. 

 Χο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί βξαρώδεηο 
ζρεκαηηζκνί από ππξηγελή πεηξώκαηα θαη νη ηζρπξώο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή 
ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιύηεξεο ησλ 150 MPa. Η εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκώλ 
απηώλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηώλ ηζρύνο 300 ΗΡ, ε 
δε απόδνζε ησλ πδξαπιηθώλ ζθπξώλ είλαη κεησκέλε) 

 

2.2.2  ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ  

Σα θπξηόηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη (ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδώζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία 
είλαη ηα αθόινπζα: 

Υειπολαβέρ 

- Πιήξεο δεύγνο ρεηξνιαβώλ γηα ζηξεπηά μύιηλα ζπξόθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο 
εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθό ζύζηεκα θιεηδώκαηνο θαη 
έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θόθθηλν), όπνπ απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεύγνο ρεηξνιαβώλ γηα ζηξεπηά μύιηλα ζπξόθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο 
εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκό ξύζκηζεο ρεηξνιαβώλ θαη 
ελζσκαησκέλε νπή γηα θύιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

- Υεηξνιαβή (γξπιόρεξν) γηα ζηξεπηό παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα), 
κε κεραληζκό ξύζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θύιιν (δίθπιιν 
παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξόκελα θνπθώκαηα κπξνύηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιύβδηλεο ή 
πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

Κλειδαπιέρ - διαηάξειρ αζθάλιζηρ 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θύιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κύιηλδξνη θεληξηθνύ θιεηδώκαηνο  

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιύβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζύξεο ππξαζθάιεηαο 

- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνύ γηα ζύξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμόδνπο θηλδύλνπ 

- Υσλεπηόο, ραιύβδηλνο (κπξνύηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζύξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ 
αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θύιιν θαη θύιιν 
- δάπεδν). 

Μησανιζμοί λειηοςπγίαρ και επαναθοπάρ θςπών 

- Μεραληζκόο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζύξαο 
ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζύξαο. 

- Μεραληζκόο επαλαθνξάο όπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκόο επαλαθνξάο ζύξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζύξαο γηα πξνζηαζία από θηππήκαηα πνδηώλ θηι. 

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζύξαο - δαπέδνπ 
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- Αλαζηνιείο ζύξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θύιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμώθπιισλ παξαζύξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- ύξηεο νξηδόληηαο ή θαηαθόξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνύ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθόο Δμνπιηζκόο θνπθσκάησλ θάζε ηύπνπ γηα ΑΜΔΑ 

- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγόκελσλ ή ζπξόκελσλ ζπξώλ αζθαιείαο, κε Master 
Key 

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηόκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηύπνπ 

- Μεραληζκνί απηόκαησλ ζπξώλ, κε ειεθηξνκεραληθό ζύζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα 
ειέγρνύ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 

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

δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ"δηαηάμεηο, εθηφο εάλ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο. 

 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκώλ επηκεηξώληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηώλ ή ζε κέηξα 
κήθνπο (m) γξακκηθώλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο 
ρξσκαηηζκνύ. Από ηηο επηκεηξνύκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελό θαη από 
ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο 
ρξσκαηηζκνύ.  

Η εθαξκνγή ζπληειεζηώλ ζα γίλεηαη όπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελώ ε αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία ησλ ζηδεξώλ επηθαλεηώλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξώλ θαηαζθεπώλ, 
εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζόηεηεο ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, όπσο απηέο επηκεηξνύληαη 
ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο από ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξώλνληαη ζύκθσλα 
κε ηελ παξνύζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκώλ.  

Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινύλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα όζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν "Δηδηθνί όξνη"ηνπ παξόληνο άξζξνπ, θαζώο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη 
αλαγθαία ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη". 

Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε 

πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη 

ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα 

άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε 

δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.  

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

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

νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε 

εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε 

επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο 
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επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ 

ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο 

επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 

α/α Δίδορ ςνηελεζηήρ 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 

παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 

50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 

50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 

γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ 

εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

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

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ 

Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο 

ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 
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2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, ζθιεξφηεηαο θαη ρξψκαηνο 

καξκάξσλ είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο πνηθηιίεο πνπ 

παξάγνληαη. Απηφ ζε θακκηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα θνηηάζκαηα καξκάξνπ 

ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ην ρξψκα, ηελ ζθιεξφηεηα θαη 

ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο. Άιισζηε θαη νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο 

δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε κάξκαξα ησλ 

ΝΔΣ ΟΙΚ πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ επηζεκαίλεηαη κε δηπιφ 

αζηεξίζθν. 

2. Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, 

ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ ή καιαθφ θαηά πεξίπησζε, θαη είλαη 

επλφεην φηη είλαη απιψο ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο κε κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3. Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ ζα 

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

πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή 

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

"θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ ΟΙΚ.  Παξάιιεια ζα πξέπεη λα επέκβεη ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

καξκάξνπ. 

Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπκν ε επηινγή ηνπ 

ηχπνπ λα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ Μειέηε Τπεξεζία. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ 

Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Πξντφληα απφ 

θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο - Απαηηήζεηο θαη ΔΛΟΣ EN 1469: 

Natural stone cladding - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα επελδχζεηο -  

Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 10976/244,  ΦΔΚ 

973Β/18-07-2007. 

 

ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 
 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 
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ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 
 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ισαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  
 

1 Ισαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

 

5. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ 

(λεξφινπζηξν) 

6. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην. 

 

2.2.5.  ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 

 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη 

ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.  

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν 

ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη κε 

ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 
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Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ 

απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ 

πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο 

δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη 

ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30. 

 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε ην 

άξζξν 79.55. 

 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
 

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

αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο 

κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 
 

 Η Δεκοπραηούζα Αρτή ζα προζζέηεη ζηης ηηκές ασηές ηελ δαπάλε ηοσ 
κεηαθορηθού έργοσ, κε βάζε ηα ζηοητεία ηες κειέηες θαη ηης ζσλζήθες εθηέιεζες 
ηοσ έργοσ. 

 

 Γηα ηολ προζδηορηζκό ηες ως άλω δαπάλες ηοσ κεηαθορηθού έργοσ 
θαζορίδοληαη οη αθόιοσζες ηηκές κολάδας ζε €/m

3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 

θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ 

θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 
0,03 

 
 

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

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

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

 

ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 

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

θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 

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

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

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

ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
 

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

ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά. Οηαλ 
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δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, 

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

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

καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήηωλ). 

 

 
 

 10.  ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΔΙ - ΜΔΣΑΦΟΡΔ  
  

 

  

 Τα άξζξα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ έρνπλ εθαξκνγή κφλνλ γηα ηηο κεηαθνξέο πιηθψλ (θαη φρη ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ, νη νπνίεο ξπζκίδνληαη ζηα αληίζηνηρα απηψλ θεθάιαηα) ζε πεξηπηψζεηο δπζπξνζίησλ θαη εηδηθψλ 

έξγσλ.  

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηείηαη πιήξεο ηεθκεξίσζε ζε επίπεδν Μειέηεο.  

 Σηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο νη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο -κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο 

νηθείεο ηηκέο κνλάδνο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα. 

 

 

10.01 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δψα. 
 

Φνξηνεθθφξησζε πεηξσδψλ πιηθψλ θαη παξεκθεξψλ, δειαδή αξγψλ ιίζσλ γεληθά, ζθχξσλ, ραιίθσλ, άκκνπ, 

ακκνραιίθνπ, αζβέζηνπ ζε βψινπο, ζεξατθήο γεο, θίζζεξεο θαη ζθσξηψλ, επί νπνηνπδήπνηε ηξνρνθφξνπ 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή δψνπ. 
 

Σηκή αλά ηφλν (ton) 

 

 ΑΡΘΡΟ 1ν 

10.01.01 Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1101 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):    13,50 

  (Οινγξάθσο) :  δεθαηξία επξώ θαη πελήληα ιεπηά 
ΔΤΡΧ  13,50 

 

 ΑΡΘΡΟ 2ν 

10.01.02  Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1104 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):    1,65 

  (Οινγξάθσο) :  έλα επξώ θαη εμήληα πέληε ιεπηά 
ΔΤΡΧ 1,65  

 

 

 ΑΡΘΡΟ 3ν 

10.02 Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα πιηθψλ επί ρεηξνθηλήησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1103 

 

Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα νπνηνπδήπνηε πιηθνχ επί κεηαθνξηθνχ κέζνπ δηαθηλνπκέλνπ κε ηα 

ρέξηα (π.ρ. ζε ρεηξάκαμα, δεκπίιηα θιπ) 

 

Σηκή αλά ηφλν (ton) 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):    7,30 

  (Οινγξάθσο) :  επηά επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά 
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10.07  Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην  
 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. 
 

Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km) 
 

 ΑΡΘΡΟ 4ν 

10.07.01  δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1136 
 

Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):    0,35 

  (Οινγξάθσο) :  ηξηάληα πέληε ιεπηά 
 

 

 22. ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ  
 

 
 

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

απνμειψζεσλ ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο "22. Καζαηξέζεηο", απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

κνλάδνο. 

 

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

απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην 

ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ).  

 

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

ζπλήζε δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 
 

 

 ΑΡΘΡΟ 5ν 

22.04  Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2222 
 

Καζαίξεζε πιηλζνδνκψλ θάζε είδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα 

ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-02-01 "Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία 

ρεηξφο". 

 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο.  

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):    15,70 

  (Οινγξάθσο) :  δεθαπέληε επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά 
 

 

22.20  Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο  
 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ, 

καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, θιπ), κε ην 

θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ 

πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε.  
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 6ν 

22.20.01  Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2236 
 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):    7,90 

  (Οινγξάθσο) :  επηά επξώ θαη ελελήληα ιεπηά 
 

 ΑΡΘΡΟ 7ν 

22.20.02 Με πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ ζε πνζνζηφ > 50%  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2237 
 

πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αθεξαίσλ ρξεζίκσλ πιαθψλ απφ ην 

θνλίακα, ε κεηαθνξά ηνπο ζε απφζηαζε έσο 40 m θαη ε απφζεζή ηνπο ζε 

θαλνληθά ζρήκαηα. 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):    11,20 

  (Οινγξάθσο) :  έληεθα επξώ θαη είθνζη ιεπηά 
 

 ΑΡΘΡΟ 8ν 

22.23  Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2252  
 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, 

καξκαξνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη 

ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο 

εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ 

πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξήζησλ 0,03 m3/m2), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 14-02-01-01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.  

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   5,60 

  (Οινγξάθσο) :  πέληε επξώ θαη εμήληα ιεπηά 
 

22.30 Γηάλνημε νπψλ, θσιεψλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2261.Α  
 

Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε 

νπηνπιηλζνδνκέο νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε 

χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή 

πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ 

(ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο 

θνξηψζεσο.  
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
  

 ΑΡΘΡΟ 9ν 

22.30.02  Γηα νπέο επηθαλείαο άλσ ησλ 0,05 m
2
 θαη έσο 0,12 m

2
  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2261B 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   9,00 

  (Οινγξάθσο) :  ελλέα επξώ   
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 ΑΡΘΡΟ 10ν 

22.45 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2275  
 

Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ 

θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά 

ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο 

θφξησζε ή απνζήθεπζε.  
 

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

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   16,80 

  (Οινγξάθσο) :  δεθαέμη επξώ θαη νγδόληα ιεπηά 
 

 ΑΡΘΡΟ 11ν 

22.53  Καζαίξεζε ςεπδνξνθψλ θάζε ηχπνπ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2275  
 

Καζαίξεζε ςεπδνξνθψλ θάζε ηχπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζθειεηνπ αλάξηεζήο ηνπο 

θαη ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ πιήξσζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.  

 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   5,60 

  (Οινγξάθσο) :  πέληε επξώ θαη εμήληα ιεπηά 
 

 ΑΡΘΡΟ 12ν 

22.54  Καζαίξεζε νξνθνθνληακάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2252  
 

Καζαίξεζε νξνθνθνληάκαηνο ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο εξγαζία, κε ηα ηα 

απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 

 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   9,00 

  (Οινγξάθσο) :  ελλέα επξώ   
 

  

 ΑΡΘΡΟ 13ν 

22.56  Καζαίξεζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-6102  
 

Καζαίξεζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πάζεο θχζεσο (πιήλ ζθειεηψλ ζηεγψλ) ζε νπνηαδήπνηε 

χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε κεραληθέο ή ζεξκηθέο κεζφδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα 

απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-02-02 "Καζαηξέζεηο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

κε ζεξκηθέο κεζφδνπο". 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) βάζεη δπγνινγίνπ ή αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ. 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   0,35 
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  (Οινγξάθσο) :  ηξηάληα πέληε ιεπηά 
 ΑΡΘΡΟ 14ν 

22.65  Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2275  
 

Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ 

αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνζήθεπζε ησλ ρξεζίκσλ πιηθψλ. 
 

 
22.65.02  Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα  

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) απνμεισζέλησλ ζηνηρείσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   0,35 

  (Οινγξάθσο) :  ηξηάληα πέληε ιεπηά 
 
 

 

 23. ΙΚΡΙΧΜΑΣΑ - ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ  
 

 

 
 ΑΡΘΡΟ 15ν 

23.03  Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2303  
 

Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα". 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη 

ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία 

ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο θαη ησλ 

κεηαιιηθψλ κεξψλ. 
 

Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα 

παξνπζηάδνπλ θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο 

θαη θιίκαθεο αλφδνπ. 
 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ ε θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηηο επί 

κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.  
 

Χο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο 

εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ ηθξηψκαηνο, 

εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 0,20 m. Γελ πεξηιακβάλνληαη ελδερφκελεο θoξσλίδεο, 

θνξλίδεο θιπ,  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
).  

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   5,60 

  (Οινγξάθσο) :  πέληε θαη εμήληα ιεπηά 
 

 ΑΡΘΡΟ 16ν 

23.05 Πεηάζκαηα αζθαιείαο επί ηθξησκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2304  
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Πεηάζκαηα αζθαιείαο (θαηαθφξπθα ή θεθιηκέλα ή νξηδφληηα πέξα απφ ηα δάπεδα εξγαζίαο 

ησλ ηθξησκάησλ, ζαληδψκαηα, παηάξηα) επί ηθξησκάησλ απφ ζαλίδεο ή κεηαιιηθά θχιια, γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ απφ πηψζεηο πιηθψλ, δηακνξθσκέλα ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 

ή θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, πιήξε κε ηνπο απαηηνχκελνπο ζπλδέζκνπο, ζηεξίγκαηα 

θαη δηαδνθίδσζε. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο ζαληδψκαηνο. 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   5,60 

  (Οινγξάθσο) :  πέληε θαη εμήληα ιεπηά 
 

 ΑΡΘΡΟ 17ν 

23.14  Δπελδχζεηο πξφζνςεο ηθξησκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2314.1  
 

Δπέλδπζε πξφζνςεο ηθξησκάησλ κε ιηλάηζεο ή ζπλζεηηθά πθαληά θχιια, πξνζδεκέλα κε 

ζχξκα ή ζπλδεηήξεο ζηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ζηνηρεία ηνπ ηθξηψκαηνο. Η επηθάιπςε 

ζα είλαη πιήξεο θαη ηα θχιια επηθάιπςεο επαξθψο ηαλπζκέλα. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επέλδπζε ησλ εμσηεξηθψλ ηθξησκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο 

θαηαζθεπέο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
).  

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   0,65 

  (Οινγξάθσο) :   εμήληα πέληε ιεπηά 

 
 
 

 47.  ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΜΔ ΛΟΙΠΑ ΓΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
 

  
47.01  Σνηρνδνκέο κε ηζηκεληνπιίλζνπο 19x19x39 cm 

 

Toηρνδνκέο πάρνπο 19 cm κε δηάθελνπο ηζηκεληνπιίλζνπο δηαζηάζεσλ 39x19x19 cm 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, ε δαπάλε ηνπ 

απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο 

κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ 

απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα θνληακάησλ θαη ηζηκεληνπιίλζσλ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.  

 

 ΑΡΘΡΟ 18ν 

47.01.01 Με αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ζε αλαινγία 1 : 2 1/2, ησλ 150 kg 

ηζηκέληνπ  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-4701 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):  19,70 

  (Οινγξάθσο) :  δεθαελλέα θαη εβδνκήληα ιεπηά 
 

  

 ΑΡΘΡΟ 19ν 

47.01.02  Με ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 400 kg ηζηκέληνπ θαη 0,08 m3 

αζβέζηνπ  
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-4702 
   

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   20,00 
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  (Οινγξάθσο) :  είθνζη επξώ   

  

 

 
 

 

 54.  ΠΟΡΣΔ - ΠΑΡΑΘΤΡΑ - ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΙΑ  
 

 

 

 
Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μπιίλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη 

αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη  νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά: 

- Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, 

μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο θφιιεο, γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη 

ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ. 

- Η πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα. 

- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ απφ 

νπνηνδήπνηε ζπλζεηηθφ πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, 

πνιπνπξαηζάλεο θιπ),   

- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην παλσθάζη 

γηα ηα δίθπιια θνπθψκαηα ) απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ ζηήξημεο ηεο 

θάζζαο, 

- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη ηε 

πήμε ησλ θνληακάησλ ζηήξημεο, 

- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ 

αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη κεγαιχηεξα 

ζηα επηκέξνπο άζξα), 

- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά, 

- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ 

εμαξηεκάησλ, 

-  Η ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρεζή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα,  

- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm ελψ αλ 

παξακέλνπλ ζα είλαη απφ εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε ζηήξημή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ, 

- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θιπ) 

- Οια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη γεληθά ηεο 

αζθάιηζεο θαη θίλεζήο ησλ θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά ζην αληίζηνηρν άξζξν,  

β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην 

αληίζηνηρν άξζξν): 

- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο,  

- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα. 
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γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

βαζηθήο δνκηθήο μπιείαο ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ 

απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ ηχπνπ: 

 Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 x V1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην 

φγθνο μπιείαο θαη V2 ν λένο. 

54.46 Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο 
 

 Καηαζθεπή πξεζζαξηζηήο ζχξαο απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 

ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 "Ξχιηλα θνπθψκαηα", κε πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5,5 cm θαη ζηηο 

δχν φςεηο κε θχιια πξεζζαξηζηά κε θφληξα - πιαθέ, πιήξε ή κε θεγγίηε, ζπλνιηθνχ πάρνπο 

5 cm απνηεινχκελα απφ πιαίζην 4x7 cm κε ελίζρπζε ζην χςνο ηεο θιεηδαξηάο κε μχιν 

δηαζηάζεσλ 4x5x40 cm, κε ζθειεηφ ζηαπξσηφ απφ μχια "κηζνραξαθηά" 4x5 cm αλά 15 cm 

ην πνιχ ή απφ πήρεηο ζηαπξσηέο "κηζνραξαθηέο"  θαζαξήο δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 36x8 mm 

κε θελφ 50x50 mm, πεξηζψξηα 5x2,5 cm ζε θάζε πιεπξά θαη θφληξα πιαθέ ησλ 5 mm θαη 

γεληθά μπιεία, ζηδεξηθά αλαξηήζεσο, ζηεξεψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο (εθηφο απφ ρσλεπηή 

θιεδαξηά θαη ρεηξνιαβέο) θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη 

ζηεξέσζε πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ρσλεπηήο θιεηδαξηάο θαη 

ρεηξνιαβψλ,  
 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
).  

 

 ΑΡΘΡΟ 20ν 

54.46.01 Με θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm 
 

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5446.1  
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   118,00 

  (Οινγξάθσο) :  εθαηόλ δέθα νθηώ επξώ 
 

 ΑΡΘΡΟ 21ν 

54.46.02 Με θάζζα κπαηηθή, πιάηνπο έσο 23 cm 
 

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5446.2 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   123,00 

  (Οινγξάθσο) :  εθαηόλ είθνζη ηξία επξώ 

 
 ΑΡΘΡΟ 21ν 

ΝΑΟΙΚ \54.46.05 Δπηδηφξζσζε - αληηθαηάζηαζε ησλ θιεηδαξηψλ, ρεηξνιαβψλ θαη ζηνηρείσλ ζηήξημεο 

θνπθσκάησλ 

 ρεηηθφ : Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: 

Δπηδηφξζσζε - αληηθαηάζηαζε ησλ θιεηδαξηψλ, ρεηξνιαβψλ θαη ζηνηρείσλ ζηήξημεο 

(κεληεζέδεο) παληφο είδνπο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ θνπθψκαηνο,ζπκπεξηιαβαλνκέλνπ θαη 

φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ γηα ζσζηή ρξήζε. 
 Σηκή ηεκαρίνπ επηδηφξζσζεο αλα θνχθσκα 

 Δπξώ           (Αξηζκεηηθά):       30,00 

                      (Οινγξάθσο) :  ηξηάληα 
 

ΑΡΘΡΟ 23ν 

54.50  Θχξα πξεζζαξηζηή μχιηλε δξνκηθή κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα  
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5446.1 
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 Θχξα πξεζζαξηζηή μχιηλε δξνκηθή, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 

"Ξχιηλα θνπθψκαηα", απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο πνηφηεηαο UNSORTED, κε θάζζα 

πιάηνπο έσο 13 cm, κνλφθπιιε ή δίθπιιε κε θχιια πιήξε ή κε θεγγίηε, ζπλνιηθνχ πάρνπο 

50 mm, κε ζθειεηφ απφ ηξαβέξζεο, νξζνζηάηεο, ηειάξα θ.ιπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο 75 cm θαη 

πάρνπο 42 mm κε ελίζρπζε ζην χςνο ηεο θιεηδαξηάο κε μχιν δηαζηάζεσλ 4x5x40 cm απφ 

ιεπθή μπιεία αξίζηεο πνηφηεηαο, εζράξα δηαζηαπξνπκέλσλ κηζνράξαθησλ πήρεσλ, δηαηνκήο 

35x15 cm κε θελά 10x10 cm θαη θφληξα - πιαθέ πάρνπο 4 mm, πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5,5 

cm, αξκνθάιππηξα κε δηαηνκή κεγαιχηεξε ηεηαξηνθχθινπ, αξκνθάιππηξα θχιισλ (κπηλί) 

δηαζηάζεσλ 40x10 mm, κε ειαζηηθφ ερνκνλσηηθφ παξέκβπζκα - αεξνθξαγή πεξηκεηξηθά ηνπ 

θνπθψκαηνο, κε κεληεζέδεο θαη ινηπά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο βαξέσο ηχπνπ (εθηφο απφ ηηο 

θιεηδαξηέο θαη ηηο ρεηξνιαβέο), ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο, 

ζηεξέσζεο θαη ηνπνζέηεζεο.  

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
).  

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   129,00 

  (Οινγξάθσο) :  εθαηόλ είθνζη ελλέα επξώ 

 
 

 65.  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ  
 

 

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

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

- θνξηίν ζξαχζεο 180 - 220 MPa,  

- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 - 180 MPa,  

- επηκήθπλζε ε = 4 - 6%.  

β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη:  

- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm,  

- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm  

- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm. 

γ)  Σo ειάρηζηo πάρoο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζα είλαη 50 κm. 

δ)  ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα αθφινπζα 

(εξγαζία θαη πιηθά): 

δ1)  Η ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ αμία 

ησλ πιηθψλ απηψλ, εθηφο άλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξγηά φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πξνκήζεηά ηνπο.. 

δ2) Η θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 1,8 mm, δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζθειεηνχ 

απφ γαιβαληζκέλεο ιάκεο 50Υ3 mm,  

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

απνηνχκελα κηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ 

πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο αεξν-

ζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη ζεξκνκφλσζεο. 

δ4) Η ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνχκελσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π) ζηηο 

ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθακςία ηνπο 

θαηά ηε κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε. 
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δ5) Η ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο άλ ξεηά 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα . 

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

ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΙΚ 65.44. 

 

 

65.01 Σππνπνηεκέλα θνπθψκαηα απφ αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6501  
 

Δηνηκα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ηππνπνηεκέλσλ αλνηγκάησλ, βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, 

πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε 

δηάηαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο αλάινγα κε ηελ "ζεηξά" ηνπο, κε δπλαηφηεηα 

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

"Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ", πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα.. 

 

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

ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ εκπνξίνπ, πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ απφ θαηαιφγνπο 

πξνκεζεπηψλ ψο πξντφληα έηνηκα πξνο ηνπνζέηεζε. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θνπθσκάησλ ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

  

 ΑΡΘΡΟ 24ν 

65.01.01 Κνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην έσο 12 kg/m2 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   145,00 

  (Οινγξάθσο) :  εθαηόλ ζαξάληα πέληε επξώ 

 
 ΑΡΘΡΟ 25ν 

65.01.02 Κνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην 12 - 24 kg/m2 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   200,00 

  (Οινγξάθσο) :  δηαθόζηα  επξώ 

 
 ΑΡΘΡΟ 26ν 

65.01.03 Κνπθψκαηα απφ αλνδησκέλν αινπκίλην βάξνπο έσο 12 kg/m2 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   155,00 

  (Οινγξάθσο) :  εθαηόλ πελήληα πέληε επξώ 

 
 ΑΡΘΡΟ 27ν 

65.01.04 Κνπθψκαηα απφ αλνδησκέλν αινπκίλην βάξνπο 12 έσο 24 kg/m2 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   215,00 

  (Οινγξάθσο) :  δηαθόζηα δέθαπέληε επξώ 

 

 
65.02  Ταιφζπξεο αινπκηλίνπ αλνηγφκελεο 

 

 Ταιφζπξεο απφ αινπκίλην, αλνηγφκελεο κε κεληεζέδεο, νπνπνησλδήπνηε 

δηαζηάζεσλ,ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 
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 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

  

65.02.01 Ταιφζπξεο απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην  

 
 ΑΡΘΡΟ 28ν 

65.02.01.01 Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, κνλφθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε  
   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6502 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   165,00 

  (Οινγξάθσο) :  εθαηόλ εμήληα πέληε επξώ 

  
 ΑΡΘΡΟ 29ν 

65.02.01.02 Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, δίθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6503 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   155,00 

  (Οινγξάθσο) :  εθαηόλ πελήληα πέληε επξώ 

 
 ΑΡΘΡΟ 30ν 

65.02.01.03 Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, δίθπιιεο, κε ζηαζεξφ θεγγίηε 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6504 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   145,00 

  (Οινγξάθσο) :  εθαηόλ ζαξάληα πέληε επξώ 

 

 

 

 65.02.02  Ταιφζπξεο απφ αλνδησκέλν αινπκίλην: 

 
 ΑΡΘΡΟ 31ν 

65.02.02.01 Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, κνλφθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε  
   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6502 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   175,00 

  (Οινγξάθσο) :  εθαηόλ εβδνκήληα πέληε επξώ 
 

 ΑΡΘΡΟ 32ν 

65.02.02.02 Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, δίθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6503 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   160,00 

  (Οινγξάθσο) :  εθαηόλ εμήληα επξώ 
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65.17  Υαινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα  
  

 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα (πνπ δελ απνηεινχλ ζεηξά παινζηαζίσλ ζπλζέηνπ 

θνπθψκαηνο), νπνηαζδήπνηε αλαινγίαο δηαζηάζεσλ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ, κε ζθειεηφ 

θάζζαο (πιαηζίνπ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα 

Αινπκηλίνπ". 
  

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 
 ΑΡΘΡΟ 33ν 

65.17.01 Ταινζηάζηα κνλφθπιια, αλνηγφκελα πεξί θαηαθφπθν ή νξηδφληην άμνλα 

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6519 
 

 Δπξώ 

 (Αξηζκεηηθά):   200,00 

  (Οινγξάθσο) :  δηαθόζηα επξώ 

 

 
 ΑΡΘΡΟ 34ν 

65.17.02 Ταινζηάζηα κνλφθπιια, κε ζηαζεξφ θεγγίηε, αλνηγφκελα πεξί θαηαθφξπθν ή 

νξηδφληην άμνλα 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6520 
  

 Δπξώ 

 (Αξηζκεηηθά):   180,00 

  (Οινγξάθσο) :  εθαηόλ νγδόληα επξώ 

 

 
 ΑΡΘΡΟ 35ν 

65.17.06 Ταινζηάζηα δίθπιια, κε ην έλα ή θαη ηα δχν θχιια ζπξφκελα (επάιιεια), κε ή 

ρσξίο ζηαζεξφ θεγγίηε 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6524 
 

 Δπξώ 

 (Αξηζκεηηθά):   135,00 

  (Οινγξάθσο) :  εθαηόλ ηξηάληα πέληε επξώ 

 

 

 

71.  ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΣΑ - ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ  
 

 

 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί 

φξνη: 

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

- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο  αθαίξεζε ξχπσλ 

(κε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ 

(κε βνχξηζηζκα) θιπ 

-  Η απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 

- Η χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 
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- Η πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο 

εξγαζίαο θαζψο θαη ε επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί. 

- Η δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ 

νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ 

γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελλ 

πεξηγξαθή ηνπο, ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ   

- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ, 

δ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ: 

-  Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ζχλζεζε 

ησλ θνληακάησλ (κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ, ηνπ 

καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά).  

- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή). 

- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 

- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο 

δηαθνπέο εξγαζίαο ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 36ν 

71.21  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7121  
 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, 

ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή (ιάζπσκα) θαη ηξίηε 

ηξηπηή (ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε 

χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-

00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 

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

εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   13,50 

  (Οινγξάθσο) :  δεθαηξία επξώ θαη πελήληα ιεπηά  

 
ΑΡΘΡΟ 37ν 

71.22  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7122  
 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, εηο 

ηξείο ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 

4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 

"Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 

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

εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   14,00 

  (Οινγξάθσο) :  δεθαηέζζεξα επξώ    



  ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΧΝ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  - ΔΚΓΟΗ 4.0 ζει. 721 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 38ν 

71.31  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7131  
 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή 

νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν 

εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα 

πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 

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

εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   11,20 

  (Οινγξάθσο) :  έληεθα επξώ θαη είθνζη ιεπηά  

 

 

 
 

73.  ΔΠΙΣΡΧΔΙ - ΔΠΔΝΓΤΔΙ  
 

 

73.26  Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα 
 

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 

ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο", 

ηνπνζεηνχκελα κεηά ηελ απφμεζε ησλ επηρξηζκάησλ, ζε ππφζηξσκα 

ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ ή θνιιεηά κε 

θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, κε αξκνχο ην πνιχ 1 mm, κε πιήξσζε ησλ θελψλ 

κε ιεπηφξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg θαη αξκνιφγεκα κε ιεπθφ ηζηκέλην, κε ή 

ρσξίο ρξσζηηθέο ή αξκφζηνθν.  
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πιαθίδηα, ε ηζηκεληνθνλία ή ε θφιια επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ, νη θζνξέο ησλ πιηθψλ, ε ηνπνζέηεζε, ε αξκνιφγεζε, ν ηειηθφο θαζαξηζκφο ηεο 

επηθαλείαο θαζψο θαη ε δηάλνημε νπψλ ζηα πιαθίδηα γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ 

ζσιελψζεσλ, ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θιπ,  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 
 ΑΡΘΡΟ 39ν 

Ν.Α. ΟΙΚ.73.26.01 Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, 33x33 cm, κε 

ρξήζε θνληακάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7326.1  
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   30,00 

  (Οινγξάθσο) :  ηξηάληα επξώ    
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 ΑΡΘΡΟ 40ν 

Ν.Α. ΟΙΚ. 73.26.02 Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 10x10 cm, κε ρξήζε 

θνληακάησλ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7328.1 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   28,00 

  (Οινγξάθσο) :  είθνζη νθηώ επξώ    

 

 

73.33 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7331  
 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, 

πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", δηαζηάζεσλ 20x20 

cm, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο".   

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 

έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια πιαθηδίσλ 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε 

ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο 

ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ 

δαπέδνπ.  
 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα 

πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

  

 ΑΡΘΡΟ 41ν 

Ν.Α.ΟΙΚ.73.33.01 

 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 20x50 cm ή 33Υ33 cm 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   26,00 

  (Οινγξάθσο) :  είθνζη έμη επξώ   

 

 

 
 ΑΡΘΡΟ 42ν 

73.35 Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7326.1  
 

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη  δηαζηάζεσλ, 

κνλφρξσκα ή έρξσκα, κε αξκνχο πιάηνπο 2 mm, ζηεξενχκελα κε  ηζηκεληνθνλία ή θφιια 

πιαθηδίσλ.  
 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα 

πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   4,50 

  (Οινγξάθσο) :  ηέζζεξα επξώ θαη πελήληα ιεπηά  
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73.36  Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξψζεηο 
 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε δχν ζηξψζεηο 

ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε θαη ηξίηε ζηξψζε κε 

παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε άκκν.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

 
 ΑΡΘΡΟ 43ν 

73.36.02 Δπηζηξψζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 2,5 cm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7336 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   15,70 

  (Οινγξάθσο) :  δεθαπέληε επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά  

 

 

 
 

 76.  ΤΑΛΟΤΡΓΙΚΑ  
 

 

 

76.02  Υαινπίλαθεο δηαθαλείο απινί επί θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ 
 

Ταινπίλαθεο δηαθαλείο απινί, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη επί 

θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ, ζηεξεσκέλνη κε πιαζηηθά παξεκβχζκαηα (ησλ νπνίσλ ε δαπάλε 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ησλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 03-08-07-01 "Μνλνί θαη πνιιαπινί ελ επαθή παινπίλαθεο". 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
)  

 
 

 ΑΡΘΡΟ 44ν 

76.02.01 Ταινπίλαθεο δηαθαλείο πάρνπο 3,0 mm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7607  
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   19,50 

  (Οινγξάθσο) :  δεθαελλέα επξώ θαη πελήληα ιεπηά  

 

 
 ΑΡΘΡΟ 45ν 

76.02.02 Ταινπίλαθεο δηαθαλείο πάρνπο 4,0 mm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7608  
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   23,00 

  (Οινγξάθσο) :  εηθνζη ηξία επξώ   

 

 

76.27 Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7609.2 
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Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή πνιιαπινί 

(LAMINATED), oπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη 

βαζκνχ θσηναλάθιαζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-02 "Γηπινί 

παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ". πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη 

ζηιηθφλε  Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
)  

 
 

 ΑΡΘΡΟ 46ν 

76.27.01 Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 8 mm, 

θξχζηαιιν 5 mm)  

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   50,00 

  (Οινγξάθσο) :  πελήληα επξώ   

 

 
 

 77.  ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ  
  

 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί 

φξνη: 

 

α)   ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα 

κηθξνυιηθά γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ 

θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, 

θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, 

επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ 

λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 
 

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

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ 

εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ.   
 

γ)  Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ 

ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  
 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη 

ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια 

θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε 

πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 47ν 

77.10  Υδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ 

ηζηκεληφρξσκα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7725  
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Τδξνρξσκαηηζκνί κε ηζηκεληφρξσκα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκελην-θνληάκαηνο, ζε 

δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο κέρξη λα επηηεπρζεί ηέιεηα νκνηνρξσκία θαη ζπλνιηθφ πάρνο 

μεξνχ πκέλα 125 κηθξά. Τιηθά πάζεο θχζεσο θαη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο".  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   3,90 

  (Οινγξάθσο) :  ηξία επξώ θαη ελελήληα ιεπηά  

 

 
ΑΡΘΡΟ 48ν 

77.15  Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7735  
 

Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 

θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  
 

Απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ επηρξίζκαηνο, αθαίξεζε ησλ αλσκαιηψλ, θαζαξηζκφο, 

ιείαλζε κε γπαιφραξην, αζηάξσκα κε θαηάιιειν πιηθφ βάζεσο αθξπιηθήο ξεηίλεο, 

δηαιχηνπ, ή αθξπιηθνχ κηθξνκνξηαθνχ πιηθνχ βάζεσο λεξνχ, κε αληνρή ζηα αιθάιηα. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   1,70 

  (Οινγξάθσο) :  έλα επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά  

 
 

ΑΡΘΡΟ 49ν 

77.16  Πξνεηνηκαζία μπιίλσλ επηθαλεηψλ γηα ρξσκαηηζκνχο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7736  
 

Πξνεηνηκαζία μπιίλσλ επηθαλεηψλ γηα ρξσκαηηζκνχο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

03-10-05-00 "Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ". 
 

Καζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο κε γπαιφραξην, ιάδσκα κε ιηλέιαην δηπινβξαζκέλν ή κε εηδηθφ 

κπθεηνθηφλν εκπνηηζηηθφ δηάιπκα βάζεσο λεξνχ ή δηαιχηνπ, μεξνδηάξηζκα, θαζαξηζκφο ησλ 

ξφδσλ θαη επάιεηςή ηνπο κε γνκαιάθα, ηξίςηκν, ρνλδξνζηνθάξηζκα θαη ηειηθφ ηξίςηκν. 
  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   2,20 

  (Οινγξάθσο) :  δύν επξώ θαη είθνζη ιεπηά  

 

 

 

77.17  Σπαηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ επηθαλεηψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7737  
 

παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλεο επηθαλείαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 03-10-

02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ" θαη 03-10-05-00 "Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ 

επηθαλεηψλ".  
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Σξίςηκν κε γπαιφραξην γηα ηελ κφξθσζε ιείαο επηθαλείαο, εθαξκνγή πξψηεο ζηξψζεσο 

πιηθνχ ζπαηνπιαξίζκαηνο, ηξίςηκν κε γπαιφραξην, εθαξκνγή δεχηεξεο ζηξψζεο, 

δηαζηαπξνπκέλεο πξνο ηελ πξνεγνχκελε, ηξίςηκν κε γπαιφραξην θαη ςηινζηνθάξηζκα. 

Δλαιιαθηηθά, ηξίςηκν κε γπαιφραξην γηα ηελ κφξθσζε ιείαο επηθάλεηαο εθαξκνγή πξψηεο 

ζηξψζεσο πιηθνχ ζπαηνπιαξίζκαηνο κε ηζηκεληνεηδέο ιεπθφ αθξπιηθφ πιηθφ ζε κνξθή 

ζθφλεο ή αθξπιηθφ πιηθφ ζπαηνπιαξίζκαηνο έηνηκνπ πξνο ρξήζε, ηξίςηκν κε γπαιφραξην, 

εθαξκνγή δεχηεξεο ζηξψζεο αθξπιηθνχ πιηθνχ ζπαηνπιαξίζκαηνο, ηειηθφ ηξίςηκν κε 

γπαιφραξην. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 ΑΡΘΡΟ 50ν 

77.17.01 Δπηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδεκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7737 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   3,40 

  (Οινγξάθσο) :  ηξία επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά  

 

 
 ΑΡΘΡΟ 51ν 

77.17.02 Ξπιίλσλ επηθαλεηψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7738  
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   2,80 

  (Οινγξάθσο) :  δύν επξώ θαη νγδόληα ιεπηά  

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 52ν 

77.18  Γηάζηξσζε βειαηνχξαο επί εηνίκσλ ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7739 
 

Γηάζηξσζε βειαηνχξαο αιθπδηθψλ, αθξπιηθψλ ή πνιπνπξεζαληθψλ ξεηηλψλ βάζεσο λεξνχ ή 

δηαιχηνπ επί εηνίκσλ ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
 

Σξίςηκν κε ιεπηφ γπαιφραξην ηεο έηνηκεο επηθάλεηαο, κε ην ηπρφλ απαηηνχκελν 

ςηινζηνθάξηζκα θαη δηάζηξσζε ηεο βειαηνχξαο. Τιηθά πάζεο θχζεσο θαη εξγαζία. 
  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   1,70 

  (Οινγξάθσο) :  έλα επξώ θαη εβδνκλήληα ιεπηά  

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 53ν 

77.28 Αθξπιηθφ κηθξνκνξηαθφ ή ζηιηθνλνχρν (silane-siloxane) ππφζηξσκα ρξσκαηηζκψλ (αζηάξη) επί κε 

κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7735  
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Αθξπιηθφ κηθξνκνξηαθφ ή ζηιηθνλνχρν (silane-siloxane) ππφζηξσκα ρξσκαηηζκψλ (αζηάξη) 

επί κή κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ (π.ρ. λέα θαη παιαηά επηρξίζκαηα, ζθπξφδεκα, νπηφπιηλζνη, 

γπςνζαλίδεο, θαη κνξηoζαλίδεο). Τιηθφ κε βάζε πδαηνδηαιπηέο κηθξνκνξηαθέο αθξπιηθέο 

ξεηίλεο ή ξεηίλεο ζηιηθνλνχρνπ βάζεσο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ, πξψηε ζηξψζε, επηκειεκέλν ηξίςηκν κε γπαιφραξην κεηά ηελ 

πξψηε ζηξψζε θαη δεχηεξε ζηξψζε. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   3,35 

  (Οινγξάθσο) :  ηξία επξώ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά  

 

 
ΑΡΘΡΟ 54ν 

77.51  Διαηνρξσκαηηζκνί επί εηνίκσλ ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ 

ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7751  
 

Διαηνρξσκαηηζκνί επί εηνίκσλ ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε έηνηκν θνηλφ ειαηφρξσκα 

βάζεσο λεξνχ ή δηαιχηνπ ζε δχν ζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-01-

00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο".  
 

Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   1,35 

  (Οινγξάθσο) :  έλα επξώ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά  
 

 
ΑΡΘΡΟ 55ν 

77.54  Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο 

λεξνχ ε δηαιχηνπ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7754  
 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μπιίλσλ επηθαλεηψλ (ζηηιπλνί ή καη ή ζαγξέ). Τιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-05-00 "Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ 

επηθαλεηψλ".  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   6,70 

  (Οινγξάθσο) :  έμη επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά  

 

 
ΑΡΘΡΟ 56ν 

77.55  Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο 

λεξνχ ε δηαιχηνπ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7755  
 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-

10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 
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Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ 

ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί 

ηφπνπ θαη εξγαζία,  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   6,70 

  (Οινγξάθσο) :  έμη επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά  

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 57ν 

77.62  Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά, πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά 

ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ 

  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7765  
 

Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλεο έηνηκεο επηθάλεηαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 

ηελ ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο".  
 

Σξίςηκν κε ςηιφ γπαιφραξην θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ επνμεηδηθνχ ή πνιπνπξεζαληθνχ 

βεξληθνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   10,10 

  (Οινγξάθσο) :  δέθα επξώ θαη δέθα ιεπηά  

 

 

77.80 Φξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, 

ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7785.1  
 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή 

βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν 

ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί 

επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  
 

Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ 

ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

 
 ΑΡΘΡΟ 58ν 

77.80.02 Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο 

βάζεσο. 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   10,10 

                   (Οινγξάθσο) :  δέθα επξώ θαη δέθα ιεπηά 

 
 ΑΡΘΡΟ 59ν 

77.80.03 Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ειαηνρξσκάησλ αιθπδηθήο, αθξπιηθήο βάζεσο 

λεξνχ ε δηαιχηνπ 
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Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   9,50 

  (Οινγξάθσο) :  ελλέα επξώ θαη πελήληα ιεπηά  

 

 

77.81 Φξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, 

αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο.κε ζπαηνπιάξηζκα 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7786.1  
 

Υξσκαηηζκνί ζπαηνπιαξηζηνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε πδαηηθήο 

δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δπν 

δηαζηξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 

ζθπξνδέκαηνο", 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 

 

Πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο, ζπαηνπιάξηζκα θαη δηάζηξσζε ρξψκαηνο πδαηηθήο δηαζπνξάο 

αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν ζηξψζεηο. Τιηθά θαη 

κηθξνυιηθά επί ηφπνπ,ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

 ΑΡΘΡΟ 60ν 

77.81.02 Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ειαηνρξσκάησλ αιθπδηθήο ή αθξπιηθήο 

βάζεσο λεξνχ. 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):  14,00 

  (Οινγξάθσο) :  δεθαηέζζεξα επξώ    

 

 
ΑΡΘΡΟ 61ν 

77.91  Αλαθαίληζε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε δηπιή ζηξψζε ειαηνρξψκαηνο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7791  
 

Αλαθαίληζε νπνπνησλδήπνηε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ, κε δηπιή ζηξψζε 

ειαηνρξψκαηνο, κε ηελ απαηηνχκελε πξνπαξαζθεπή θαη απφμεζε πνζνζηνχ έσο 15% ηεο 

επηθαλείαο ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ (πιηθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία).  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   5,00 

  (Οινγξάθσο) :  πέληε επξώ   

 

  
ΑΡΘΡΟ 62ν 

77.99  Πξνζαχμεζε ηηκήο ρξσκαηηζκψλ πάζεο θχζεσο ιφγσ πξνζζέηνπ χςνπο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7797  
 

Πξνζαχμεζε ηηκήο ρξσκαηηζκψλ πάζεο θχζεσο αλά 2,00 m ή θιάζκα απηψλ πξνζζέηνπ 

χςνπο, πέξαλ ησλ 5,00 m χςνπο απφ ηνπ θαηά πεξίπησζηλ δαπέδνπ εξγαζίαο (εδάθνπο, 

πεδνδξνκίνπ, δαπέδνπ, νξφθνπ, εμσζηψλ).   
 

Σν παξφλ άξζξν δελ αθαξκφδεηαη φηαλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ 

εθέιεζε εξγαζηψλ επί θαηαθνξχθσλ επηθαλεηψλ ή νξνθψλ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 
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Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):   0,34 

  (Οινγξάθσο) :  ηξηάληα ηέζζεξα  ιεπηά  

 

 

ΑΡΘΡΟ 63ν 

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Αλαθαίληζε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε πιαζηηθφ ρξψκα 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7785.2 100% 

Αλαθαίληζε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε πιαζηηθφ ρξψκα πδαηηθήο δηαζπνξάο 

αθξπιηθήο ήβηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν ζηξψζεηο, κεηά ηεο 

απαηηνχκελεο πξνπαξαζθεπήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο επηζθεπήο ησλ επηθαλεηψλ κε 

θαηάιιειν επηζθεπαζηηθφ θνλίακα ζε πνζνζηφ 5% θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ επηθαλεηψλ κε 

αζηάξσκα ζε πνζνζηφ έσο 15% ηνπ ζπλφινπ ηεο επηθάλεηαο. Σνπιαζηηθφ ρξψκα ζα είλαη 

εξγνζηαζηαθήο πξνέιεπζεο θαη πηζηνπνηεκέλν απφ επίζεκν θνξέα. 
 

ΔΤΡΧ 7,00 

(Οινγξάθσο) : επηά  ιεπηά 

 

ΑΡΘΡΟ 64ν 

 ΝΑΟΙΚ \77.10.01 Αλαθαίληζε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε ηζηκεληφρξσκα 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7725 100% 

Αλαθαίληζε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε ηζηκεληφρξσκα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο 

ζηξψζεηο 

κέρξη λα επηηεπρζεί ε ηέιεηα νκνηνκνξθία, κεηά ηεο απαηηνχκελεο πξνπαξαζθεπήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα 

ηεο επηζθεπήο ησλ επηθαλεηψλ κε θαηάιιειν επηζθεπαζηηθφ θνλίακα ζε πνζνζηφ 5%. Σν 

πιαζηηθφ 

ρξψκα ζα είλαη εξγνζηαζηαθήο πξνέιεπζεο θαη πηζηνπνηεκέλν απφ επίζεκν θνξέα. 

ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πεξαησκέλεο επηθάλεηαο (m2) 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):         4,80 

 (Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη νγδόληα ιεπηά 
 

 

 

78.  ΓΙΑΚΟΜΗΔΙ - ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΛΤΦΔΙ  
 

 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 78 έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

 

Οη επηθάλεηεο ησλ εηδηθψλ θαιχςεσλ (ςεπδνξνθέο δηαθφξσλ ηχπσλ θιπ) επηκεηξψληαη κε 

βάζε ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξίγξακκα, ρσξίο λα αθαηξνχληαη νη νπέο θαη απνηκήζεηο πνπ 

γίλνληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ή ηελ δηέιεπζε ινηπψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη εμαξηεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ, φηαλ ε επηθάλεηα θάζε νπήο ή απφηκεζεο  είλαη έσο 0,50 

m
2
. 

 

Σπρφλ κεγαιχηεξεο νπέο ή απνηκήζεηο ζα αθαηξνχληαη. 

 

 

78.30 Χεπδνξνθή δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή 
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Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7809 
 

Φεπδνξνθή δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή, απφ έηνηκεο πιάθεο ηππνπνηεκέλσλ 

δηαζηάζεσλ αλαξηεκέλε απφ ππάξρνληα ζθειεηφ, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν 

εξγαζίαο, θαη νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-10-01 

"Φεπδνξνθέο κε γπςνζαλίδεο".  
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
  

α)  Η ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο.  

β)  Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εκθαλψλ ή κή, ζηνηρείσλ ζηήξημεο ησλ πιαθψλ θαη 

ηειεησκάησλ ηεο ςεπδνξνθήο, απφ αλνδησκέλν αινπκίλην, θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη 

αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο  

γ)  Η  πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ή ρσξίο παηνχξα, απφρξσζεο ηεο επηινγήο 

ηεο Τπεξεζίαο. 

δ) Οη ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο 

 

ΑΡΘΡΟ 65ν 

78.30.01 Φεπδνξνθή απφ πιάθεο νξπθηψλ ηλψλ πάρνπο 15 έσο 20 mm, δηαζηάζεσλ 

600x600 mm ή 625x625 mm 
 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά):         25,90 

 (Οινγξάθσο) : εηθνζηπέληε θαη ελελήληα  
 

 

 

Θ Δ Χ Ρ Η Θ Η Κ Δ 

Μέγαξα:   19-12-2017                Μέγαξα: 19-12-2017            Μέγαξα: 19-12-2017 

Ο Γ/ληήο Σ.Τ.Γ.Μεγάξσλ             Η Πξ/λε Σ.Τ.Γ.Μ.                 Η πληάμαζα 

 

  

    

     Δ.Ρνχζζεο                         Δ.Σζάθσλα                Παξ. Καηξαθνχιε  

Πνιηηηθφο Μεραληθφο              Πνιηηηθφο Μεραληθφο        Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ – ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ – ΔΡΓΧΝ                         

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
# 

 

 

 

Έργο:  
«υντήρηση σχολείων 
Πρωτοβάθμιας  και 

Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (2017) » 
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

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

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

Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 

εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

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

κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο. 

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

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

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

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

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα 

ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ 

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

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

ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο 

κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε 

αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

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

ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο 

ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

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

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

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

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην 

Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε 

πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, 

εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 

πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε 
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εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 

εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ 

θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο 

Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, 

εθ‟ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ 

πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή 

εθηφο απηνχ.  

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

ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά 

πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη 

κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην 

πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ 

ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

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

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

Γεκφζην 

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

έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ. 

1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, 

ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο 

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

ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο 

απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο 

(εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 

„‟δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ‟‟ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 

κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 

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

εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε 

απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα 

θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ 

ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη 
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θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε 

απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε 

εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο 

θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο 

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

Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε 

αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο 

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

εξγαζηψλ),  

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

θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

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

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

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 

αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

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

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

νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, 

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

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

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

ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή 

ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

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

πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, 

ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ 

(πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ 

πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ 

πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 
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1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 

πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ 

αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 

ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο 

κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν 

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

πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν 

ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη 

νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη‟ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο 

θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε 

εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  

1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 

πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ 

απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα 

νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα 

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

ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ 

ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ 

δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν 

αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα 

θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ‟ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο 

γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε 

ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε 

ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ 
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απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο 

ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή 

επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ 

εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

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

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

αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ 

έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη 

αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ 

Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή 

πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 

απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

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

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

γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο 

εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη 

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

κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, 

θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο 

εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 

έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο 

απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

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

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

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

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

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξύζκηζεο εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θύξησλ θαη 
βνεζεηηθώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπώλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ ή άιισλ, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ ή άιισλ, 
εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηώλ εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνύ  θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκόηεηαο, εμαζθάιηζεο ύδξεπζεο, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηειεθσληθήο 
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ζύλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζώο θαη ινηπώλ απαηηνπκέλσλ επθνιηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε 
ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρώξσλ θαηά ηξόπν απνδεθηό  θαη 
ζύκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνύο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθόκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ γεληθήο ρξήζεο 
(π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ), όπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα 
ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθόπεζεο ησλ κειεηώλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρόλ ζπκπιεξώζεηο ηξνπνπνηήζεηο, 
εθόζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θόζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θόξνπο. 
(10) Γηα εγγπεηηθέο. 
(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 
(12) Πξνζπκβαηηθνύ ζηαδίνπ. 
(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θύζεσο (π.ρ. εμεύξεζεο ρώξσλ γξαθείσλ θαη ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθύςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο 
λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο από κε ιεθζείζεο ππόςε αθξαίεο 
επηηόπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηόκελεο από αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηώλ (πεξηιακβάλεη ηε 
ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ θαζαξώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνύ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε 
κόληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κόληκεο θαη 
απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο απαζρόιεζεο θαη ε 
δηαζεζηκόηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπόκελεο 
λόκηκεο απνδεκηώζεηο. Σν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν 
αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  
(4) Δμσηεξηθώλ ηερληθώλ ζπκβνύισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 
(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ π.ρ. ρξήζε 

απηνθηλήησλ 
(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ  
(7) Μεηξήζεσλ γεληθώλ δεηθηώλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνύο όξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκόξθσζε πξνο απηνύο 
(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν 
(9) Σόθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθόηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο 
(10) Σν αλαινγνύλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο, 

θόζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

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

ηνπ Έξγνπ. 

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά 

φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη 

εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ 

κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 
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(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 

ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο 

ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 

θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 

Σηκνιφγην. 

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

ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ 

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

πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ 

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

ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

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

Σηκνινγίνπ. 

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

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

άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 
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Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιεύξωο ηεο 

αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, 

θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 

Η Δεκοπραηούζα Αρτή ζα προζζέηεη ζηης ηηκές ασηές ηελ δαπάλε ηοσ κεηαθορηθού 
έργοσ, κε βάζε ηα ζηοητεία ηες κειέηες θαη ηης ζσλζήθες εθηέιεζες ηοσ έργοσ. 
 
Γηα ηολ προζδηορηζκό ηες ως άλω δαπάλες ηοσ κεηαθορηθού έργοσ θαζορίδοληαη οη 
αθόιοσζες ηηκές κολάδας ζε €/m

3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 

θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ 

θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 
0,03 

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

παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m
3
), θαηά ηνλ ηξόπν 

πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 

ε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 

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

θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, πξνζηίζεηαη ζηελ 

ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε 

θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ 

κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
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4.  ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ - ΑΠΟΞΗΛΧΔΙ - ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ # 
 

 

 

4.01  Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1 
 

Καζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ 

ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

 

πκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν 

ηεκαρηζκφο ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα 

πξντφληα ηεο θαζαίξεζεο. 
 

Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m
3
) πιήξσο απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 66ο 
4.01.01   πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 

εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ) 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   41,20 

                 (Οινγξάθσο):   αξάληα έλα επξώ θαη είθνζη  ιεπηά 

 

ΑΡΘΡΟ 67ο 
 ΗΛΜ \7.1.1  Υαιθνζσιήλαο Φ18, πάρνπο 0,80mm 

 

                     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 7 100% 

 

Υαιθνζσιήλαο δηαζηάζεσλ Φ18, πάρνπο 0,80mm, θαη θάζε είδνπο κηθξνυιηθψλ (ξαθφξ, ηαπ, γσλίεο, 

θακπχιεο, καζηνί, κνχθεο θιπ) κε άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε κέγηζηε απφζηαζε 1,5m κε ζπγθφιιεζε 

(καιαθή ηξηρνεηδνχο)κε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη δνθηκή πηέζεο ηνπο, κεηά ηεο απνμειψζεο 

ηνπ παιαηνχ θαη θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη απνθνκηδή φπνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξρέο, επί 

ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 

(Σηκή  ζε m) 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   9,00 

                 (Οινγξάθσο):   Δλλέα 

 

 

ΑΡΘΡΟ 68ο 
ΗΛΜ \7.1.2  Υαιθνζσιήλαο Φ22, πάρνπο 0,80mm 

                     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 7 100% 
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Υαιθνζσιήλαο δηαζηάζεσλ Φ22, πάρνπο 0,80mm, θαη θάζε είδνπο κηθξνυιηθψλ (ξαθφξ, ηαπ, 

γσλίεο,θακπχιεο, καζηνί, κνχθεο θιπ) κε άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε κέγηζηε απφζηαζε 1,5m κε 

ζπγθφιιεζε (καιαθή ηξηρνεηδνχο)κε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη δνθηκή πηέζεο ηνπο, κεηά ηεο 

απνμειψζεο ηνπ παιαηνχ θαη θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη απνθνκηδή φπνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο 

αξρέο, επί 

ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 

(Σηκή ζε m) 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   11,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Έληεθα 
 

ΑΡΘΡΟ 69ο 
ΗΛΜ \8.1.1 Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, θαηάιιεινο γηα δίθηπα  

                     χδξεπζεο, ζπλδεφκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθφιιεζε δηακέηξνπ. Φ20 

 

                     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ θαηάιιεινο γηα δίθηπα χδξεπζεο, ζπλδεφκελνο κε ζεξκηθή 

απηνζπγθφιιεζε. Η θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα ζεξκηθήο 

απηνζπγθφιιεζεο ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ απφ PP-R 80 (βειηησκέλν Type 3) θαη θάζε είδνπο εηδηθά 

ηεκάρηα, άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά, επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο. Γηακέηξνπ Φ20 

Σηκή αλά κέηξν 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   4,10 

                                    (Οινγξάθσο):   Σέζζεξα θαη δέθα ιεπηά 

 

ΑΡΘΡΟ 70ο 
ΗΛΜ \8.1.2  Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, θαηάιιεινο γηα δίθηπα  

                      χδξεπζεο, ζπλδεφκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθφιιεζε δηακέηξνπ. Φ25 

 

                      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 5 100% 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ θαηάιιεινο γηα δίθηπα χδξεπζεο, 

ζπλδεφκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθφιιεζε. Η θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη κε ην 

ζχζηεκα ζεξκηθήο απηνζπγθφιιεζεο ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ απφ PP-R 80 (βειηησκέλν Type 3) θαη 

θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα, άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη 

κηθξνυιηθά, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο. 

Γηακέηξνπ Φ25 

Σηκή αλά κέηξν 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   6,00 

                (Οινγξάθσο):  έμη     

 

 

 ΑΡΘΡΟ 71ν 

ΗΛΜ \8.1.3  Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, θαηάιιεινο γηα δίθηπα  

                      χδξεπζεο, ζπλδεφκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθφιιεζε δηακέηξνπ. Φ32 

  

                      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 
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Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ θαηάιιεινο γηα δίθηπα χδξεπζεο, ζπλδεφκελνο κε ζεξκηθή 

απηνζπγθφιιεζε. Η θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα ζεξκηθήο 

απηνζπγθφιιεζεο ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ απφ PP-R 80 (βειηησκέλν Type 3) θαη θάζε είδνπο εηδηθά 

ηεκάρηα, άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά, επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο. Γηακέηξνπ Φ32 

Σηκή αλά κέηξν 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   8,50 

                                    (Οινγξάθσο):   Οθηώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

ΑΡΘΡΟ 72ο 
ΗΛΜ \8.1.4  Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, θαηάιιεινο γηα δίθηπα  

                      χδξεπζεο, ζπλδεφκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθφιιεζε δηακέηξνπ. Φ40 

 

                      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 5 100% 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ θαηάιιεινο γηα δίθηπα χδξεπζεο, 

ζπλδεφκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθφιιεζε. Η θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη κε ην 

ζχζηεκα ζεξκηθήο απηνζπγθφιιεζεο ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ απφ PP-R 80 (βειηησκέλν Type 3) θαη 

θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα, άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη 

κηθξνυιηθά, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο. 

Γηακέηξνπ Φ40 

Σηκή αλά κέηξν 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   14,80 

                                   (Οινγξάθσο):   Γεθαηέζζεξα θαη νγδόληα ιεπηά 

 

ΑΡΘΡΟ 73ο 
ΗΛΜ \8.1.5  Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, θαηάιιεινο γηα δίθηπα  

                      χδξεπζεο, ζπλδεφκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθφιιεζε δηακέηξνπ. Φ50 

 

                      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ θαηάιιεινο γηα δίθηπα χδξεπζεο, ζπλδεφκελνο κε ζεξκηθή 

απηνζπγθφιιεζε. Η θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα ζεξκηθήο 

απηνζπγθφιιεζεο ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ απφ PP-R 80 (βειηησκέλν Type 3) θαη θάζε είδνπο εηδηθά 

ηεκάρηα, άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά, επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο. Γηακέηξνπ Φ50 

Σηκή αλά κέηξν 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   22,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Δίθνζη δύν 

 

ΑΡΘΡΟ 74ο 
ΗΛΜ \8.1.6  Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, θαηάιιεινο γηα δίθηπα  

                      χδξεπζεο, ζπλδεφκελνο κε ζεξκηθή απηνζπγθφιιεζε δηακέηξνπ. Φ63 

 

                      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 5 100% 



  ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΧΝ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  - ΔΚΓΟΗ 4.0 ζει. 218 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ θαηάιιεινο γηα δίθηπα χδξεπζεο, ζπλδεφκελνο κε ζεξκηθή 

απηνζπγθφιιεζε. Η θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα ζεξκηθήο 

απηνζπγθφιιεζεο ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ απφ PP-R 80 (βειηησκέλν Type 3) θαη θάζε είδνπο εηδηθά 

ηεκάρηα, άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά, επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο. Γηακέηξνπ Φ63 

Σηκή αλά κέηξν 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   30,00 

(Οινγξάθσο):   Σξηάληα 

 

ΑΡΘΡΟ 75ο 
ΗΛΜ \8.3.1   Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ PVC Φ32, 6atm (ΔΛΟΣ EN  

                       1329) 

 

                       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ PVC Φ32, 6atm (ΔΛΟΣ EN 1329) γηα εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ 

θηηξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλάινγσλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο, ζπγθφιιεζεο, ζηεγαλνπνίεζεο 

(φπσο θακπχιεο, κνχθεο, ηαπ, εκηηαχ, ζακάξηα, ζπζηνιέο θιπ.) ησλ αλάινγσλ ζηεξηγκάησλ θαη ηελ 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο & δνθηκψλ. 

Σηκή αλά m 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   9,60 

                                    (Οινγξάθσο):   Δλλέα θαη εμήληα ιεπηά 

 

ΑΡΘΡΟ 76ο 
ΗΛΜ \8.3.2   Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ PVC Φ40, 6atm (ΔΛΟΣ EN  

                       1329) 

 

                       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ PVC Φ40, 6atm (ΔΛΟΣ EN 1329) γηα εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ 

θηηξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλάινγσλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο, ζπγθφιιεζεο, ζηεγαλνπνίεζεο 

(φπσο θακπχιεο, κνχθεο, ηαπ, εκηηαχ, ζακάξηα, ζπζηνιέο θιπ.) ησλ αλάινγσλ ζηεξηγκάησλ θαη ηελ 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο & δνθηκψλ. 

Σηκή αλά m 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   10,20 

                                    (Οινγξάθσο):   Γέθα θαη είθνζη ιεπηά 

 

ΑΡΘΡΟ 77ο 
ΗΛΜ \8.3.3   Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ PVC Φ50, 6atm (ΔΛΟΣ EN  

                       1329) 

 

                       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 
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Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ PVC Φ50, 6atm (ΔΛΟΣ EN 1329) γηα εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ 

θηηξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλάινγσλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο, ζπγθφιιεζεο, ζηεγαλνπνίεζεο 

(φπσο θακπχιεο, κνχθεο, ηαπ, εκηηαχ, ζακάξηα, ζπζηνιέο θιπ.) ησλ αλάινγσλ ζηεξηγκάησλ θαη ηελ 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο & δνθηκψλ. 

Σηκή αλά m 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   11,40 

(Οινγξάθσο):   Έληεθα θαη ζαξάληα ιεπηά 

 

ΑΡΘΡΟ 78ο 
ΗΛΜ \8.3.4   Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ PVC Φ75, 6atm (ΔΛΟΣ EN  

                       1329) 

 

                       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ PVC Φ75, 6atm (ΔΛΟΣ EN 1329) γηα εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ 

θηηξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλάινγσλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο, ζπγθφιιεζεο, ζηεγαλνπνίεζεο 

(φπσο θακπχιεο, κνχθεο, ηαπ, εκηηαχ, ζακάξηα, ζπζηνιέο θιπ.) ησλ αλάινγσλ ζηεξηγκάησλ θαη ηελ 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο & δνθηκψλ. 

Σηκή αλά m 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   14,40 

                                    (Οινγξάθσο):   Γεθαηέζζεξα θαη ζαξάληα ιεπηά 

 

ΑΡΘΡΟ 79ο 
ΗΛΜ \8.3.5   Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ PVC Φ100, 6atm (ΔΛΟΣ EN  

                       1329) 

  

                       ρεηηθφ : Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ PVC Φ100, 6atm (ΔΛΟΣ EN 1329) γηα εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ 

θηηξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλάινγσλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο, ζπγθφιιεζεο, ζηεγαλνπνίεζεο 

(φπσο θακπχιεο, κνχθεο, ηαπ, εκηηαχ, ζακάξηα, ζπζηνιέο θιπ.) ησλ αλάινγσλ ζηεξηγκάησλ θαη ηελ 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο & δνθηκψλ. 

Σηκή αλά m 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   18,00 

(Οινγξάθσο):   Γεθανθηώ 

 

ΑΡΘΡΟ 80ο 
ΗΛΜ \8.3.6   Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ PVC Φ125, 6atm (ΔΛΟΣ EN   

                       1329) 

 

                       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ PVC Φ125, 6atm (ΔΛΟΣ EN 1329) γηα εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ 

θηηξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλάινγσλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο, ζπγθφιιεζεο, ζηεγαλνπνίεζεο 
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(φπσο θακπχιεο, κνχθεο, ηαπ, εκηηαχ, ζακάξηα, ζπζηνιέο θιπ.) ησλ αλάινγσλ ζηεξηγκάησλ θαη ηελ 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο & δνθηκψλ. 

Σηκή αλά m 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   21,60 

                                    (Οινγξάθσο):   Δίθνζη έλα θαη εμήληα ιεπηά 

 

ΑΡΘΡΟ 81ο 
ΗΛΜ \8.4.1   ηθψλη δαπέδνπ πιαζηηθφ απφ ζθιεξφ PVC κε είζνδν Φ75mm θαη  

                       έμνδν Φ100mm κε εζράξα νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε 20x20cm 

 

                       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 

 

ηθψλη δαπέδνπ πιαζηηθφ απφ ζθιεξφ PVC κε είζνδν Φ75mm θαη έμνδν Φ100mm κε εζράξα 

νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε 20x20cm, κε νζκνπαγίδα πιήξσο ηνπνζεηεκέλν. 

Σηκή αλά ηεκ. 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   50,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Πελήληα 

 

ΑΡΘΡΟ 82ο 
ΗΛΜ \13.1.1   Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ λεξνχ, εζσηεξηθήο  

                         αλάκημεο, δηακέηξνπ Φ1/2", ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 13 100% 

 

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ λεξνχ, εζσηεξηθήο αλάκημεο, δηακέηξνπ Φ1/2", 

ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα , νξεηράιθηλνο επηρξσκησκέλνο, δειαδή αλακηθηήξαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο (ζσιήλεο, ζπηξάι, 

γσληαθνί δηαθφπηεο ςπρξνχ/ζεξκνχ λεξνχ, θφιιεο, ζηεγαλνπνηεηηθά θιπ.) θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη 

ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο, γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκ. 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   55,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Πελήληα πέληε 

 

ΑΡΘΡΟ 83ο 
ΗΛΜ \13.1.2   Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ λεξνχ, εζσηεξηθήο  

                         αλάκημεο, δηακέηξνπ Φ1/2", ηνπνζεηεκέλνο ζε λεξνρχηε 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 13 100% 

 

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ λεξνχ, εζσηεξηθήο αλάκημεο, δηακέηξνπ Φ1/2", 

ηνπνζεηεκέλνο ζε λεξνρχηε, νξεηράιθηλνο επηρξσκησκέλνο, δειαδή αλακηθηήξαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο (ζσιήλεο, ζπηξάι, 

γσληαθνί δηαθφπηεο ςπρξνχ/ζεξκνχ λεξνχ, θφιιεο, ζηεγαλνπνηεηηθά θιπ.) θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη 

ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο, γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκ. 
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ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθψο):   65,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Δμήληα πέληε 

 

ΑΡΘΡΟ 84ο 
ΗΛΜ \13.2.1  Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4mm  κπηδνπηέ, δηαζηάζεσλ 42 Υ 60cm 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 13 100% 

 

Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4mm, κπηδνπηέ, δηαζηάζεσλ 42 Υ 60cm δειαδή θαζξέπηεο, κε δχν ή 

ηέζζεξηο θνριίεο κε θνκβία ρξσκέ, κηθξνπιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. 

Σηκή αλά ηεκ. 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   30,00 

                 (Οινγξάθσο):   Σξηάληα 

 

ΑΡΘΡΟ 85ο 
ΗΛΜ \14.1.2   Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ (Δπξσπαηθνχ ) ηχπνπ, πιήξεο 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 14 100% 

 

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ (Δπξσπαηθνχ) ηχπνπ απφ πνξζειάλε κε θάζηζκα δει. ιεθάλε, θάζηζκα, δνρείν 

πιχζεσο θαη πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο. 

Σηκή αλά ηεκ. 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   190,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ ελελήληα 

 

ΑΡΘΡΟ 86ο 
ΗΛΜ \15.1.1   Γνρείν πιχζεο ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ, πςειήο πίεζεο πιαζηηθφ 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 15 100% 

 

Γνρείν πιχζεο ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ, πςειήο πίεζεο, πιαζηηθφ, ρσξεηηθφηεηαο 11 ιίηξσλ, 

ηνπιάρηζηνλ, κεηά ηνπ νξεηράιθηλνπ δηαθφπηε, κεηά πισηήξα, ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο, ηεο 

αιπζίδαο θαη ηεο ρεηξνιαβήο ηνπ, ησλ ξαθφξ ζχλδεζεο κε ηνπο ζσιήλεο ηξνθνδφηεζεο θαη εθξνήο, ησλ 

ζηεξηγκάησλ, κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θ.ιπ., ήηνη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 

πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, παξαδνηέν ζε ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκ. 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   60,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Δμήληα 

 

ΑΡΘΡΟ 87ο 
ΗΛΜ \15.2.1   Γνρείν πιχζεο ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ, ρακειήο πίεζεο πιαζηηθφ 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 15 100% 
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Γνρείν πιχζεο ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ, πςειήο πίεζεο, πιαζηηθφ, ρσξεηηθφηεηαο 11 ιίηξσλ, 

ηνπιάρηζηνλ, κεηά ηνπ νξεηράιθηλνπ δηαθφπηε, κεηά πισηήξα, ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο, ηεο 

αιπζίδαο θαη ηεο ρεηξνιαβήο ηνπ, ησλ ξαθφξ ζχλδεζεο κε ηνπο ζσιήλεο ηξνθνδφηεζεο θαη εθξνήο, ησλ 

ζηεξηγκάησλ, κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θ.ιπ., ήηνη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 

πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, παξαδνηέν ζε ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκ. 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   40,00 

                                    (Οινγξάθσο):   αξάληα 

 

ΑΡΘΡΟ 88ο 
ΗΛΜ \15.2.2   Γνρείν απηφκαην πιχζεσο νπξεηεξίνπ πνξζειάλεο 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 15 100% 

 

Γνρείν απηφκαην πιχζεσο νπξεηεξίνπ, πιήξεο κε ηα ξαθφξ ζηνκίσλ ηξνθνδνηήζεσο θαη εθξνήο , ηνλ 

ραιθνζσιήλα ζπλδέζεσο θαη ηα ζηεξίγκαηα, δειαδή πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 

εγθαηαζηάζεσο γηα ιεηηνπξγία, κεηά ηεο απνμήισζεο ηνπ παιαηνχ, ηεο θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο φπνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξρέο. Απφ πνξζειάλε , πεξηεθηηθφηεηαο 12 ιίηξσλ . 

Σηκή αλά ηεκ. 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   65,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Δμήληα πέληε 

 

ΑΡΘΡΟ 89ο 
ΗΛΜ \15.3.1   Απηφκαηε βαιβίδα κε πισηήξα 1/2'' 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 15 100% 

 

Απηφκαηε βαιβίδα κε πισηήξα, εμαεξηζκφ ζσιελψζεσλ λεξνχ, δηακέηξνπ ζπεηξψκαηνο 1/2 ins 

πιήξσο ηνπνζεηεκέλε ζε ζσιήλα. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θιπ. θαη ε 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):   14,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Γεθαηέζζεξα 

 

ΑΡΘΡΟ 90ο 
ΗΛΜ \15.4.1   Γηθιείδα απηφκαηεο πιχζεο ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ (θινπζφκεηξν -  

                         dall) δηακέηξνπ 3/4'' 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 15 100% 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απηφκαηεο δηθιείδαο πιχζεο απνρσξεηεξίνπ (θινπζφκεηξνπ) δηακέηξνπ 

3/4'' νπνηνδήπνηε ηχπνπ, πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε απηήο κε ηα απαξαίηεηα πιηθά 

(ζσιήλεο, ξαθφξ, εηδηθα ηεκάρηα κηθξνπιηθά ζηήξημεο θαη ζχλδεζεο), θαζψο θαη ε εξγαζία πιήξνπο 

ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο θαη ηελ ιεθάλε θαη ξχζκηζε πξνο παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):  100,00 
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                                    (Οινγξάθσο):   Δθαηό 

 

ΑΡΘΡΟ 91ο 
ΗΛΜ \15.4.2   Γηθιείδα απηφκαηεο πιχζεο ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ (θινπζφκεηξν -   

                         dall) δηακέηξνπ 1'' 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 15 100% 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απηφκαηεο δηθιείδαο πιχζεο απνρσξεηεξίνπ (θινπζφκεηξνπ) δηακέηξνπ 1'' 

νπνηνδήπνηε ηχπνπ, πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε απηήο κε ηα απαξαίηεηα πιηθά (ζσιήλεο, 

ξαθφξ, εηδηθα ηεκάρηα κηθξνπιηθά ζηήξημεο θαη ζχλδεζεο), θαζψο θαη ε εξγαζία πιήξνπο ζχλδεζεο κε 

ην δίθηπν χδξεπζεο θαη ηελ ιεθάλε θαη ξχζκηζε πξνο παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):  110,00 

                 (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ δέθα 

 

 

ΑΡΘΡΟ 92ο 
ΗΛΜ \17.1.1   Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 40x50cm 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 17 100% 

 

Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 40x50cm ,πιήξεο, κε βαιβίδα ρξσκέ(ζηαγγηζηήξα), ζηθψλη ρξσκέ 

Φ 1 1/4 ins ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα κηθξνυιηθά 

θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο παξαδνηένο ζε 

ιεηηνπξγία 

Σηκή αλα ηεκάρην 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):  130,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ ηξηάληα 

 

ΑΡΘΡΟ 93ο 
ΗΛΜ \17.1.2   Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 42x56cm 

  

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 17 100% 

 

Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 42x56cm ,πιήξεο, κε βαιβίδα  ρξσκέ (ζηαγγηζηήξα), ζηθψλη ρξσκέ 

Φ 1 1/4 ins ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα κηθξνυιηθά 

θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο παξαδνηένο ζε 

ιεηηνπξγία 

Σηκή αλα ηεκάρην 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):  140,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ ζαξάληα 

 

ΑΡΘΡΟ 94ο 
ΗΛΜ \17.1.4   Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 50x68cm 
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                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 17 100% 

 

Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 50x68cm ,πιήξεο, κε βαιβίδα ρξσκέ (ζηαγγηζηήξα), ζηθψλη ρξσκέ 

Φ 1 1/4 ins ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα κηθξνυιηθά 

θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο παξαδνηένο ζε 

ιεηηνπξγία 

Σηκή αλα ηεκάρην 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):  160,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ εμήληα 

ΑΡΘΡΟ 95ο 
ΗΛΜ \17.3.1   ηθψλη ληπηήξα 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 17 100% 

 

ηθψλη ληπηήξα Φ 1 1/4 ins νξεηράιθηλν, επηρξσκησκέλν κε ηάπα γηά εχθνιν 

θαζαξηζκφ ηνπ, δειαδή ζηθψλη θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο 

εγθαηαζηάζεσο 

εκείσζε: Ιζρχεη ζε πεξίπησζε αληηθαηαζηάζεσο ζηθσληνχ 

Σηκή αλα ηεκάρην 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):  30,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Σξηάληα 

 

ΑΡΘΡΟ 96ο 
ΗΛΜ \23.1.1   Γνρείν δηαζηνιήο, θιεηζηφ κε κεκβξάλε, πιήξεο ρσξεηηθφηεηαο 50l 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 23 100% 

 

Γνρείν δηαζηνιήο ρσξεηηθφηεηαο 50l, πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, 

πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):  160,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ εμήληα 

 

ΑΡΘΡΟ 97ο 
ΗΛΜ \23.1.2   Γνρείν δηαζηνιήο, θιεηζηφ κε κεκβξάλε, πιήξεο ρσξεηηθφηεηαο 80l 

 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 23 100% 

 

Γνρείν δηαζηνιήο ρσξεηηθφηεηαο 80l, πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, 

πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):  180,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ νγδόληα 

 

ΑΡΘΡΟ 98ο 
ΗΛΜ \23.1.3   Γνρείν δηαζηνιήο, θιεηζηφ κε κεκβξάλε πιήξεο ρσξεηηθφηεηαο 100l 

 



  ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΧΝ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  - ΔΚΓΟΗ 4.0 ζει. 225 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 23 100% 

 

Γνρείν δηαζηνιήο ρσξεηηθφηεηαο 100l, πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, 

πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθώο):  190,00 

                                    (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ ελελήληα 

 

 

ΑΡΘΡΟ 99ο 
ΗΛΜ \23.1.4    Γνρείν δηαζηνιήο, θιεηζηφ κε κεκβξάλε πιήξεο ρσξεηηθφηεηαο 140l 

 

                          Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 23 100% 

 

Γνρείν δηαζηνιήο ρσξεηηθφηεηαο 140l, πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, 

πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΧ      (Αξηζκεηηθώο):  220,00 

                                   (Οινγξάθσο):   Γηαθόζηα είθνζη 

 

 

 

 

 

 

Θ Δ Χ Ρ Η Θ Η Κ Δ 

Μέγαξα:   19-12-2017         Μέγαξα: 19-12-2017            Μέγαξα: 19-12-2017 

Ο Γ/ληήο Σ.Τ.Γ.Μεγάξσλ       Η Πξ/λε Σ.Τ.Γ.Μ.               Η πληάμαζα 

 

  

    

     Δ.Ρνχζζεο           Δ.Σζάθσλα                         Παξ. Καηξαθνχιε  

Πνιηηηθφο Μεραληθφο            Πνιηηηθφο Μεραληθφο       Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 
 



 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ – ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ – ΕΡΓΩΝ                         

 

 

 

ΔΔΙΙΓΓΙΙΚΚΗΗ ΤΤΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ ΤΤΠΠΟΟΥΥΡΡΔΔΧΧΔΔΧΧΝΝ  
 

Άξζξν 1ν          Αληηθείκελν εξγνιαβίαο  

Άξζξν 2ν          Αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία εξγνιαβίαο       

Άξζξν 3ν          Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο      

Άξζξν 4ν          εηξά ηεπρψλ θαη ηνηρείσλ κειέηεο  

Άξζξν 5ν          Μειέηε ζπλζεθψλ θαη φξσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ  

Άξζξν 6ν           Πξνζεζκίεο       

Άξζξν 7ν          Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο       

Άξζξν 8ν          Γεληθέο ππνρξεψζεηο αλαδφρνπ    

Άξζξν 9ν          Πξνζσπηθφ αλαδφρνπ - Γ/λζε έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν             

Άξζξν 10ν        Οηθνδνκηθή άδεηα. Γήισζε αλάιεςεο επίβιεςεο           

Άξζξν 11ν        Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ            

Άξζξν 12ν        Ηκεξνιφγην έξγνπ             

Άξζξν 13ν        Τπέξβαζε πξνζεζκηψλ - Πνηληθέο ξήηξεο           

Άξζξν 14ν        Δπζχλε αλαδφρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ  

Άξζξν 15ν        Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο - Δθαξκνγέο ζην έδαθνο    

Άξζξν 16ν        Αξηηφηεηα θαηαζθεπψλ - Μειέηε ηνπ έξγνπ - Σξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο     

Άξζξν 17ν        Πνηφηεηα θαη ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ               

Άξζξν 18ν        Τιηθά ρνξεγνχκελα απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.      

Άξζξν 19ν        Πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ      

Άξζξν 20ν        Καηακέηξεζε αθαλψλ εξγαζηψλ           

Άξζξν 21ν        Δπηκέηξεζε εξγαζηψλ          

Άξζξν 22ν        Λνγαξηαζκνί- Πηζηνπνηήζεηο - Δληνιέο Πιεξσκψλ      

Άξζξν 23ν        Αλαζεψξεζε ηηκψλ         

Άξζξν 24ν        Δξγνιαβηθά πνζνζηά – Δπηβαξχλζεηο          

Άξζξν 25ν        Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο              

Άξζξν 26ν        Δπείγνπζεο πξφζζεηεο Δξγαζίεο      

Άξζξν 27ν        Απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ - Νέεο εξγαζίεο - πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο – Καλνληζκφο ηηκψλ 

κνλάδαο  λέσλ εξγαζηψλ      

Άξζξν 28ν        ρέδην θαη Φάθεινο αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ.)    

Άξζξν 29ν        Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην      

Άξζξν 30ν        Πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο γηα ηε ζήκαλζε ησλ έξγσλ θαη κέηξα αζθαιείαο      

Άξζξν 31ν        Κπθινθνξηαθά Μέηξα. Μέηξα ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζην 

νδηθφ δίθηπν         

Άξζξν 32ν        Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ      

Έργο: «υντήρηση σχολείων 

Πρωτοβάθμιας  και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(2017) » 

 



 

 

Άξζξν 33ν        Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθψλ εθζθαθψλ - Γηαρείξηζε απνβιήησλ θαηαζθεπήο ή 

θαηεδάθηζεο        

Άξζξν 34ν        Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδφρνπο. Φζνξέο απφ       

εγθαηαζηάζεηο θαη απφ ηνλ αλάδνρν.  

Άξζξν 35ν        Δμππεξέηεζε κεηαθνξάο ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο επίβιεςεο  

Άξζξν 36ν        Δμππεξέηεζε Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο (Ο.Κ.Χ.)  

Άξζξν 37ν        Βιάβεο ζηα έξγα - Αλαγλψξηζε απνδεκηψζεσλ  

Άξζξν 38ν        Πνηφηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθψλ θαη εηνίκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ – 

Διαηηψκαηα -Παξάιεηςε  ζπληήξεζεο  

Άξζξν 39ν        Έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ  

Άξζξν 40ν        Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - Λήςε θσηνγξαθηψλ  

Άξζξν 41ν        Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζε  

Άξζξν 42ν        Καζαξηζκφο θαηαζθεπψλ - εξγνηαμίσλ - εγθαηαζηάζεσλ  

Άξζξν 43ν        Βεβαίσζε  πεξάησζεο  εξγαζηψλ.  Γηνηθεηηθή  παξαιαβή.  Υξφλνο  εγγπήζεσο. 

Πξνζσξηλή  θαη νξηζηηθή παξαιαβή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Άξζξν 1ν       Αληηθείκελν εξγνιαβίαο 
 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΔΙΧΝ 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (2017)», ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο θαη ηνπο φξνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ κειέηεο θαη δεκνπξάηεζήο ηνπ. Σα είδε 

θαη νη πνζφηεηεο φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κε αξηζ. 

27/2017 κειέηεο πνπ  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 67.400,00 € καδί κε ηα απξφβιεπηα, ηελ αλαζεψξεζε, ηα 

απνινγηζηηθά1 θαη ην Φ.Π.Α. 

 
 

Γαπάλε Δξγαζηψλ 
 

38.800,00 € 

 

Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (18%) 
 

6.984,00 € 

 

Απξφβιεπηα (15%) 
 

6.867,60 € 

 

Πξφβιεςε απνινγηζηηθψλ (κε Δ.Ο.18%)  
 

1.703,24 

 

Αλαζεψξεζε 
 

0 

 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (24%) 
 

13.045,16 € 

 

πλνιηθή Γαπάλε κε ΦΠΑ 
 

67.400,00 € 

 
 

Άξζξν 2ν       Αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία εξγνιαβίαο 
 

Η αξρηθή ζπκβαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ, 

πξνζαπμεκέλνο κε ηα Γ.Δ. θαη Ο.Δ., κε ην πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ, ησλ απνινγηζηηθψλ θαη 

ηεο αλαζεψξεζεο, πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, κεησκέλα θαηά ην πνζνζηφ ηεο 

κέζεο έθπησζεο, πξνζηηζέκελνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 
 
 
Άξζξν 3ν       Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
 

Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ ησλ Ο.Σ.Α. δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο, φπσο  ηζρχνπλ: 
 
ηνπ Ν. 4412/2016: «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», 
 
 

1 
Ο αλάδνρνο όηαλ ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή από ηε Γηεπζύλνπζα  Τπεξεζία είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη 

αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, κέρξη ηνπ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ θαη έσο ηνπ 

θαηώηαηνπ νξίνπ ηνπ άξζξνπ 5, εθόζνλ επηηξέπεηαη θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 132. ην αλσηέξ σ πνζνζηό 

πεξηιακβάλεηαη ζσξεπηηθά θαη ε αμία ησλ πξόζζεησλ επεηγνπζώλ εξγαζηώλ ηνπ άξζξνπ 155



 

 

 

 

ησλ άξζξσλ 80-110 ηνπ Ν. 3669/2008 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο 

δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ)2 θαη 
 

 ηνπ Ν.3263/2004: «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
 

 ηνπ Ν 3852/2010: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα  Καιιηθξάηεο» 
 

 ηνπ  Π.Γ.  171/1987:  «Όξγαλα πνπ  απνθαζίδνπλ ή  γλσκνδνηνχλ θαη  εηδηθέο  ξπζκίζεηο ζε  ζέκαηα 

έξγσλ  πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη άιιεο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
 
ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) –δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 
 

 ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ 
 
ηνπ Ν. 4278/2014: «Φάξνη, ηξαηνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 

 (Μέρξη  ηηο  31/12/2016)  ηνπ  Ν.  3886/2010:  «Γηθαζηηθή  πξνζηαζία  θαηά  ηε  ζχλαςε  δεκνζίσλ  

ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

21εο Ινπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 

(L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)» 3, 
 
ηνπ Ν. 4129/2013: «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην». 
 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011: «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ 

κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,4
 

 

ηνπ Ν. 4013/2011: «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ  Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» . 
 

 ηνπ  Ν.  3861/2010:  «Δλίζρπζε  ηεο  δηαθάλεηαο  κε  ηελ  ππνρξεσηηθή  αλάξηεζε  λφκσλ  θαη  
πξάμεσλ  ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
 
2      

Σα άξζξα 80 έσο 110 παξακέλνπλ ζε ηζρύ κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 
 

4412/2016. 
 

3 
Γηα ηελ έλλνκε πξνζηαζία πξβι άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 27,  379 παξ. 7, 8 θαη 11  θαη 376 παξ. 2 πξώην εδάθην θαη παξ. 

12 Ν. 4412/2016. Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ άξζξσλ 345 – 374 ηνπ Ν. 4412/2016 παξακέλεη ζε ηζρύ ν Ν. 

3886/2010. πλεπώο ε ζρεηηθή αλαθνξά ζην Ν. 3886/2010 ζπκπιεξώλεηαη κόλν εθόζνλ ε ζπγθεθξηκέλε δηαθήξπμε αθνξά 

ζε δεκόζηα ζύκβαζε έξγνπ ή ζύκβαζε έξγνπ κε εθηηκώκελε αμία άλσ  ησλ νξίσλ ησλ άξζξσλ 5 θαη 235 ηνπ Ν. 

4412/2016. Γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ εθαξκνγήο ησλ νδεγηώλ κεηαβαηηθά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

98 παξ. 1 πεξ. (ζη) θαη 127 ηνπ Ν.  4412/2016 ζύκθσλα κε ην άξζξν 376 παξ. 12 απηνύ. 

4      
Μόλν εθόζνλ επηιεγεί ε δηελέξγεηα θιήξσζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ.



 

 

  ηνπ Ν. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 

Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».5
 

 

  ηνπ Ν. 3310/2005: “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005 (Α' 279), γηα 

ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ. 

 
  ηνπ π.δ. 82/1996: «Ολνκαζηηθνπνίεζε σλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα» 
 

  ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 (ΦΔΚ 

1673/Β/2007) ζρεηηθά κε ηα   „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005‟‟6
 

 
ηεο   απφθαζεο   ηνπ   Τθππνπξγνχ  Οηθνλνκίαο  θαη   Οηθνλνκηθψλ  ππ‟ αξηζκ.1108437 /2565/ /ΓΟ/2005  

(ΦΔΚ1590/Β/2005) “Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο” 
 

ηνπ Ν. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» 
 

ησλ  Απνθάζεσλ  Τπνπξγνχ  ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ.,  ΓΔΔΠΠ  νηθ.502/13-10-2000  (ΦΔΚ  1265Β‟/18-10-2000)  

«Δθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ (ΠΠΔ) ζηα Γεκφζηα Έξγα θαη Μειέηεο», ΓΙΓΑΠ/νηθ/611(ΦΔΚ 

1013/2-08-2001) «Οδεγίεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ην πεξηερφκελν, ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε   

Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ»,    Γ.Δ.Δ.Π.Π. νηθ  110/12-5-03 «Σήξεζε βάζεο  δεδνκέλσλ κε  ηηο  

αζηνρίεο κειεηψλ, θαηαζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ» 
 

  ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ Ν.Ο.Κ., ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ δηαηάγκαηνο ξπκνηνκίαο 

ηεο πεξηνρήο 

 
ηνπ θαλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 2016 (Κ.Σ.- 2016) ηνπ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε κε 

αξηζκφ. Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ.3328/2016 (ΦΔΚ 1561/Β/2.6.2016) ηνπ Τπνπξγνχ ΤΠΟΜΔΓΙ 
 

ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο Υαιχβσλ Οπιηζκνχ θπξνδέκαηνο (Κ.Σ.Υ.) 2008 πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 

Απφθαζε Γ14/92330/2008 (ΦΔΚ 1416/Β/17-07-2008 θαη ΦΔΚ 2113/Β/13-10-2008) ηνπ Τθππνπξγνχ 

ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. 
 

ηνπ θαλνληζκνχ θνξηίζεσλ Γνκηθψλ Έξγσλ πνπ αθνινπζεί ην Β.Γ. ηεο 10/31-12-1945 (ΦΔΚ 117Α΄/1946) ηνπ 

λένπ θαλνληζκνχ γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα πνπ εγθξίζεθε κε ηηο Γ11ε/0/30123/21 - 

10-91  (ΦΔΚ  1068Β΄/91)  θαη  Γ11β/13/3-3-95  (ΦΔΚ  227Β΄/28-3-95)  απνθάζεηο  ηνπ  ΤΠ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαη  

ηνπ Διιεληθνχ θαλνληζκνχ (Δ.Κ.Χ.. 2000) γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα πνπ εγθξίζεθε 

κε ηελ Γ17α/116/4/ΦΝ429/6-11-2000 (ΦΔΚ 1329/2000) απφθαζε ηνπ ΤΠ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 
 

  ηνπ   λένπ   Διιεληθνχ   Αληηζεηζκηθνχ   Καλνληζκνχ   (ΦΔΚ   613Β΄/12-10-1992),   φπσο   ηξνπνπνηήζεθε   

θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηε  Γ17α/04/46/ΦΝ275/20-6-1995 Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 

534Β΄/20-6-1995) θαη ηνπ Διιεληθνχ Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ (Δ.Α.Κ. 2000) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ       

Γ17α/141/3/ΦΝ 275/15-12-1999 Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. (ΦΔΚ 2184 Β΄/20-12-1999) 

 
 
5      

ύκθσλα κε ηα άξζξα 379 παξ. 12 θαη 377 παξ. 1 πεξ. 35 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Ν. 3548/2007 θαηαξγείηαη ηελ 1ε 
 

Ιαλνπαξίνπ 2021 Πξβι θαη ηξίην εδάθην πεξ. 31 παξ. 1 άξζξνπ 377 ηνπ Ν.  4412/2016. 
 
6 

Σίζεηαη κόλν όηαλ εθ ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ (1.000.000 ΔΤΡΧ ρσξίο ΦΠΑ) πξνθύπηεη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΡ.



 

 

 

 
  ηεο   ππ΄   αξ.   ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012   (ΦΔΚ2221Β/30-7-12)   Απφθαζεο   ηνπ   Αλαπιεξσηή   

Τπνπξγνχ Αλ.Αλ.Τ.Με.Γη. κε Θέκα «Έγθξηζε 440 Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα έξγα» 

 
  ηεο Απφθαζεο (ΦΔΚ 1914Β΄/15-7-12) κε αξηζ. 6690 «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE»  ηνπ Τπ. 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

 
Δπηπιένλ, γηα ηηο κεραλνινγηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρχεη ε   Απνθ. Δ10716/420/59 Τπ. 

Γ.Δ. «Πεξί εγθξίζεσο ηερληθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ Μεραλνινγηθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ». 

 
Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 
 

  Σεο Τ.Α. Φ Α‟50/12081/642/2006 (ΦΔΚ 1222/Β‟/5.9.2006) Θέκαηα Αζθάιεηαο ησλ  Δζσηεξηθψλ 

Ηιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (Δ.Η.Δ). Καζηέξσζε ππνρξέσζεο εγθαηάζηαζεο δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο 

θαη θαηαζθεπήο ζεκειηαθήο γείσζεο 

 
Σεο Τ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΔΚ 470/Β‟/5.3.2004) Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζκνχ 

Δζσηεξηθψλ Ηιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (Κ.Δ.Η.Δ) κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
 

Σα  Διιεληθά  Πξφηππα  ΔΛΟΣ  θαη  εηδηθφηεξα  ην  πξφηππν  ΔΛΟΣ  HD  384  «Απαηηήζεηο  γηα  

ειεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο» 
 

  Σελ ππ. Αξηζκ. ΓΙΠΑΓ/νηθ. 628 απφθαζε (ΦΔΚ 2828/21.10-2014) πεξί αλαζηνιήο ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-02-02-00:2009( Ιζηνί νδνθσηηζκνχ θαη 

θσηηζηηθά ζψκαηα) θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00:2009( Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ) 

 
  Σελ   Δγθχθιην  22/ΓΙΠΑΓ/νηθ.  658/24-10-2014  παξάξηεκα  1(Πξνζσξηλή  Σερληθή Πξνδηαγξαθή,  

Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ) θαη παξάξηεκα 2 (Πξνζσξηλή Σερληθή Πξνδηαγξαθή, Ιζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά 

ζψκαηα) 

 
Σν Ν.158/1975 (ΦΔΚ 189/Α‟/8.9.1975) Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επξηζθφκελσλ ππφ ηάζε 
 

ησλ Γεξκαληθψλ Καλνληζκψλ VDE ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνο ηνπο Διιεληθνχο. 
 

ησλ Οδεγηψλ ηεο Γηεχζπλζεο εθκεηάιιεπζεο θαη δηαλνκήο ηεο ΓΔΗ. 
 

ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθψλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ νηθνδνκψλ ηνπ ΟΣΔ. 
 

Καζψο θαη: 

ησλ ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ (ηεπρψλ θ.ιπ.) πνπ αλαθέξνληαη Άξζξν 4ν ηεο παξνχζεο. Αιιά θαη ηηο δηαηάμεηο: 

  ηνπ Ν.1430/1984 (ΦΔΚ 49Α‟) «Κχξσζε ηεο 62εο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 

αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε απηή». 
 
ηνπ Ν. 3850/10 (ΦΔΚ-84 Α)» Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» 
 

  ηνπ Ν.1568/1985 (ΦΔΚ 117Α‟) γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ Ν1767/88 

πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν1568/85. 

 
ηνπ Π.Γ. 778/1980 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ». 

 



 

 

  ηνπ Π.Γ.1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη 

πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ». 

 
  ηνπ  Π.Γ.395/1994  «Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  αζθαιείαο  θαη  πγείαο  γηα  ηε  ρξήζε  απφ  ηνπο  

εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ 

θαη 91/383/ΔΟΚ φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 89/99 (ΦΔΚ 94/Α/13-5-1999) θαη ην Π.Γ. 304/00(ΦΔΚ 

241/3-11-2000) 

 
  ηνπ Π.Γ. 305/1996 (ΦΔΚ 212Α‟) «Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο  πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ηα πξνζσξηλά θαη θηλεηά εξγνηάμηα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ» θαζψο θαη 

ησλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ. 

 
ηεο 433/19-9-2000 (ΦΔΚ 1176Β‟/22-9-2000) Απφθαζεο ΤΠΔΥΧΓΔ „‟Καζηέξσζε ηνπ θαθέινπ Αζθάιεηαο 

θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ 

Έξγνπ‟‟ 
 

  ηεο   αξ.ΓΙΠΑΓ/νηθ/502  (ΦΔΚ  946/9-7-2003)  Απφθαζε  Τθππνπξγνχ  ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.  πεξί  έγθξηζεο  

ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ νδηθψλ έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο 

ειάρηζηα φξηα. 

 
ησλ θαλνληζκψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζεξκνκφλσζεο θηηξίσλ ηεο ΓΔΗ 
 

  ηελ  ΚΤΑ  36259/1757/Δ103/2010  (ΦΔΚ  1312Β΄/2010)  „‟Μέηξα,  φξνη  θαη  πξφγξακκα  γηα  ηελ  

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)». 

Καη ηηο: 

ηνπηθέο δεζκεχζεηο (Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, Γαζαξρείν, γεηηλίαζε κε αγσγνχο θαη θνιψλεο ΓΔΗ 

θ.ιπ.). 

Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο7, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε 

δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά8. 
 
Άξζξν 4ν       εηξά ηεπρώλ θαη ηνηρείσλ κειέηεο 
 

Σα ηεχρε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία κειέηεο θαη δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, είλαη δε θαηά ζεηξά ηζρχνο 

ηνπο (ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνπλ) ηα παξαθάησ: 
 

Σα  έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε 

πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ. 

 
Σν ζπκθσλεηηθφ 
 

7 
Δμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο ζε εθηέιεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3669/2008 πνπ θαηαξγήζεθαλ 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 377 παξ. 1 πεξ. (31) Ν. 4412/2016 εθόζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηόλ (πξβι αηηηνινγηθή έθζεζε 

άξζξνπ 376 Ν. 4412/2016 ). 

8 
Νόκνη, ΠΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 61 γηα ηηο ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία άλσ ησλ νξίσλ / ή ην άξζξν 120 γηα ηηο ζπκβάζεηο κε 

εθηηκώκελε αμία θάησ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 Ν. 4412/2016,   δελ απνηεινύλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ ηεο.



 

 

 

 
Η Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο 
 

Σν Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 
 

Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 
 

Η Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο 
 

Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) 
 

Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 
 

Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ 
 

Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
 

Δπίζεο, ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, επεηδή είλαη 

δεκνζηεπκέλα θείκελα: 
 

Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3669/20089
 

 

Οη Δπξσθψδηθεο 
 

Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ ΤΠΟΜΔΓΙ, ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ (ή ηνπ η. ΤΓΔ). 
 

Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.) 
 

Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ θαη ηα εμήο: 

Σν ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο φπσο ηειηθά ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ 

Τπεξεζία, πνπ ελζσκαηψλνπλ θαη θσδηθνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

 
Οη ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αλαθεξφκελεο Αλαιχζεηο Σηκψλ θαη ηα αληίζηνηρα Πεξηγξαθηθά 

Σηκνιφγηα, γηα ηελ πεξίπησζε ζχληαμεο Πξσηνθφιισλ Καλνληζκψλ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ εξγαζηψλ. 
 

ε πεξίπησζε ηπρφλ αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα παξαπάλσ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε ηειηθή επηινγή ζα αλήθεη ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο-Υνξηηάηε θαη ν  αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  ζπκκνξθσζεί 

αλαληίξξεηα ζ‟  απηήλ, ρσξίο  λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα απνδεκίσζε απφ απηήλ 

ηελ αηηία. 

 
Άξζξν 5ν       Μειέηε ζπλζεθώλ θαη όξσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
 

Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηε δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν αλάδνρνο: 
 
Έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηελ ηνπνζεζία, ηε δηακφξθσζε θαη ηε θχζε ηνπ εδάθνπο ησλ ζέζεσλ ηνπ έξγνπ 

θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο πεγέο 
 
 

9 
κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο πεξίπησζεο (δ) ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.4412/16, ηζρύνπλ ηα εληαία ηηκνιόγηα πνπ 

εθδόζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3669/08.



 

 

 

 
πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ, ηε κεηαθνξά ηνπο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηε ζπγθέληξσζε, 

απφζεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ηηο δηάθνξεο αλπςψζεηο χδαηνο, ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ  πνπ  ζα  ζπλαληήζεη  πάλσ  θαη  θάησ  απφ  ην  έδαθνο,  ηελ  εμαζθάιηζε  ηνπ  

απαξαίηεηνπ  εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ, ηηο κεηαθνξηθέο δπλαηφηεηεο θαη 

ηελ πξνζπέιαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ. 

Έρνπλ κειεηεζεί κε θάζε πξνζνρή ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηα ηεχρε ηεο κειέηεο θαη 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε απηά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο 

ηνπ. 

Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθέο ζπλζήθεο θαη 

φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε 

ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ παξέιεηςε λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ή λα 

δεηήζεη θάζε πιεξνθνξία, πνπ έρεη ζρέζε κε ηε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γεληθά. 
 
Άξζξν 6ν       Πξνζεζκίεο 
 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη θαη απνπεξαηψζεη ην έξγν κέζα ζε πξνζεζκία ΔΝΝΙΑ (9) 

ΜΗΝΔ ζπλνιηθά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν θαη 

ηνλ Αλάδνρν (ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ εηαηξείαο) εθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Άξζξν 7ν       Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
10

 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρήο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 β ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί   ηεο  αμίαο  ηεο  ζχκβαζεο, 

ρσξίο ΦΠΑ. ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ην παξαπάλσ πνζφ ζα εθθξάδεηαη ζε αθέξαηα Δπξψ θαηφπηλ ζρεηηθήο 

ζηξνγγπινπνίεζεο θαη βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ Σξάπεδα, απφ ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή απφ ην Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 

εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ. 

Αλ ζην Άξζξν 22ν ηεο παξνχζαο πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ηφηε απαηηείηαη παξνρή «εγγχεζεο 

πξνθαηαβνιήο» ηζφπνζεο κε ηελ πξνθαηαβνιή. Δθφζνλ πξνζθνκηζηεί θαη εγγχεζε  θαιήο εθηέιεζεο, ε 

ηειεπηαία θαιχπηεη θαη  ηελ  παξνρή ηζφπνζεο πξνθαηαβνιήο πξνο  ηνλ  αλάδνρν, ρσξίο  λα  απαηηείηαη ε  

θαηάζεζε εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Αλ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη κεγαιχηεξν χςνο 

πξνθαηαβνιήο, απηή ιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα θαιχπηεη 

ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο 

πξνθαηαβνιήο. Η πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά εθφζνλ 

ηνχην νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο ζηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο εληνιέο πιεξσκήο πξνο 

ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016. Οη θξαηήζεηο απηέο νξίδνληαη ζε 

πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ εξγαζηψλ κεηά ηεο αλαινγνχζαο αλαζεψξεζεο 

θαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε, κέρξηο 

φηνπ απηά ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. Οη θξαηήζεηο απηέο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ νπνηεδήπνηε απφ ηνλ 

αλάδνρν, κεξηθά ή νιηθά, κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή. 

 
10    

Γελ απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή θαηώηεξεο από ην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ 
 

(20.000) επξώ



 

 

 

 
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο, θαηά ην άξζξν 

132, κεηψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο, ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ 

(20%). 
 
Οη εγγπήζεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 152 πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο 

ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ππεξεζία επηκεηξήζεηο. Η κείσζε απνθαζίδεηαη 

απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ εηδηθφ απνινγηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ ησλ νπνίσλ έρνπλ εγθξηζεί νη επηκεηξήζεηο. 

 
Η επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 
 

Σν  ζχλνιν  ησλ  εγγπήζεσλ  θαιήο  εθηέιεζεο  επηζηξέθεηαη  ρσξίο  θαζπζηέξεζε,  ακέζσο  κεηά  ηελ  έγθξηζε  

ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ. 
 

 
Άξζξν 8ν       Γεληθέο ππνρξεώζεηο αλαδόρνπ 
 

Ο αλάδνρνο έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/1016. 
 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή φινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ρσξίο έγθξηζε, 

ε νπνία  είλαη δπλαηή απνθιεηζηηθά ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε θαηά λφκν 

άδεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έγθξηζεο θαη άδεηαο Γφκεζεο φπνπ απαηηείηαη, θαζηζηάκελνο νπζηαζηηθά 

θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

(εκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο, .Α.Τ., Φ.Α.Τ. θ.ιπ.). Δπίζεο, ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιιεη ηηο αλαγθαίεο αηηήζεηο 

γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα ππάξρνληα δίθηπα θνηλήο σθέιεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη λα έρεη 

παξαιάβεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο ΟΚΧ ηηο αληίζηνηρεο ελεκεξφηεηεο ζρεηηθά κε ηα 

ππάξρνληα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο ζηελ  πεξηνρή ηνπ  έξγνπ  θαζψο θαη γηα  ηηο  παξνρέο θαη ζπλδέζεηο κε  απηά    

(ΓΔΓΓΗΔ, ΟΣΔ, ΔΤΑΘ (χδξεπζε, απνρέηεπζε), ΔΠΑ θ.ιπ.).Δπίζεο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιιεη αηηήζεηο  γηα 

παξνρέο θαη ζπλδέζεηο κε ΓΔΓΓΗΔ, ΟΣΔ, ΔΤΑΘ, ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ θ.ιπ. θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή θξνληίδα 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζην 

εξγνηάμην φια ηα πξνβιεπφκελα γηα ηνπο φξνπο πγηεηλήο απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (Π.Γ 778/80, Π.Γ 1073/81, 

Ν. 1430/84, Ν.1568/85 θ.ι.π.) θαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ305/1996 (.Α.Τ., Φ.Α.Τ.) 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχεη θαη λα ζπληεξεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο 

χδξεπζεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή πνζφηεηα λεξνχ γηα ηα έξγα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 

Ο αλάδνρνο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη γηα ρξήζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε λπρηεξηλέο εξγαζίεο θ.ιπ. 

 
Πξνζσξηλά  θηίζκαηα,  εξγαζηήξηα,  γξαθεία  θ.ιπ.  κπνξνχλ  λα  θαηαζθεπαζηνχλ  απφ  ηνλ  αλάδνρν  ρσξίο  

θακία επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε. Σα πξνζσξηλά απηά θηίζκαηα θαη έξγα ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ζα αθαηξνχληαη κε δαπάλεο ηνπ κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε δε, πνπ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο απαηηείηαη νπνηαδήπνηε άδεηα ή έγθξηζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ εμαζθαιίδεη 

πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή θαη λα πξνβεί αλ είλαη απαξαίηεην ζηηο αλάινγεο ελέξγεηεο πξηλ ηελ απνμήισζή 

ηεο. 

Δπίζεο, πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζηα εξγνηάμηα φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχ ληαη απφ ην λφκν, γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ  επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ απφ ην Π.Γ. 778/1980 "πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ" θαη  ην Π.Γ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_d
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_d


 

 

1073/81 "πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ 

αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ", ην Π.Γ. 305/1996 (ΦΔΚ 212Α΄) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη 

πγείαο πνπ πξέπεη   λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

92/57/Δ.Ο.Κ.», ην Ν.1430/1984, ην Ν.1568/1985 θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε δαπάλεο ηνπ λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη, 

ζηέξεα θαη θαιαίζζεηε, πηλαθίδα κε ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ζε πεξίνπηε ζέζε ζην εξγνηάμην, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλεο ηνπ λα ηνπνζεηήζεη ηα απαηηνχκελα ζήκαηα θαη πηλαθίδεο ζε φιεο γεληθά 

ηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο θαη λα θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο πεξί ηάμεσο θαη αζθάιεηαο επί αηπρεκάησλ αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη 

έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή βιάβε, πνπ ζα ζπκβεί ζηνλ ίδην, ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή 

ηξίηνπο απφ ελέξγεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά εμ νινθιήξνπ πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη ζηε κε 

ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθάιεηαο. 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ ζα πξνμελεζεί απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ. 

Οη δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ακέιεηα ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο θαη θάζε θζνξά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

ιφγσ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ηνπ, πξέπεη άκεζα λα επαλνξζψλνληαη ή λα απνδεκηψλνληαη απφ ηνλ ίδην κε 

δαπάλεο ηνπ, εηδάιισο  νη  απαξαίηεηεο επαλνξζψζεηο ή  απνδεκηψζεηο  γίλνληαη  απφ  αξκφδηα ππεξεζία  ή  απφ  

ηνλ  εξγνδφηε  κε νηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

 
ε έξγα ζπληεξήζεσλ, ν αλάδνρνο, αθνχ ιάβεη ηελ εηδηθή εληνιή, ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε ιήςε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη ζήκαλζε ηεο βιάβεο πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζή ηεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο εληνιήο. 

 
ην έληππν εληνιήο, ν αλάδνρνο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο (δηαζηάζεηο, ηξφπνο 

απνθαηάζηαζεο, εκεξνκελία, θαη ην επηζηξέθεη ζηελ ππεξεζία εληφο δχν εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ εθηέιεζε ηηο 

εξγαζίεο ηεο εληνιήο. Σα ζηνηρεία ηεο απνθαηάζηαζεο φπσο αλαθέξνληαη ζην έληππν ειέγρνληαη απφ ηελ ππεξεζία 

θαη ην έληππν απηφ απνηειεί: α) επηκεηξεηηθφ ζηνηρείν β) κε βάζεη απηφ ζπκπιεξψλεηαη ην Δηδηθφ Πξσηφθνιιν 

Αληηκεηψπηζεο Βιάβεο ηεο Τπεξεζίαο. 
 

ε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο ν αλάδνρνο έξγνπ ζπληεξήζεσλ νδψλ δηαπηζηψζεη βιάβε ζε νδφζηξσκα πνπ είλαη 

εμαηξεηηθά επηθίλδπλε θαη απαηηεί άκεζε απνθαηάζηαζε πξνο απνθπγή αηπρήκαηνο θαη δελ είλαη δπλαηή ε 

επηθνηλσλία κε ηελ ππεξεζία, κπνξεί λα πξνβεί ζηελ ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζή ηεο θαηαγξάθνληαο φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 
 

Ο αλάδνρνο πάληνηε θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε, φια ηα πιηθά θαη κέζα νπνηαζδήπνηε θχζεσο, 

ησλ Ο.Σ.Α. ή ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηηο εθηεινχκελεο απ' απηφλ εξγαζίεο. Όιεο νη απαηηήζεηο ηνπ 

εξγνδφηνπ γηα ηελ πεξίθξαμε ή ηελ απαηηνπκέλε εηδηθή θχιαμε ηεο πεξηνπζίαο απηήο, ζα εθηειείηαη απφ ηνλ 

εξγνιάβν ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. ρεηηθέο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο εθηεινχληαη απφ ηνλ εξγνιάβν θαη 

ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα κέηξα πξνζηαζίαο θπιάμεσο ή δηαηεξήζεσλ ιακβάλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε Γήκν θαη νη 

ζρεηηθέο δαπάλεο θαηαινγίδνληαη ζηνλ εξγνιάβν. 

 
Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαθχιαμε 

ησλ θάζε  θχζεσο θαηαζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ, ηειεπηθνηλσληαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, θνηλσθειψλ έξγσλ ή  



 

 

γεηηνληθψλ νηθνδνκψλ, πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, απφ βιάβεο θαη δεκηέο, πνπ πξνθαινχλ είηε 

νινζρεξή θαηαζηξνθή, είηε δηαθνπή ηεο νξγαληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Δπίζεο νθείιεη λα ελεκεξσζεί γηα ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο κε επηθαηξνπνηεκέλα, απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

νξγαληζκνχο, ζρέδηα. 

 
Δηδηθφηεξα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ απφ έξγα-εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη πιεζίνλ 

απηνχ, δηφηη είλαη ζέκα κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηνπο 

δξφκνπο δηέιεπζεο  ηνπ  δηθηχνπ  κέζεο  θαη  ρακειήο  πίεζεο  θπζηθνχ  αεξίνπ,  ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηαμχ 

ησλ άιισλ ππνρξεψζεσλ λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Δηαηξεία Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ) «Αέξην Θεζζαινλίθεο Α.Δ.» 

θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία, ζρεηηθφ έγγξαθν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη έρεη ελεκεξσζεί ε ΔΠΑ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέςεη θαη απφ κέξνπο ηεο ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη λα δψζεη ιεπηνκεξείο νδεγίεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η. θαζψο θαη γηα ην δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο. 
 

Ο εξγνιάβνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεύεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε, φπσο δέλδξα, ζάκλνπο θαη 

θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ παξεκπνδίδεηαη απ‟ απηά 

δηθαηνινγεκέλα ε πξφνδνο θαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή πξνβιέπεηαη ε απνμήισζε ηνπο απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ 

έξγνπ, πάληνηε φκσο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ηε ιήςε θάζε άιιεο απαηηνχκελεο άδεηαο. Ο 

αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ, ζάκλσλ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο πνπ ζα 

πξνθιεζεί απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, ηελ ελαπφζεζε πιηθψλ θ.ιπ. 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη είζνδν θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο ζην 

εξγνηάμην ή εξγνηάμηα παξαγσγήο πιηθψλ. 

 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο επηβιέπνπζαο 

Τπεξεζίαο, ε νπνία αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο εθηειέζεσο ηνπο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπκβάζεσο γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπξφζεζκνπ απνπεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ ή ησλ ηκεκάησλ απηνχ κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ επίζπεπζε ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ. Η κε άζθεζε ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ ηεο επηβιέπνπζαο 

Τπεξεζίαο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ (άξζξα 138 θαη 147 ηνπ Ν.4412/2016). 
 

Ο   αλάδνρνο   ππνρξενχηαη   λα   αλαθνηλψζεη   ακέζσο   ζηε   Γηεπζχλνπζα   Τπεξεζία   φιεο   ηηο   

απεπζπλφκελεο  ή θνηλνπνηνχκελεο ζε απηή δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ, ζρεηηθά κε κέηξα ειέγρνπ 

θαη αζθάιεηαο ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηνπ έξγνπ. 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη κε επίζπεπζε ηνπ λα εθηειέζεη φινπο ηνπο ειέγρνπο, κφλνο ηνπ 

θαη ρσξίο θακία ελφριεζε απφ ηνλ επηβιέπνληα, ππνρξενχηαη δε λα εηδνπνηεί εγθαίξσο ηνλ επηβιέπνληα ψζηε 

λα είλαη παξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Ο επηβιέπσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιεί κφλνο ηνπ ην 

εξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεκέλν Δξγαζηήξην γηα 

ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη δνθηκψλ κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Αλ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  θαηαζθεπήο  ηνπ  έξγνπ  ν  αλάδνρνο  αληηκεησπίζεη ζπλζήθεο  ή  εκπφδηα  πνπ  δελ  

είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε ζχκβαζε, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ Τπεξεζία ππνβάιινληαο ζπγρξφλσο 

πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, εθαξκνδνκέλσλ ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 174, 175 θαη 176 ηνπ Ν.4412/16. 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δηαζέηεη επάξθεηα ζε εξγαηηθά ρέξηα θαη κεραληθά κέζα θαη ελ αλάγθε λα εθαξκφδεη 

θαη λπρηεξηλά ζπλεξγεία θαη εξγαζία θαηά ηηο εμαηξέζηκεο κέξεο γηα ηελ θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ρσξίο γηα ην ιφγν απηφ λα δηθαηνχηαη θακηάο πξνζζέηνπ απνδεκίσζεο. Η Τπεξεζία κπνξεί ζε θάζε ζηηγκή 



 

 

λα δεηήζεη απ φ ηνλ αλάδνρν ηελ αχμεζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ κεραλεκάησλ, 

αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. 
 

Ο αλάδνρνο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά θαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο 

θαη εγθαηαζηάζεηο, ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, πνπ ζα νθείινληαη ζηα κεραλήκαηα, φξγαλα θαη κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε γηαηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα νξγαλψζεη θαηά 

ηέηνην ηξφπν ηηο εξγαζίεο, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο δεκηάο ή θζνξάο. 

 
Ο αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ηηο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε γηα ην θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ θ.ιπ. πξνζσπηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί αηχρεκα ζε απηφ. 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ ηνπ ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

(ΙΚΑ) θαη ηα θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ Σακεία Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. 
 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2 (παξ.1) θαη 87 ηνπ 

Ν.2696/99  «Κχξσζε  ηνπ  Κψδηθα  Οδηθήο  Κπθινθνξίαο» πξέπεη  λα  θέξνπλ  πηλαθίδεο  αξηζκνχ  θπθινθνξίαο, 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 90 ηνπ Ν.2696/99, λα ζπλνδεχνληαη κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 88 ηνπ  Ν.2696/99, κε  ηα  απνδεηθηηθά ζηνηρεία  αζθάιηζεο  (άξζξν  5  ηνπ  Κ.Ν.486/76 φπσο  απηφ  

ηζρχεη),  θαη  κε  ηα απνδεηθηηθά πιεξσκήο ησλ εηεζίσλ ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) φπσο απηά   πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 20 ηνπ Ν 2052/92 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν2682/99. 

 

Ο  αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα  θαηαζθεπάζεη κε  δαπάλεο ηνπ  πηλαθίδα εγθαηλίσλ θαη  κηθξή εμέδξα γηα ηελ  

ηειεηή εγθαηλίσλ, θαζψο θαη λα αλαιάβεη ηηο δαπάλεο γηα κηθξφθσλα θαη ηζηφ ζεκαίαο. 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε, πξηλ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε ηνπ 

φινπ έξγνπ  ή  θάζε  ηκήκαηφο  ηνπ,  λα  αθαηξέζεη θαη  απνκαθξχλεη απφ  ηνπο  γχξσ  ρψξνπο  ηα  απνξξίκκαηα, 

εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θ.ι.π. θαζψο επίζεο λα 

ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ήηαλ απνηηζέκελα ή εγθαηεζηεκέλα θ.ι.π. 

 
ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ, ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, αρξήζησλ πιηθψλ θιπ. θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε ηνπνζεζίεο θαζνξηζκέλεο 

απφ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε επηκειή θαζαξηζκφ ηνπ θηηξίνπ (δαπέδσλ, ηνίρσλ, 

παινζηαζίσλ, θνπθσκάησλ, WC, εμσηεξηθψλ ρψξσλ θιπ.), έηζη ψζηε ην θηίξην λα δνζεί έηνηκν πξνο ρξήζε. 

 
Άξζξν 9ν       Πξνζσπηθό αλαδόρνπ - Γ/λζε έξγσλ από ηνλ Αλάδνρν 
 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν.4412/2016, ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ζηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία ηελ έδξα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζή ηεο. Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θάζε 

κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 

Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο, επηθέξεη φια 

ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο. 
 

Ο αλάδνρνο, θαηά ηνλ ίδην παξαπάλσ ρξφλν, πξέπεη λα δειψζεη εγγξάθσο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην πξφζσπν, θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ 

ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η δήισζε ηνπ αλαδφρνπ ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε θαη ηνπ εμνπζηνδνηνχκελνπ 

πξνζψπνπ φηη απνδέρεηαη  ηνλ  γελφκελν  δηνξηζκφ  ηνπ.  Κάζε  θνηλνπνίεζε πξνο  απηφλ  ζεσξείηαη  φηη  γίλεηαη  

πξνο  ηνλ  αλάδνρν. Αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ είλαη δπλαηή κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθ 

αζίαο. Η αληηθαηάζηαζε ηζρχεη κφλν κεηά ηελ απνδνρή ηνπ λένπ πξνζψπνπ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη πάληνηε  ην  δηθαίσκα λα  δεηά  ηελ  αληηθαηάζηαζή ηνπ,  αλ  απηφο  αξλεζεί ηελ  

παξαιαβή εγγξάθσλ  ή  απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ έδξα ηνπ ή γεληθά θξηζεί αθαηάιιεινο. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε λέν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 



 

 

 

Η δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ηνπ γίλεηαη απφ ηερληθνχο πνπ έρνπλ 

ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η επί ηνπ ηφπνπ ησλ έξγσλ 

παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή11   ε  παξνπζία  ΔΝΟ  (1)  ηερληθνχ  δηπισκαηνχρνπ  αλψηαηνπ  εθπαηδεπηηθνχ  

ηδξχκαηνο  (Α.Δ.Ι.)  ή πηπρηνχρνπ αλσηάηνπ ηερλνινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Σ.Δ.Ι.), ην πξνζσπηθφ απηφ 

απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο, εθηφο απφ ηνπο δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο, ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη, 

θαη‟ αλέιεγθηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ηνπο αλαγθαίνπο Μεραληθνχο-Τπνκεραληθνχο Δξγνδεγνχο θαη ινηπνχο 

ηερληθνχο θαη δ/θνπο - νηθνλνκηθνχο ππαιιήινπο. 
 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη δήισζε αλάζεζεο ηεο επίβιεςεο-

παξαθνινύζεζεο επηηόπνπ όισλ ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζε αξκφδηνπο ζπλεξγάηεο Μεραληθνχο, 

πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα ή  ζηνλ  εαπηφ  ηνπ  εθφζνλ  έρεη  ηα  λφκηκα πξνζφληα. Οη  κεραληθνί θαηαζέηνπλ 

δήισζε αλάιεςεο ηεο επίβιεςεο-παξαθνινχζεζεο επηηφπνπ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, πνπ θαηαηίζεηαη καδί κε ηε 

δήισζε αλάζεζεο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία. 

 
Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ αιιάμεη ν επηηφπνπ ηνπ έξγνπ επηβιέπσλ κεραληθφο, νθείιεη λα θαηαζέζεη λέεο 

δειψζεηο αλάζεζεο - αλάιεςεο επίβιεςεο - παξαθνινχζεζεο επηηφπνπ απφ ηνλ άιινλ  Μεραληθφ θαη γηα ην ηκήκα 

ηνπ έξγνπ πνπ απνκέλεη. 
 

Η ακνηβή γηα ηελ επίβιεςε-παξαθνινχζεζε επηηφπνπ ησλ εξγαζηψλ κε φπνην ηξφπν πξνθχπηεη, πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη βαξχλεη απνθιεηζηηθά απηφλ. 
 

Όινη νη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Η Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην νπνηνπδήπνηε απαζρνινχκελνπ ζ‟ απηφ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ηνλ ζεσξήζεη αθαηάιιειν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 
Ο αλάδνρνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηελ  βεβαίσζε 

ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ Ν. 4412/2016. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ απνηειεί πεηζαξρηθφ 

αδίθεκα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

 
Άξζξν 10ν     Οηθνδνκηθή άδεηα. Γήισζε αλάιεςεο επίβιεςεο 
 

Αλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ έρεη εθδνζεί ε θαηά ην λφκν ηπρφλ απαηηνχκελε Έγθξηζε θαη ε 

Άδεηα Γφκεζεο ή απηή ρξίδεη αλαζεσξήζεσλ (θαη γηα θάζε αλαζεψξεζε πνπ ζα απαηηεζεί), ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή αλαζεψξεζή ηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία, ππνβάιινληαο ηα αλαγθαία γηα ηελ 

έθδνζή ηεο δηθαηνινγεηηθά ή ζηνηρεία ζην νηθείν Γξαθείν ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο, ρσξίο θακία ακνηβή, 

επηβαξπλφκελνο κε θάζε ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ δηαδηθαζία απηή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο δαπάλεο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη νη 

ακνηβέο ησλ κειεηεηψλ ηεο άδεηαο δφκεζεο θαη φιεο νη απφ ην λφκν πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο. 
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θαη αλάινγε κε ηε θύζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζθεπαδόκελνπ έξγνπ. Η ειάρηζηε ηερληθή ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζε θάζε έξγν θαζνξίδεηαη 

κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ζηε δηαθήξπμε. Πξνθεηκέλνπ γηα  έξγα  πξνϋπνινγηζκνύ  πάλσ  από  ηξία  

εθαηνκκύξηα  (3.000.000,00)  επξώ,  ε  αλαινγία  απηή  θαζνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) ηερληθνύο αλάινγσλ πξνζόλησλ θαη πείξαο, από 

ηνπο νπνίνπο έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνύρνο αλώηαηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο (Α.Δ.Ι.) θαη έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ 

πηπρηνύρνο αλσηάηνπ ηερλνινγηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο (Α.Σ.Δ.Ι.).



 

 

 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχληαη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιεη δήισζε αλάιεςεο ηεο επίβιεςεο 

ηνπ έξγνπ, ζην αξκφδην Γξαθείν ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο, ρσξίο θακία ακνηβή, επηβαξπλφκελνο κε θάζε ζρεηηθή 

δαπάλε γηα ηε δηαδηθαζία απηή. ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή ησλ ειεγθηψλ δφκεζεο. Δίλαη 

δπλαηφλ ε αλάιεςε ηεο επίβιεςεο απηήο λα γίλεη απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνχ έξγνπ (Άξζξν 9ν ηεο παξνχζεο 

Δ..Τ.) 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάιεςε ηεο επίβιεςεο γίλεη απφ άιιν κεραληθφ, απηφ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί έγθαηξα 

ζηελ Τπεξεζία απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ αξκφδηα έγθξηζε. 

ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ κεραληθνχ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

επαλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ επηβιέπνληα ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Αξρή. 

ε θάζε πεξίπησζε ε άξλεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ηελ 

αλάιεςε ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ (είηε αξρηθή είηε ελδηάκεζε), επηζχξεη ηελ πνηλή έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ 

N. 4412/2016. 

Σηο φπνηεο δαπάλεο (ακνηβή, θφξνο, θξαηήζεηο θ.ιπ.) γηα ηελ αλάιεςε ηεο παξαπάλσ έθδνζεο ή αλαζεψξεζεο ηεο 

έγθξηζεο θαη άδεηαο δφκεζεο θαη ηεο επίβιεςεο έιαβαλ ππ‟ φςηλ ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηηο πεξηέιαβαλ ζε απηήλ. 

 
Άξζξν 11ν     Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
 

Ο αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή πξνζεζκία φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 6ν ηεο παξνχζεο, ζπληάζζεη θαη 

ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ12. Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη 

πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα 

ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ 

αλά εξγαζία ή νκάδα εξγ αζηψλ θαη ζπλνδεύεηαη από γξακκηθό δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. Η Τπεξεζία 

κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζχληαμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο13. ηελ έθζεζε πνπ 

ζπλνδεύεη ην ρξνλνδηάγξακκα, ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη κέζνδνη εξγαζίαο, ηα κεραλήκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη απνδφζεηο ηνπο, ν αξηζκφο ησλ εξγαηψλ θιπ γηα ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη πνπ λα 

εδξαηψλνπλ ζπγθεθξηκέλα ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνηάζεσλ. 
 
Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή αιιεινπρία, ηελ 

θαηαζθεπαζηκφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, ηελ επίηεπμε ησλ ρξνληθψλ νξνζήκσλ ηεο ζχκβαζεο θαη κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο η σλ πηζηψζεσλ. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθό 

ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Αλ ε έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή δελ 

δεηήζεη γξαπηά ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα 

ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη 

πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ 

αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η κε 

ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη 

ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. 
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ε πεξίπησζε πνπ ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ήηαλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ην ππνβιεζέλ από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ αλαδείρζεθε 

αλάδνρνο ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ζπληζηά ην «εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» θαηά ηα νξηδόκελα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο 

13  
ε έξγα πξνϋπνινγηζκνύ άλσ ηνπ ελόο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξώ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζύληαμε ηεπρώλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο 

δηθηπσηήο αλάιπζεο. ε έξγα κηθξόηεξνπ πξνϋπνινγηζκνύ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζύληαμε ηεπρώλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο 

δηθηπσηήο αλάιπζεο ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.



 

 

 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη 

λα ην αλαπξνζαξκφδεη θάζε κήλα ζηελ πεξίπησζε πνπ μέθπγε απ‟ απηφ, νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε 

ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ αιιά θαη ησλ ηκεκαηηθψλ απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Η ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο πην 

βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο θαη απζηεξά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε 

πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 39ν ηεο παξνχζεο. 

 
O αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα 

ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε 

ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ. 

 

 
Άξζξν 12ν     Ηκεξνιόγην έξγνπ 
 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξεζεί εκεξνιφγην έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν. 

4412/2016.  Η ηήξεζε εκεξνινγίνπ είλαη βαζηθόο ζπκβαηηθόο όξνο,  γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη 

πξέπεη  λα  βξίζθεηαη πάληνηε ζην εξγνηάμην. 
 
Με κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ην εκεξνιφγην ηεξείηαη ζε βηβιηνδεηεκέλα δηπιφηππα αξηζκεκέλα θχιια. 

πκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά14 θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε απηφ ηδίσο ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη. Τπνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ αλαδφρνπ θαη 

απφ εληεηαικέλν φξγαλν ηεο  επίβιεςεο φηαλ  απηφ  παξίζηαηαη ζην  εξγνηάμην. Σν  έλα  απνθνπηφκελν θχιιν  

πεξηέξρεηαη ζηε  Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο επηά (7) εκεξψλ, κε κέξηκλα ηνπ εληεηαικέλνπ νξγάλνπ ηεο 

επίβιεςεο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγξαθέο ζην εκεξνιφγην απνηεινχλ 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε δχλακε απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ θαη 

γεληθά γηα ηελ παξνρή εηθφλαο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 

 
Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία λα 

θαηαγξάθνληαη γεγνλφηα  ή  θαηαζηάζεηο κε  ζθαξηθήκαηα, θσηνγξαθίεο, θαηαγξαθέο  κε  video  ή  άιιεο  

κεζφδνπο θαηαγξαθήο νπηηθψλ κέζσλ. 
 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη εηδηθή 

πνηληθή ξήηξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηα εθαηφ (100) ΔΤΡΧ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο15. Η εηδηθή πνηληθή ξήηξα 

επηβάιιεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν 

επηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο. 
 
 
 
 

14    
ηηο πεξηπηώζεηο κηθξώλ έξγσλ κπνξεί ε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία λα νξίζεη ηελ ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ θαηά άιιν ζπλνπηηθόηεξν ηξόπν, ηελ 

ηήξεζή ηνπ θαηά εβδνκάδα ή άιιν ρξνληθό δηάζηεκα ή θαη ηε κε ηήξεζε εκεξνινγίνπ. Αλ γίλεηαη επηινγή ηέηνηνπ, απινύζηεξνπ ηόπνπ πξέπεη λα 

δηνξζώλεηαη ε παξαπάλσ δηαηύπσζε, δηαθνξεηηθά ηζρύεη ε θαζεκεξηλή ηήξεζε. 

 

 
 

15     
Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100), νχηε αλψηεξε ησλ πεληαθνζίσλ (500) ΔΤΡΧ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο, αλαιφγσο κε ην χςνο 

ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ.   (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Ν.4412/2016)
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Άξζξν 13ν     Τπέξβαζε πξνζεζκηώλ - Πνηληθέο ξήηξεο 
 

Οη πξνζεζκίεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζην  Άξζξν 6ν ηεο παξνχζαο. Όιεο νη 

πξνζεζκίεο (ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο) αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 

Γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο απαηηείηαη αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ. Σν αίηεκα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα 

κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνπζαο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ. Η ζρεηηθή απφθαζε επί ηνπ 

αηηήκαηνο εθδίδεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή φρη αξγφηεξα απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. 
 

Παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εγθξίλεηαη: 
 

α) Δίηε «κε αλαζεψξεζε», φηαλ ε θαζπζηέξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο 

δελ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ή πξνθχπηεη απφ αχμεζε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

 
β) Δίηε «ρσξίο αλαζεψξεζε», γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ, φηαλ ε παξάηαζε θξίλεηαη 

ζθφπηκε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε θαζπζηέξεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ππνιεηπφκελσλ 

εξγαζηψλ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε έγθξηζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο 

«ρσξίο αλαζεψξεζε» γηα ην ζχλνιν ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή κηαο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ, 

επηβάιινληαη νη ζρεηηθέο πνηληθέο ξήηξεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έγθξηζε ηεο παξάηαζεο απηήο. 

 
ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα επηπιένλ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν πξνο ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ θαη φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ 

(νξηαθή πξνζεζκία).Η ζπλνιηθή πξνζεζκία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ 

παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ κέζα ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη 

δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ. 

 
Με ηε ζχκβαζε νξίδνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016, νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ 

ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ ν αλάδνρνο ππεξβεί, κε ππαηηηφηεηα ηνπ, ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηεζείζεο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο 

Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνύληαη από ηνλ ακέζσο επόκελν ινγαξηαζκό ηνπ έξγνπ. Η θαηάπησζε 

ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο ζπλνιηθήο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 

δελ αλαθαιείηαη. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη 

ππνρξεσηηθά αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηελ εγθεθξηκέλε ζπλνιηθή πξνζεζκία δειαδή εγθεθξηκέλε πξνζεζκία θαη 

ρνξεγεζείζα νξηαθή πξνζεζκία εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

 
Η πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο νξίδεηαη 

ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην 

είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο 

εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε 

εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Χο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην 

πειίθν ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο δειαδή ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηελ εγθεθξηκέλε πξνζεζκία 

ηνπ έξγνπ δειαδή αξρηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη φιεο νη παξαηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα 

ηνπ αλαδφρνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη 

λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.. 
 

Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, θάζε ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, 

πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 6ν ηεο παξνχζεο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 0,00010 , γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

πξψησλ 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη 0,00020 , γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ επνκέλσλ 15 εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ, φπνπ  ην ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ 
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θαη ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ 

ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

Φ.Π.Α. 

 

Άξζξν 14ν     Δπζύλε αλαδόρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ έξγνπ 
 

χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηζρχεη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο κειέηεο φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηνπ έξγνπ, κφλνο 

ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν 

θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή. 
 

Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη γηα ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ 

πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 

 
Άξζξν 15ν     Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο - Δθαξκνγέο ζην έδαθνο 
 

Κάζε εξγαζία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ ζην 

έδαθνο εθηειείηαη επηκειψο απφ ηνλ εξγνιάβν κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζα ειέγρεη θαη ηελ αθξίβεηά ηεο 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Οη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζε 

πιηθά, κέζα θαη πξνζσπηθφ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ εξγνιάβν. 
 

Ο αλάδνρνο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην έξγν ππνρξενχηαη κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο, λα 

πξνβεί ηκεκαηηθά θαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζηε ράξαμε, παζζάισζε, ρσξνζηάζκεζε θ.ιπ. ησλ ηδηνθηεζηψλ ζην 

πξφζσπν ησλ νδψλ, ησλ αμφλσλ ησλ νδψλ, θαη ησλ θξαζπέδσλ. 
 

Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε θάζε είδνπο ηνπνγξαθηθή εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο 

θαη ζηε ζχληαμε ησλ αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ (νξηδνληηνγξαθίεο, κεθνηνκέο, απνηππψζεηο θιπ) ηα νπνία ζα ππνβάιεη 

πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία. Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ απηψλ. ηα 

παξαπάλσ ζρέδηα ζα απνηππψλνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα θαη επεξεάδνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
 

Κάζε πηζαλή ηξνπνπνίεζε ηεο ραξάμεσο νξηδνληηνγξαθηθή ή πςνκεηξηθή ζα απνθαζίδεηαη κφλν απφ ηελ Τπεξεζία 

κεηά απφ ηελ απαξαίηεηε δηαδηθαζία, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ κε αηηηνιφγεζε ηεο 

ηξνπνπνίεζεο. 
 

Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπ δφζεθαλ, θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζηαζεξψλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERES) ησλ αμφλσλ θαη ησλ ζεκείσλ ηεο ράξαμεο. Αλ 

δελ ππάξρνπλ ππθλέο ζηαζεξέο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηηο ππθλψζεη 

κε δαπάλεο ηνπ. 

 

 
Άξζξν 16ν     Αξηηόηεηα θαηαζθεπώλ - Μειέηε ηνπ έξγνπ - Σξνπνπνηήζεηο ηεο  κειέηεο 
 

Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ηξφπνο εθηέιεζεο θαηαζθεπψλ, επηκέξνπο δηαζηάζεηο θιπ) 

δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ 

δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ. 

 
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ 

ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή ηέινο απφ ηηο νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα 

ηνπ έξγνπ ( φπσο αγσγνί, ηνίρνη, επηρξίζκαηα, θηγθιηδψκαηα θιπ ) πξέπεη λα είλαη άξηην, ηφζν σο πξνο ηελ 

θαηαζθεπή, ηελ αληνρή θαη θαιή εκθάληζε ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ππφινηπα (εζσηεξηθά 

ή γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 
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Κάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ηπρφλ δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη άκεζα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα λα 

ιεηηνπξγεί ζηαηηθά απηφλνκα. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε 

ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία, αιιηψο ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ην 

εθηειέζεη εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ «άλεπ εηέξνπ» θαη κε ηελ ηηκή πνπ ζα δεηήζεη ν λένο θαηαζθεπαζηήο. 

 
Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ θαη αξηζκεηηθφ 

έιεγρν ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο λα δεηήζεη έγθαηξα θαη εγγξάθσο από ηνλ 

εξγνδόηε ηε ζρεηηθή δηόξζσζε, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά ρσξίο ηελ έγγξαθε 

εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε  ηε  ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα  εθαξκφζεη πηζηά ηα  ζρέδηα ηεο  

κειέηεο ηνπ  έξγνπ θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο. 

 
Άξζξν 17ν     Πνηόηεηα θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θαηά 

ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.  4412/2016, ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο γεληθά θαη ηηο εληνιέο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 
 

Ο επηβιέπσλ κεραληθφο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη έγγξαθα απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ή λα θαηαζθεπάζεη 

δείγκαηα ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ. Σα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηα νπνία ζα δεηεζνχλ απφ 

ηελ επηβιέπνπζα ην έξγν Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ δείγκαηα δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν πξηλ 

απφ ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηεο. Σα έμνδα θαη ηα βάξε ησλ δεηγκάησλ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ. 
 

Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

 
Άξζξν 18ν     Τιηθά ρνξεγνύκελα από ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ. 
 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ πιηθά απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ 

ζε απηφ. Σα πιηθά απηά ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνιάβν απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ βάζεη ιεπηνκεξνχο πξσηνθφιινπ, 

ζην νπνίν ζα πεξηέρεηαη ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ πιηθψλ, θαζψο επίζεο θαη πηζαλέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο 

θζνξέο απηψλ. 

 
Μεηά ηελ  απνπεξάησζε ησλ  έξγσλ θαη ηε  ζχληαμε  ηεο  ηειηθήο επηκεηξήζεσο ζα γίλεηαη ζχγθξηζε απηήο κε  

ηα πξσηφθνιια παξαδφζεσο ησλ πιηθψλ θαη γηα ηα ελαπνκείλαληα πιηθά ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν επηζηξνθήο 

ηνπο ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

 
Γηα θάζε θζνξά, δεκία ή απψιεηα πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηνλ εξγνιάβν ή ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηα ρνξεγνχκελα πιηθά, 

ζα παξαθξαηείηαη απφ ην ιακβάλεηλ ηνπ ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απηψλ ζην εξγνηάμην. 

 
Σα πξνο ελζσκάησζε πιηθά ζα ηα παξαιακβάλεη ν εξγνιάβνο απφ ηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ. Η θνξη/ζε θαη ε 

κεηαθνξά ηνπο  απφ  ηηο  ζέζεηο παξαδφζεσο ηνπο κέρξη  ηεο  ηνπνζεηήζεσο ηνπο  ζην  έξγν, ζα  γίλεηαη απφ  ηνλ  

εξγνιάβν κε δηθαηνπκέλνπ ηδηαηηέξσο απνδεκηψζεσο γηαηί νη παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο 

κνλάδνο ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 

Καηά ηηο  θνξηνεθθνξηψζεηο ησλ  παξαπάλσ πιηθψλ πξέπεη ν  εξγνιάβνο λα  ρξεζηκνπνηεί έκπεηξν πξνζσπηθφ 

θαη θαηάιιεια κέζα, νη δε θάζε θχζεσο κεηαθηλήζεηο απηψλ ζα γίλνληαη ήξεκα θαη ρσξίο θξνχζεηο πάλσ ζην έδαθνο 

πξνο απνθπγή ζξαχζεσλ ή ξσγκψλ. 
 

Δπίζεο θαηά ηηο κεηαθνξέο κε απηνθίλεην ή άιιν ηξνρνθφξν κέζν ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ 

θξνχζεηο ή νιηζζήζεηο δηακέζνπ μχιηλσλ ηάθσλ, ζρνηληψλ πξνζδέζεσο θ.ι.π. ή δε ηαρχηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ λα είλαη κηθξή θαη αλάινγε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο νδνχ. 
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Γελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ εξγνιάβν δαπάλε γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο ησλ ρνξεγνχκελσλ 

πιηθψλ, εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θ.ι.π. πνπ παξέρνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 
 

 
 
Άξζξν 19ν     Πεξηερόκελν ησλ ηηκώλ κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ 
 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζηηο κνλάδεο ηειεησκέλεο εξγαζίαο ή πξνκήζεηαο πιηθψλ, δειαδή νη 

ηηκέο απηέο  θαιχπηνπλ  εμ  νινθιήξνπ ηηο  εξγαζίεο  πνπ  αλαθέξνληαη ζηε  κειέηε,  ηηο  πξφηππεο  ηερληθέο  

πξνδηαγξαθέο, αλεμάξηεηα ησλ κηθξψλ ή κεγάισλ δπζρεξεηψλ, ηνπ αλαδφρνπ κε δηθαησκέλνπ θακίαο άιιεο 

πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο. Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ ζε φιεο ηηο 

ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη: 

 
Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο κεραλεκάησλ, δειαδή ηα κηζζψκαηα, ηα 

απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, θαζψο επίζεο θαη ε επηβάξπλζε ιφγσ εκεξαξγηψλ ή άιιεο νπνηαζδήπνηε αηηίαο 

(παξαιαβή  -  επηζηξνθή  κεραλήκαηνο),  δπζκελείο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο  (βιάβεο,  ενξηέο  θιπ)  ή  επηβάξπλζε  

ιφγσ επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ. Οη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ θαη νη 

δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξά ηνπο. 
 

Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ζπλεξγείσλ θαη ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ απφ εξγνδεγνχο, 

κεραλνηερλίηεο, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ, κεραλνδεγνχο, ηερλίηεο εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο, γηα εκεξνκίζζηα 

απηψλ, εκεξαξγίεο, αζθαιίζεηο, δψξα ενξηψλ θ.ι.π. 
 

Οη δαπάλεο ησλ απαηηνπκέλσλ γηα θάζε είδνο εξγαζίαο πιηθψλ κεηά ηεο θνξηνεθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξάο ηνπο 

κε θάζε πξφζθνξν κέζν απφ ηνλ ηφπν πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, θαζψο επίζεο θαη θάζε πιηθνχ 

κε ξεηψο θαηνλνκαδνκέλνπ, αιιά ελδερνκέλσο απαηηνπκέλνπ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο. 
 

Οη πηζαλέο δαπάλεο θάζε είδνπο γηα ηελ αζθάιηζε ησλ πιηθψλ θαη απνδεκίσζε εθηάζεσλ γηα ηελ πξνζσξηλή 

κεηαθνξά ή απνζήθεπζή ηνπο. 

 
Σα έμνδα απνζβέζεσο, απνζεθεχζεσο θαη θχιαμεο ησλ εξγαζηψλ, πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ. 
 

Οη δαπάλεο εθηειέζεσο γεληθά νξηζκέλσλ εξγαζηψλ ή κέξνπο απηψλ κε ρέξηα εξγαηνηερληηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ε εθηέιεζή ηνπο είλαη αδχλαηε ή δελ ελδείθλπηαη λα γίλεη κε κεραλήκαηα ή θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ 

θαιχηεξε εθηέιεζε εξγαζίαο. 
 

Κάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ (π.ρ. ζχζηαζε εξγνηαμίνπ, ζπληήξεζε νδψλ 

πξνζπέιαζεο πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεο πιηθψλ, αθψιπηε δηεμαγσγή θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, θ.ιπ.). θακία 

αμίσζε ή ακθηζβήηεζε κπνξεί λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ ή ζηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ εηζέξρνληαη ζε 

θάζε εξγαζία, ζηηο απνδφζεηο ησλ εξγαηνηερληηψλ είηε ζηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ χζηεξα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εξγνιάβσλ ζηε δεκνπξαζία. 

 
ην πνζνζηφ ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 

Οη δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, δεκνζηεχζεσλ δηαθήξπμεο, θεξχθεηα, ζχλαςεο ζχκβαζεο, εγθαηαζηάζεσλ, 

εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ. 
 

Οη κηζζνί θαη θάζε είδνπο απνδεκηψζεηο, αζθαιίζεηο θαη έμνδα θίλεζεο δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 
Οη  δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ  πξνζσπηθνχ ηνπ  αλαδφρνπ θαζψο επίζεο θαη  νη  δαπάλεο γηα  ηελ  

θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ (χδξεπζε, θσηηζκφο, ζέξκαλζε, θ.ιπ.). 

 
Έμνδα αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ θαζψο επίζεο θαη θάζε θχζεο 

απνδεκίσζε πξνο ηξίηνπο, θάζε είδνπο θφξνη, ηέιε, 
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Έμνδα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, παξάβνια, ηφθνη θηλήζεσο θεθαιαίσλ θαη ινηπέο θάζε θχζεο επηβαξχλζεηο. 
 

Έμνδα εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, δνθηκήο πιηθψλ θαη θάζε θχζεο δνθηκέο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ 

ζε θαιή ιεηηνπξγία. 

 
Έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγνηαμίσλ θαη απνθνκίζεσο πξντφλησλ ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ 

ηελΑζηπλνκία. 
 

Η ζπλεξγαζία κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ΚΤΑ 

36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ1312Β΄). 

 
Δπίζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 
 

Οη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

απφ ηελ αλάγθε ζχγρξνλεο εθκεηάιιεπζεο πεγψλ πιηθψλ θαη απφ άιιε πξνγελέζηεξε εξγνιαβία. 

 
Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ νξηζηηθψλ ραξάμεσλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ ζα παξαδνζνχλ 

ζηνλ αλάδνρν ζπλεπεία κηθξψλ κεηαβνιψλ 

 
Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, ζηαηηθψλ, θσηνηερληθψλ θαη κειεηψλ ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ έξγσλ 

ζε νδνχο γηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο, εθηφο θη αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε κειέηε, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, γηα ηελ εθηέιεζε γεληθά ηνπ έξγνπ θαη ηηο επηκεηξήζεηο, ηα νπνία ζα 

ππνβιεζνχλ θαη ζε ςεθηαθφ  αξρείν.  Ο  αλάδνρνο  κεηά  ηελ  εγθαηάζηαζή ηνπ  ζην  έξγν    (φπνπ  απαηηείηαη) 

ππνρξενχηαη κε  βάζε  ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα λα πξνβεί ζηε ράξαμε, παζζάισζε, ρσξνζηάζκεζε ηνπ έξγνπ θαη 

επζχλεηαη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ  ηνπνγξαθηθψλ  ζηνηρείσλ  πνπ  ηνπ  δφζεθαλ.  Σέινο  ζε  πεξίπησζε  πνπ  

παξνπζηαζηνχλ  δηαθνξέο  κεηαμχ δηαγξακκάησλ  ηεο  κειέηεο  θαη  ησλ  πξαγκαηηθψλ  ζηνηρείσλ  ηνπ  εδάθνπο,  ν  

αλάδνρνο  νθείιεη  λα  πξνζαξκφζεη θαηάιιεια ηε κειέηε. 

 
Οη δαπάλεο ιήςεο θσηνγξαθηψλ θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ, εκεξνιφγηνπ έξγνπ θαη βηβιίνπ θαηακεηξήζεσλ θαζψο επίζεο θαη θάζε άιιε δαπάλε αλαγθαία γηα 

ηελ έληερλε θαη ζχκθσλε κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή απαηηνχκελε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 

έξγσλ απφ πάζεο πιεπξάο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη θάζε είδνπο επηζθαιή έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ. 

 
Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ελ θαηξψ θαζαίξεζε θαη απνθφκηζε ησλ επηβαιινκέλσλ 

πξνζηαηεπηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηθξαγκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 
Οη δαπάλεο θαηαβνιήο ησλ ηειψλ ρξήζεο Μεραλεκάησλ Έξγσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ. 

 
Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λόκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία 

αλαδείρηεθε αλάδνρνο, πνπ εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ 

εθ ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ. 

 

 
Άξζξν 20ν     Καηακέηξεζε αθαλώλ εξγαζηώλ 
 

Η θαηακέηξεζε ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ ζα  γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ 

Ν. 

4412/2016, φπσο ηζρχεη. 
 

χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Ν.4412/2016 ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα ηελ παξαιαβή ησλ αθαλψλ 

εξγαζηψλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ νξίδεη ηξηκειή επηηξνπή ηερληθψλ ππαιιήισλ. Όηαλ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηφο ν νξηζκφο ηξηκεινχο επηηξνπήο ηερληθψλ ππαιιήισλ, απηή ε επηηξνπή κπνξεί λα 

ζπγθξνηεζεί απφ (2) δχν ππνρξεσηηθά κέιε ηερληθνχο ππαιιήινπο θαη ηνλ επηβιέπνληα. 
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Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ, 

φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο θαη δελ είλαη ηειηθά εκθαλείο, πνζφηεηεο πνπ 

παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια παξφκνηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ παξαπάλσ επηηξνπή ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

136 θαη ηνλ επηβιέπνληα,  πξνθεηκέλνπ  λα  πξνβνχλ  απφ  θνηλνχ  ζηελ  θαηακέηξεζε  ή  δχγηζε  θαη  λα  ζπληάμνπλ 

πξσηόθνιιν   παξαιαβήο   αθαλώλ   εξγαζηώλ   ή   πξσηόθνιιν   δπγίζεσο,   αληίζηνηρα.   Σν   πξσηφθνιιν   

απηφ, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ». 

 
Η  πξφζθιεζε ηνπ  αλαδφρνπ  πξνο  ηε  Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξέπεη  λα  γίλεηαη  γηα  κελ  ηελ  απφ  θνηλνχ  

δχγηζε ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ απηήλ, γηα δε ηε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ ππαίζξνπ ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηά ηνπο. Σν πξσηφθνιιν παξαιαβήο εξγαζηψλ ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά ηελ 

επηκέηξεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ δελ έρεη εθηειεζηφ δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ πξνζβάιιεηαη απηνηειψο παξά 

κφλν απφ θνηλνχ κε ηελ πξνζβνιή ηεο εγθξηηηθήο πξάμεο ηεο επηκέηξεζεο. 
 

Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη θαηά ην ρξφλν ηεο εθηέιεζήο ηνπο θαη πνηέ 

εθ ησλ πζηέξσλ πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πνπ ζα βεβαηνχλ φηη εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, 

ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηε κειέηε ή ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο πνπ επέθεξε ε Τπεξεζία, αιιηψο ζα 

ζεσξνχληαη ηα πξσηφθνιια άθπξα, φηη δελ εθηειέζηεθαλ νη εξγαζίεο θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ. 
 

Αλ νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ έρνπλ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ θαη απηέο γίλνπλ ηειηθά δεθηέο απφ 

ηελ Τπεξεζία ηφηε ηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηηο κηθξφηεξεο πξαγκαηηθά δηαζηάζεηο. 
 

Σα  πάρε  ζθπξνδέκαηνο (ηζηκεληνζηξψζεηο νδψλ  θ.ιπ.)  θαη  αζθαιηνηάπεηα κπνξνχλ  λα  πξνθχπηνπλ θαη  απφ  

ηα απνηειέζκαηα ησλ θαξφησλ. 

 
Η ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ δελ πεξηνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο θαη 

ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ γηα έιεγρν ησλ πνζνηήησλ κε επηηφπην έιεγρν. 
 

 
 
Άξζξν 21ν     Δπηκέηξεζε εξγαζηώλ 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαη επί ηφπνπ φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επηκέηξεζε 

ησλ πνζνηήησλ  ησλ  εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ.  Σα  επί  ηφπνπ  επηκεηξεηηθά ζηνηρεία  ιακβάλνληαη  απφ  θνηλνχ  

απφ  ηελ επίβιεςε ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ, θαηαρσξνχληαη ζε 

επηκεηξεηηθά θχιια εηο δηπινχλ, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ έλα αληίγξαθν. Δηδηθά 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο, ε Πξντζηακέλε Αξρή ζπγθξνηεί Δπηηξνπή, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη επηβιέπσλ. Ο δε, ραξαθηεξηζκφο ησλ 

εδαθψλ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν, γίλεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο  επηηξνπήο απηήο  αλαθνηλψλεηαη ζηελ  πξντζηακέλε αξρή,  ε  νπνία  κπνξεί  

λα  νξίζεη  θαη  άιινλ  ππάιιειν  λα ζπκκεηέρεη ζην έξγν ηεο επηηξνπήο 
 

Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Σηκνιφγην κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ζηηο εγθεθξηκέλεο θαη 

ηζρχνπζεο αλαιχζεηο ηηκψλ (ΑΣΟΔ, ΑΣΗΔ θιπ). Αλ γηα θάπνηα εξγαζία δελ νξίδεηαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηξφπνο 

επηκέηξεζεο απηή ζα επηκεηξείηαη θαη ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθά θαη κφλν εθηειεζζείζεο κνλάδεο, κε 

ιακβάλνληαο ππφςε νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλήζεηαο. Θα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 

4412/2016, φπσο απηά ηζρχνπλ. 

 
Η  επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη γηα θάζε  εξγαζία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο  κε  έλδεημε ηνπ  αληίζηνηρνπ άξζξνπ 

ηνπ ηηκνινγίνπ ή ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ηα αλαγθαία 

γη‟ απηφ επηκεηξεηηθά ζρέδηα, ζηνηρεία θαη δηαγξάκκαηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία απεπζείαο θαηακέηξεζεο ησλ 

εξγαζηψλ ή ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ ή δπγίζεσο. 
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Οη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ζε   έληππε  θαη                                         ειεθηξνληθή 

κνξθή ππνβάιινληαη, απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν ην αξγφηεξν είθνζη εκέξεο (20) κεηά 

ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εθηειέζεψο ηνπο κελφο, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθαλ 

απφ ηνλ αλάδνρν». Οη  επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε  κέξηκλα θαη  δαπάλε ηνπ  αλαδφρνπ θαη  ππφθεηληαη ζηνλ  

έιεγρν  ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο. 
 
Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κέζα ζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ απφ ηνλ 

αλάδνρν, έρεη  ηελ  ππνρξέσζε λα  πξνβεί  ζε  έιεγρν  θαη  δηφξζσζε  ησλ  ππνινγηζκψλ, λα  εγθξίλεη  ηηο  

επηκεηξήζεηο θαη  λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηηο επηκεηξήζεηο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη δηνξζσζεί. Η 

θνηλνπνίεζε απηή ζεσξείηαη πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 174 

ηνπ Ν.4412/2016  θαη ν αλάδνρνο, εάλ δελ απνδέρεηαη ηηο δηνξζψζεηο, κπνξεί λα αζθήζεη ην πξνβιεπφκελν δηθαίσκα 

ηεο έλζηαζεο. 
 

Δάλ νη ππνβαιιφκελεο επηκεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην ηνλ έιεγρν ή ηε δηφξζσζή ηνπο, 

ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επηζηξέθεη ηηο επηκεηξήζεηο ζηνλ αλάδνρν κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία θαη ηνλ θαιεί γηα 

ηελ ζπκπιήξσζε ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ ειιείςεσλ.  Ο  αλάδνρνο  κέζα  ζε  έλα  κήλα  ππνρξενχηαη λα  

επαλππνβάιιεη ηηο επηκεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηήζεθαλ κε ηελ πξφζθιεζε. Μεηά ηελ 

πην πάλσ επαλππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο ειέγρεη, ηηο δηνξζψλεη, ηηο εγθξίλεη θαη ηηο 

θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν. 

 
Οη επηκεηξήζεηο, εάλ δελ επηζηξαθνχλ εγθεθξηκέλεο ή δηνξζσκέλεο ή γηα ζπκπιήξσζε κέζα ζηελ πην πάλσ 

πξνζεζκία ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ ή εάλ, κεηά ηελ επαλππνβνιή ηνπο, απηέο δελ ειεγρζνχλ, δηνξζσζνχλ, 

εγθξηζνχλ θαη θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ αλάδνρν, κέζα ζηελ πην πάλσ κεληαία πξνζεζκία, ζεσξνχληαη απηνδίθαηα 

εγθεθξηκέλεο, κφλν ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. 

 
Οη  επηκεηξήζεηο  ηνπ  έξγνπ,  εγθεθξηκέλεο  απφ  ηε  Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία  ή  απηνδίθαηα  εγθεθξηκέλεο, κπνξεί  

λα ειεγρζνχλ εθ λένπ απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη αλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέληνο εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, απηφ είλαη επηζηξεπηέν χζηεξα απφ ζχληαμε αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016. Οη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο 

επηκεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. 
 

Γύν κήλεο ην αξγόηεξν κεηά ηελ βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη 

ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηπρφλ επηκέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ ιείπνπλ θαη ηελ  «ηειηθή επηκέηξεζε», δειαδή 

ηειηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ αλαθεθαιαηψλεη ηηο πνζφηεηεο φισλ ησλ ηκεκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ 

πξσηνθφιισλ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/2016. Αλ απηέο έρνπλ ειεγρζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 

νη πνζφηεηεο ηίζεληαη φπσο δηνξζψζεθαλ έζησ θαη αλ εθθξεκνχλ θαη‟ απηψλ ελζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή αηηήζεηο 

ζεξαπείαο. Η θαηαρψξεζε απηή ζηελ ηειηθή επηκέηξεζε δελ απνηειεί παξαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηέηνηεο 

αηηήζεηο ή ελζηάζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί λφκηκα, νχηε παξέρεη ην δηθαίσκα ζ‟ απηφλ λα ππνβάιιεη λέεο. Γηα ηηο 

επηκέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ αθφκε ειεγρζεί απφ ηελ ππεξεζία, θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ 

επηκεηξήζεσλ φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν πξηλ ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Η ηειηθή επηκέηξεζε 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθε απφ ηνλ αλάδνρν». Η Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία έρεη 

ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο κέζα  ζε   δύν   (2)  κήλεο   από  ηελ  ππνβνιή  ηεο  

θαη  λα  θνηλνπνηήζεη  ζηνλ  αλάδνρν  ηελ  ειεγκέλε  θαη  δηνξζσκέλε επηκέηξεζε. 
 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηειηθή επηκέηξεζε, ην αξγφηεξν εληφο δχν κελψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ, γηα θάζε 

ζπκπιεξσκέλν κήλα  θαζπζηέξεζεο,  εηδηθή  πνηληθή  ξήηξα  πνζνζηνχ  δχν  ρηιηνζηψλ  (2%ν)  επί  ηνπ  ζπλνιηθνχ  

πνζνχ  πνπ  έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν κέρξη ηφηε γηα ηελ φιε ζχκβαζε. Η πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη κε 

απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη γηα έμη (6) ην πνιχ κήλεο θαζπζηέξεζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ηεο 

πνηληθήο ξήηξαο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηβνιήο ηεο, ε ηειηθή επηκέηξεζε ζπληάζζεηαη απφ ηελ ππεξεζία 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γη‟ απηφ ηδηψηεο ηερληθνχο θαη ζπλεξγεία θαηαινγίδνληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ αλαδφρνπ. Η ηειηθή επηκέηξεζε πνπ ζπληάζζεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν.  
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Άξζξν 22ν     Λνγαξηαζκνί- Πηζηνπνηήζεηο - Δληνιέο Πιεξσκώλ 
 

Οη πηζηνπνηήζεηο, νη ινγαξηαζκνί θαη νη εληνιέο πιεξσκψλ ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  152  ηνπ  Ν.4412/2016,  ηνπο  φξνπο  ηεο  εξγνιαβηθήο  ζχκβαζεο  θαη  ηεο  παξνχζαο  

Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 
 

Σα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 152 ηνπ Ν. 4412/2016 ζπληάζζνληαη κε επζχλε ηνπ αλάδνρνπ, 

ππνγξάθνληαη απ‟ απηφλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία. 

 
Υνξήγεζε πξνθαηαβνιήο δελ πξνβιέπεηαη. 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 13, παξ.1 ηνπ Π.Γ.171/87, γηα ηηο πιεξσκέο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ην παξ 

φλ δηάηαγκα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο «πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» 

Οη ινγαξηαζκνί δελ ζα πεξηιακβάλνπλ εκηηειείο εξγαζίεο. 
 

Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ επηκεηξεζεί. Καη‟ εμαίξεζε, γηα 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, δελ ήηαλ δπλαηή ε ζχληαμε 

επηκεηξήζεσλ θαηά δηαθξηηά θαη απηνηειψο επηκεηξήζηκα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ εξγαζίεο βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο φκσο έρνπλ ιεθζεί επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. Η 

αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο 

αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηνπνηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ ηξέρνληνο ινγαξηαζκνχ. 
 

Σν κεηξψν ησλ επηκέξνπο έξγσλ ζα παξαδίδεηαη ζπλεκκέλν κε ηηο επηκεηξήζεηο   πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ε 

πηζηνπνίεζε πνπ ηα αθνξά. 

 
Δθφζνλ δελ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία απνηειέζκαηα δνθηκψλ πιηθψλ (3Α, ακκνράιηθν, ζθπξφδεκα, 

αζθαιηηθφ θιπ) γίλεηαη θξάηεζε απφ ηνλ επηβιέπνληα ζηελ αμία ησλ παξαπάλσ πιηθψλ απφ 30% θαη άλσ, ε νπνία 

θαη απνδίδεηαη κε ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ. 

 
Οη ινγαξηαζκνί ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνπ ηνπο ειέγρεη, ηνπο δηνξζψλεη θαη ηνπο εγθξίλεη κέζα 

ζε έλα (1) κήλα. Αλ ν ινγαξηαζκφο πνπ έρεη ππνβιεζεί έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο, ζε βαζκφ πνπ λα είλαη 

δπζρεξήο ε δηφξζσζή ηνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε εληνιή ηεο πξνο ηνλ αλάδνρν, επηζεκαίλεη ηηο αλαθξίβεηεο ή 

αζάθεηεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ  ηνλ  έιεγρν  θαη  παξαγγέιιεη ηελ  αλαζχληαμε θαη  επαλππνβνιή ηνπ.  ηελ  

πεξίπησζε απηή  ε νξηδφκελε κεληαία πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αξρίδεη απφ ηελ 

επαλππνβνιή, χζηεξα απφ ηελ αλαζχληαμε απφ ηνλ αλάδνρν. Ο εγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο απνηειεί ηελ 

πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ («πιεξσηέν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα»). Πξνυπφζεζε πιεξσκήο ηεο 

πηζηνπνίεζεο είλαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο. Σν ηηκνιφγην 

κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη κεηαγελεζηέξσο θαηά ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο πηζηνπνίεζεο. 

 
Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ πηζηνπνηήζεσλ αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία 

Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 
 

Γξακκάηην είζπξαμεο ηεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πηζηνπνίεζε 
 

Βεβαίσζε γηα εθθαζάξηζε ΙΚΑ 
 

Λνηπέο θξαηήζεηο φπσο νξίδνληαη Άξζξν 24ν ηεο παξνχζαο 
 

Ο  αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη φπσο,  εθηφο  απφ  ηηο  θαηαβαιιφκελεο θάζε  θνξά εηζθνξέο ζην  ΙΚΑ θαη  ηνπο  

άιινπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο, ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηνπο παξαπάλσ Οξγαληζκνχο, επί ησλ κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ ηνπ  πξνζιακβαλνκέλνπ  απ‟  απηφλ  εξγαηνηερληθνχ  πξνζσπηθνχ  θαη  θάζε  θχζεσο  

απαζρνινχκελνπ  ζηα  έξγα πξνζσπηθνχ ηνπ, λα κεξηκλά γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ πην πάλσ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ησλ 
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θάζε θχζεσο εηζθνξψλ θαη θξαηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ εξγαδφκελν, επζπλφκελνο ζε θάζε πεξίπησζε 

παξαιείςεσο θαη ππνρξενχκελνο ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ 

θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

 
Αλ ν αλάδνρνο δελ ζπλάςεη ηηο παξαπάλσ αζθάιεηεο ή δελ θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα, ε επηβιέπνπζα Τπεξεζία 

πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ηεο αζθάιεηαο ή ζηελ θαηαβνιή ησλ αζθάιηζηξσλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη θξαηεί ηηο γελφκελεο δαπάλεο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Σειηθφο (εμνθιεηηθφο) ινγαξηαζκφο ζα εθδνζεί κεηά ηελ έγθξηζε απφ ην Γ Ππιαίαο- Υνξηηάηε ηνπ πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ ππνρξεψλεηαη ν αλάδνρνο λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία βεβαίσζε ΙΚΑ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, φηη μεπιήξσζε 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή δελ έρεη επεθηαζεί ε αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ ή θαη ηνπ Δπηθνπξηθνχ Σακείνπ ζηελ πεξηνρή πνπ 

εθηειείηαη ην έξγν 

 
Άξζξν 23ν     Αλαζεώξεζε ηηκώλ 
 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ 

Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχνπλ. 
 

 
 
Άξζξν 24ν     Δξγνιαβηθά πνζνζηά – Δπηβαξύλζεηο 
 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Γεκνηηθνχο πφξνπο. 
 

Σν έξγν δελ απαιιάζζεηαη απφ θφξνπο, ηέιε ή άιιεο θξαηήζεηο, δηθαηψκαηνο ή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

ή παληφο  ηξίηνπ,  φπσο  επίζεο  θαη  ηεο  πξνείζπξαμεο θφξνπ  εηζνδήκαηνο θαη  ππφθεηηαη επίζεο  ζηηο  θξαηήζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011. 
 

Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ησλ ηειψλ, δηνδίσλ ησλ παληφο είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, θφξσλ ή δαζκψλ. Ο θφξνο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

 
Άξζξν 25ν     Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 
 

Ο  αλάδνρνο φηαλ  ηνπ  δνζεί  εηδηθή  εληνιή απφ  ηε  Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία είλαη  ππνρξεσκέλνο λα  εθηειέζεη 

θαη αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 

ΦΠΑ θαη έσο ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016, εθφζνλ επηηξέπεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 132 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ (ηξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο). ην αλσηέξσ πνζνζηφ 

πεξηιακβάλεηαη ζσξεπηηθά θαη ε αμία ησλ πξφζζεησλ επεηγνπζψλ εξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν  θαη  πεξηιακβάλεηαη  ζηελ  πηζηνπνίεζε  ε  πξαγκαηηθή  δαπάλε  πνπ  

πξνθχπηεη,  ζχκθσλα  κε  ηα  λφκηκα απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Η δαπάλε απηή δελ 

ππφθεηηαη ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. Καηαβάιιεηαη επίζεο ζηνλ αλάδνρν ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή δεθανθηψ ηνηο εθαηφ (18%). ην πνζνζηφ απηφ 

εθαξκφδεηαη ε ξεηή ή ηεθκαξηή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 6 θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ Ν.4412/2016 εθαξκφδνληαη αλάινγα. 

 
Άξζξν 26ν     Δπείγνπζεο πξόζζεηεο Δξγαζίεο 
 

Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016 (ηξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά 

ηνπο), αλ  ππάξρεη αλάγθε λα εθηειεζζνχλ επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εγθξηζεί 

απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή ε εθηέιεζή ηνπο πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη κέρξη ηνπ 

πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. ην αλσηέξσ πνζνζηφ πεξηιακβάλεηαη 

ζσξεπηηθά θαη ε αμία ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ. Ο 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο, πνπ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
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πηζηνπνηήζεηο θαη πξηλ απφ ηελ έγθξηζε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ 

επφκελν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ. Οη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε λέα ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο κε ηηο ελδεηθηηθέο ηηκέο κεησκέλεο θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). 

 

 
Άξζξν 27ν     Απμνκεηώζεηο   εξγαζηώλ   -   Νέεο   εξγαζίεο   -   πκπιεξσκαηηθέο   εξγαζίεο   – Καλνληζκόο 

ηηκώλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηώλ 
 

Σν έξγν εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 
 

Αλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ ή απμνκείσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, ζα 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
Αλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν, 

νχηε ζηελ πξψηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, κπνξεί λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηνλ 

αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα 

δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα ζηνλ Γήκν (αλαζέηνπζα αξρή) 

ή φηαλ απηέο νη εξγαζίεο, κνινλφηη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα 

ηελ ηειεηνπνίεζή ηεο ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή ηεο θχζε. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ ζην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηε ζχληαμε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο, ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην ΦΠΑ. 

 
πκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο κέρξη 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο δχλαληαη λα 

ηξνπνπνηνχληαη άλεπ λέαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη αζξνηζηηθά ε πεξίπησζε α΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 156 θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν 4412/2016. 

 
Η εθηέιεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνγξαθεί ε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, απαηηείηαη γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηηκψλ κνλάδαο ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ιακβάλνληαη νη ηηκέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη γηα 

ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο λέεο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 4, 5 

θαη 6. 

 
Σξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο αχμεζε ηεο αμίαο ηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ: 
 

Α. Με ηα πνζά ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ (απξφβιεπηα) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, απφ ηα 

νπνία θαιχπηνληαη ηδίσο  δαπάλεο  πνπ  πξνθχπηνπλ απφ  εθαξκνγή λέσλ  θαλνληζκψλ ή  θαλφλσλ  πνπ  

θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο 

πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ή φιε 

θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε 

 
Β. Με δηαρείξηζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλώλ ε νπνία ζα αθνινπζεί ηηο πξνβιέςεηο ηεο πθηζηάκελεο 

λνκνζεζίαο (παξ. 2β άξζξνπ 156 Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη) εθφζνλ ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο 

αλαθέξεηαη ξεηά ζηε δηαθήξπμε, ηε ζχκβαζε θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 
 

Γελ επηηξέπεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ: 
 

Να ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε λα θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

 
Να ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. 
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Να ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. 
 

Να ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, 

πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, αζξνηζηηθά, 

πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη 

απξφβιεπηεο δαπάλεο. ηελ αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ 

κία νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε. 

 
Τπφ ηελ πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνξηζκψλ, επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί 

έιαζζνλ» δαπαλώλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ νξίνπ κεηαβνιήο ησλ εξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο απηήο «νκάδαο εξγαζηψλ». 

 
Σα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%), κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε 

δαπάλε ηεο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ 

δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε 

ηνπ θνξέα πινπνίεζεο. 

 
Οη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ πνπ θαιχπηνληαη είηε απφ ηα απξφβιεπηα είηε απφ ηε δαπάλε ησλ επί ειάηηνλ 

εξγαζηψλ ηηκνινγνχληαη, ρσξίο θακία πξνζαχμεζε, κε ηηο ζπκβαηηθέο ή ηηο  λφκηκα θαλνληδφκελεο ΣΜΝΔ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχεη θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο – εγθπθιίνπο ηνπ 

ΤΠΟΜΔΓΙ. 

 
Απαγνξεχεηαη, ζε θάζε  πεξίπησζε, ε κεηαθνξά πνζψλ απφ ηελ  αλαζεψξεζε ή  ην  Φ.Π.Α. γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δαπάλεο. 

 
Γηα ηε δηάζεζε ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ θαη ησλ επί έιιαηνλ δαπαλψλ θάζε ζχκβαζεο ζπληάζζεηαη 

Αλαθεθαιαησηηθφο  Πίλαθαο  Δξγαζηψλ  πνπ  δελ  κπνξεί  λα  ζπκπεξηιάβεη  ζπκπιεξσκαηηθέο  εξγαζίεο  πνπ  

έγηλαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ. 
 

Γηα ηηο εξγαζίεο ησλ άξζξσλ 154 (απνινγηζηηθέο εξγαζίεο) θαη 155 (επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο 

εξγαζίεο) ηνπ Ν.4412/2016 ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, δελ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) ή ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ πιεξσκή ηνπο. 
 

.Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο ησλ λέσλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηηο «θαη‟ απνθνπήλ ηηκέο» ή νη ηηκέο ηεο κειέηεο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

πνπ είλαη αλαιπηηθέο ή πεξηιεπηηθέο γηα νινθιεξσκέλα ηκήκαηα ζχλζεησλ εξγαζηψλ ή είλαη θαη‟ απνθνπήλ ηηκέο 

γηα επξχηεξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ή γηα φιν ην έξγν, κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρεη εγθξηζεί θαη αλάιπζε ηεο 

ηηκήο ησλ εξγαζηψλ απηψλ ή βαζηθψλ επί κέξνπο ζπληζησζψλ εξγαζηψλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ «θαη‟ απνθνπήλ 

ηηκή» θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ ηζρχνπζεο εγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηηκψλ, ε νπνία απνηειεί επίζεο 

ζπκβαηηθφ ηεχρνο. 
 

Οη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο παξαιακβάλνληαη καδί κε ηηο εξγαζίεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 
 

 
 
Άξζξν 28ν     ρέδην θαη Φάθεινο αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ.) 
 

Ο αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ κεξηκλά γηα ηελ εθπόλεζε ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο (.Α.Τ.) θαη γηα ηελ θαηάξηηζε Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) ζχκθσλα κε ην Π.Γ.305/1996 

θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 433/19-9-2000 Τπνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 1176Β΄/22-9-2000). 

 
Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ (.Α.Τ, θαη Φ.Α.Τ.) 

Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο. 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, 

αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ , φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 
χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (.Ο.Γ.Α.Τ.Δ.) 
 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην .Ο.Γ.Α.Τ.Δ. ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο 

ζην ειάρηζην. Χο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην .Ο.Γ.Α.Τ.Δ. νξίδνληαη νη εμήο: 
 

Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 
 

Οξηζκφο ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο. 
 

Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζ 

α παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο, θαζψο θαη ηνπ 

γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν. 1568/85, ΠΓ 17/96, ΠΓ 

305/96, ΠΓ 

294/88).  Η αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη 

ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην Αξκφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ 

.Δ.Π.Δ.  Γηα  ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ 

Δξγαζίαο,  κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θ.ιπ. ν αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο ή θαη  κε  εηδηθά  αδεηνδνηεκέλε  (Π.Γ.  95/1999,  Π.Γ.  17/1996)  απφ  ην  Τπνπξγείν  Δξγαζίαο  

Δμσηεξηθή  Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞ.Τ.Π.Π.). 

 
Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα Α.Τ.Δ. . Οξγάλσζε ππεξεζηψλ Α.Τ.Δ. ππεξγνιάβσλ. 

Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. 
 

Καη ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα: 
 

αλαθνξά αηπρήκαηνο, 
 

δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ. 
 

Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ π.ρ. γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία 

ή πξνηείλεηαη απφ ην .Α.Τ. ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο. 

 
Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ. 
 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρσξψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη 

ησλ πξαθηηθψλ  εξγαζίαο  ζε  εβδνκαδηαία βάζε,  εθηφο  αλ  άιισο  νξίδεηαη  ζηε  λνκνζεζία ή  ην  απαηηνχλ  νη  

ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά. 
 

Άιιεο πξνβιέςεηο 

 

- Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην Έξγν πξνο ην αξκφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .Δ.Π.Δ.. 
 

- Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα Α.Τ.Δ.. 
 

- Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην. 
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- Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα Α.Τ.Δ. κε ηνλ ζπληνληζηή Α.Τ.Δ. θαη ηνπο ππεξγνιά 

βνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο. 
 
Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. 
 

Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ 

Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα Α.Τ.Δ. θαη λα 

ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ Φ.Α.Τ. 

 
Σν  .Α.Τ.  αλαπξνζαξκφδεηαη  ζε  ζπλάξηεζε  κε  ηελ  εμέιημε  ησλ  εξγαζηψλ,  ζην  δε  (Φ.Α.Τ.)  εκπεξηέρνληαη  

νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη 

ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ ΚηΔ ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζζεθε. ε πεξίπησζε, πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ ππεξεζία .Α.Τ. θαη 

Φ.Α.Τ. 

ζηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμε ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην. 
 

Σν .Α.Τ. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: Γεληθά 

Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ ηνηρεία θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα εθπφλεζε ηνπ .Α.Τ. 
 

Πιεξνθνξίεο γηα ηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο. 
 

ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Ρχζκηζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Καζνξηζκφο ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ 

πιηθψλ. 

Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α΄ βνεζεηψλ. 
 

Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ  πεξηγξάθνληαη ζηηο  ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ.  εηδηθνί ηχπνη 

ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θ.ιπ. Καη δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε 

χςνο. 

 
Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη απνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξα 

κκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 
Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο 

θαη απφθαζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο π.ρ. 

 
Υ= Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

 

Μ= Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ 
 

Τ= Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 
 

ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ  ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπιένλ απνξξένληεο 

θίλδπλνη. 

 
Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 
 

Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ, 

θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα Ι Ι ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96). 
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Ο Φ.Α.Τ. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 
 

2.9.Α Γεληθά 
 

- Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 
 

- Αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ 
 

- Αξηζκφ αδείαο 
 

- ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 
 

- ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ Φ.Α.Τ.. 
 

2.9.Β ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ 
 

- Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 
 

- Παξαδνρέο κειέηεο 
 

- Σα ζρέδηα « σο θαηαζθεπάζηεθε » 
 

2.9.Γ Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά ηηο  ελδερφκελεο  κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο  θαζ  φιε  ηελ  δηάξθεηα  ηεο  δσήο  ηνπ  έξγνπ,  π.ρ.  εξγαζίεο  

ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ. 

 
Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, 

ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα ( χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θιπ. ) ζηελ 

ππξαζθάιεηα θιπ. . 

 
2.9.Γ Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη 

Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, 

βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα 

γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε εθηάθησλ γεγνλφησλ. 

 
Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αθηλήην π 

θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε 

ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ. 

 
Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην .Α.Τ. θαη ν Φ.Α.Τ. ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη 

ζηελ δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη 

εθαξκνγή ησλ .Α.Τ. – Φ.Α.Τ. . 

 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ. 

 
Γαπάλε ζχληαμεο .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. 
 

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχλ ηαη απφ 

ηνλ λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί ζηα Γ.Δ & Ο.Δ. 

 
Άξζξν 29ν     Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 
 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη 

θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε 
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νπνηνλδήπνηε  ηξίην,  ψζηε  λα  εμαιείθνληαη  ή  λα  ειαρηζηνπνηνχληαη  νη  θίλδπλνη  αηπρεκάησλ  ή  

επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96 (αξ. 7-9), Ν.4412/2016 (αξ. 138 

παξ.7), Ν. 3850/10 (αξ.42). 

 

2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
 

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα 

ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7). 

 
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ( 

.Α.Τ.), φπσο  απηφ  ξπζκίδεηαη  κε  ηηο  απνθάζεηο  ηνπ  (η.)  ΤΠΔΥΧΓΔ  :  ΓΙΠΑΓ/νηθ.  177/2-3-01,  ΓΔΔΠΠ/85/14-

5-01 θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην  ρξνλνδηάγξακκα ησλ  εξγαζηψλ,  θαζψο  θαη  ηηο  ελδερφκελεο  

ηξνπνπνηήζεηο  ή  άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ : Ν.4412/2016 (αξ.138 παξ.7). 

 

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο 

ελεκεξψλεη/ εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε 

ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111),  ΠΓ 3 

05/96 (αξ. 10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42-49). 
 
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγ 

ήο ησλ  κέηξσλ  αζθάιεηαο  θαη  πγείαο  (εθηφο  εηδηθψλ  πεξηπηψζεσλ  φπνπ  ηκήκα  ή  φιν  ην  έξγν  έρεη  αλαιάβεη  

λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 
 

3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα : 
 

3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (.Α.Τ.) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (Φ.Α.Τ.) θαη 

ζπγθεθξηκέλα : 

 
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο 

εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

 
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ .Α.Τ.-Φ.Α.Τ. ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο 

ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ 

(η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7). 

 
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα .Α.Τ.- Φ.Α.Τ. ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα 

δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη 

ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, 

ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

 
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα .Α.Τ.- Φ.Α.Τ. ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζεο  ηεο  εγθεθξηκέλεο  κειέηεο  θαη  γηα  ηηο  νπνίεο  ζα  απαηηεζνχλ  ηα  πξνβιεπφκελα απφ  ηελ  

ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) 

ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7). 

 
ε. Να ηεξήζεη ηα .Α.Τ.- Φ.Α.Τ. ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 10) θαη ΤΑ 

ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΧΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

 
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (Φ.Α.Τ.). 
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Σν .Α.Τ. απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια 

εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 
Αληίζηνηρα ν Φ.Α.Τ. απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ 

κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 
1. Σν πεξηερφκελν ηνπ .Α.Τ. θαη ηνπ Φ.Α.Τ. αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : 

ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην 

Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7). 

 
2. Η ππνρξέσζε εθπφλεζεο .Α.Τ. πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ: 
 

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ 

θαηαζθεπή. 

 
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο :Π.Γ.305/96 (αξζ. 12 παξάξηεκα II). γ. 

Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: 

ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (.Α.Τ.,Φ.Α.Τ.) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α` ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη 

ηελ αξ. πξση. 

10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 
 

3. Ο Φ.Α.Τ. θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 

Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016 αξ. (170 

θαη 171). 
 

4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν Φ.Α.Τ. θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη 

θαζ` φιε  ηε  δηάξθεηα ηεο  δσήο  ηνπ  :  ΠΓ  305/96  (αξ.  3  παξ.11) θαη  ΤΑ  ΓΙ  ΠΑΓ/νη θ/889/2002 (παξ.2.9Γ) 

ηνπ  (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 

 
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ .Α.Τ. θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ Φ.Α.Τ. πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ΔΓΚΤΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 
 

3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
 

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα 

κε ην Ν. 3850/10 (αξ. 8 παξ.1 θαη αξ. 12 παξ.4). 
 

β.  Να  αλαζέζεη  θαζήθνληα  ηερληθνχ  αζθαιείαο  θαη  ηαηξνχ  εξγαζίαο,  αλ  απαζρνιήζεη  ζην  έξγν  50  θαη  άλσ 

εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ. 8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 

 

γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο 

ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη 

δπλαηφηεηεο. 

 
Η  αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε  άηνκα εληφο  ηεο  επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο  απφ  ηνλ  αλάδνρν  θαη  αληίγξαθν 

ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο 

: Ν.3850/10 (αξ.9). 

 
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, 

εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 
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1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ 

εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 
 

2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν 

Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10(αξ.14παξ.1 θαη αξ. 17 § 1). 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 
 

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηεο 

ΤΑ 14867/825/9.5.2014 (ΦΔΚ 1241/Β/15.5.2014). 
 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/ 10 

αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

(Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα 

άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 
 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
 

3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε 

δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 

 
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν 

ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα 

ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 

 
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο 

κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10(αξ.43παξ.2γ). 

 
5. Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ. 18 παξ.9). 
 

3.3 Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Η.Μ.Α.) 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Η.Μ.Α.), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα 

κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ. 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
 

Σν Η.Μ.Α. ηεξείηαη, κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηεο ΤΑ 14867/825/9.5.2014 (ΦΔΚ 1241/Β/15.5.2014) θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο 

γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, 

απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν. 1396/83 (αξ. 

8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ. πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (.Α.Τ.) θαη Ηκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Η.Μ.Α.) 
 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ .Α.Τ. θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Η.Μ.Α.. 
 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ .Α.Τ. 

θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ 

αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ .Α.Τ.. 
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Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 
 

4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην. 
 

4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
 

Ο  αλάδνρνο  ππνρξενχηαη λα  ηεξεί  ζην  εξγνηάμην,  θαηά  ηελ  εθηέιεζε  φισλ  ησλ  εξγαζηψλ,  ηα  παξαθάησ  

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 
 

α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 

18.1). 

 
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαέξησλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα 

παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ. 

12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 

 
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή  αεξίσλ θιπ) θαη 

ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 

(αξ.92 -95), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 

 

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη 

εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & 

επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ. 

12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10(αξ.30, 32,45). 

 
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ 

πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ. 109,110), Ν. 1430/84 (αξ. 17,1 8), 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 13, 14). 

 
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο 

πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζν λ 

ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο 

απηφο θαη ηνπο  δψζεη  ζαθείο  νδεγίεο  γηα  ηε  ρξήζε  ηνπ  :  Π.Γ.  1073/81  (αξ.  102-108),  Ν.  1430/84  (αξ.  16-

18),  ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 

(αξ.9,παξ.γ). 
 

4.2  Δξλνηαμηαθή ζήκαλζε  -  ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα  αζθαιείαο,  θφξησζε  -  εθθφξησζε  -  ελαπφζεζε  

πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
 

α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη 

ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 

 

- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΙ: 
 

«Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
 

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΙ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε 

ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

θπθινθνξία πεδψλ » 

 
-  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9-11 θαη αξ.52) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 

(αξ.7-9 θαη αξ.46). 
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β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο 

νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 

 
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ 

θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ: ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ 

θαη αξ.12,παξαξη.Ι\/κέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 

 
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, 

ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85 -91), ΚΤΑ 

8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ. 11 θαη. κέξνο Β ηκήκα II 

παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 

 
ε.  Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, 

ΠΓ 

149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94,   

δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 
 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. 
 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). 
 

α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη 

δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο 

θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ. 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ. 11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη 

ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 πα ξαξη.IV κέξνο Β 

ηκήκα II παξ.7 - 9),ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 

 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV, κέξνο Β`, ηκήκα II, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην 

ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 
 

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 
 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο 
 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV, κέξνο Β`, ηκήκα II,παξ. 8.1.γ θαη 

8.2) 

θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). 
 

εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή 

ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε 

ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

 
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν 

ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 

 

5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία 

ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
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Ο  αλάδνρνο  ππνρξενχηαη  λα  ηεξεί  ζην  εξγνηάμην,  πέξα  απφ  ηα  πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα  απαηηνχκελα  

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

 
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 
 

5.1 Καηεδαθίζεηο : 
 

Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ. 18-33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 

396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. IΙΙ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), 

ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 

21017/84/09. 

 
5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ θ.ιπ.), Αληηζηεξίμεηο : 
 

Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, 

παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 

IΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο ΤΑΦ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 

10 ). 

 

5.3 Ιθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο-δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 
 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν. 1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 

παξαξη. IΙΙ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη .IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα II παξ.4 -6,14 ). 

 
5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,. 104, 105), 

ΠΓ 70/90 (αξ. 15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. IΙΙ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ 

αξ.νηθ. 16289/330/99. 
 

5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. IΙΙ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 

παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12). 
 
5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ. 
 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε 

ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 

 

Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 

396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. IΙΙ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV 

κέξνο Β ηκήκα II παξ.10). 

 

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 
 

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θ.ιπ. κε ρξήζε πισηψλ 

λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ). 

 
ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ. 

12, παξαξη. ΐλ κέξνο Β ηκήκα II παξ.8.3 θαη παξ. 13). 

 
6. ην ηέινο ηεο παξνχζαο πξνζαξηάηαη θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 
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Άξζξν 30ν     Πξόζζεηεο ππνρξεώζεηο γηα ηε ζήκαλζε ησλ έξγσλ θαη κέηξα αζθαιείαο 
 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ιάβεη κε ηηο δηθέο ηνπ δαπάλεο θάζε κέηξν αζθαιείαο πνπ επηβάιιεηαη , θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαηά ηηο εξγάζηκεο ή φρη ψξεο γηα ηελ πξφβιεςε αηπρεκάησλ ζην εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ θαη θάζε άιινλ ηξίην ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ 1073/81 „‟πεξί κέηξσλ 

αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο 

Πνιηηηθνχ κεραληθνχ„‟. φπσο ηζρχεη θαη ηνπ ΦΔΚ 420/2011 «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ αζθαιή 

δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ». 
 

Ο αλάδνρνο, πνπ έρεη θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηελ δηεχζπλζε απηνχ, θαη ε νπνία αζθείηαη ζηνπο ηφπνπο 

θαηαζθεπήο απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο ηνπ πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα, έρεη απνθιεηζηηθά ηελ ππνρξέσζε 

δηα ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κεραληθνχ, λα ιακβάλεη θαη λα ηεξεί φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηελ ζχκβαζε, θαη λα εθπνλεί κε δηθή ηνπ επζχλε θάζε ζρεηηθή 

κειέηε θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα. ηα λνκνζεηήκαηα Ν. 1396/83, Π.Γ. 1073/81 θαη Π.Γ. 778/80 φπνπ 

αλαθέξεηαη ε ιέμε επηβιέπσλ ελλνείηαη ν ππεχζπλνο ηεο Αλαδφρνπ Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο επηηφπνπ ηνπ έξγνπ 

κεραληθφο, επεηδή πξφθεηηαη γηα δεκφζην έξγν. 

 
Ο  επηβιέπσλ  κεραληθφο  ηνπ  έξγνπ  πνπ  έρεη  νξηζζεί  απφ  ηελ  Γ/λνπζα  Τπεξεζία  έρεη  ηελ  ππνρξέσζε λα  

αζθεί ζπζηεκαηηθφ θαη  νπζηαζηηθφ έιεγρν  ζηε  ιήςε  θαη  ηήξεζε  ησλ  αλαγθαίσλ  κέηξσλ  αζθαιείαο  απφ  ηελ  

αλάδνρν εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηελ ζχκβαζε θαη λα 

ππνδεηθλχεη ζηνλ αλάδνρν ηελ ιήςε θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν εθηειείηαη ρσξίο λα 

ηεξνχληαη απηά. 

 
Ο Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηελ θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ή ζηε δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ 

κε θαηάιιειε θιίζε, φπσο επηβάιιεηαη απφ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. 

 
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε αλάγθεο αληηζηεξίμεσο ησλ παξεηψλ νξχγκαηνο ελ γέλεη ν Αλάδνρνο 

νθείιεη νίθνζελ λα  πξνβαίλεη ζηελ  εξγαζία  απηή,  ηνπ  Δπηβιέπνληνο φκσο  δηθαηνπκέλνπ λα  θξίλεη  εθ  ησλ  

πζηέξσλ πεξί δηθαηνινγεκέλνπ ή κε ακέζνπ θαη ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε επεκβάζεσο θαζψο θαη ηεο 

εθηάζεσο ησλ εξγαζηψλ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη θάζε λφκηκε απνδεκίσζε, απνθαηάζηαζε 

ησλ βιαβέλησλ έξγσλ θαη αλαιακβάλεη ελ γέλεη αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε. 
 

Ο Δπηβιέπσλ δηθαηνχηαη λα επηβάιιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε πξνζζέησλ αληηζηεξίμεσλ ή ελίζρπζε ησλ 

ππαξρνπζψλ ζε φζα ζεκεία θξίλεη απαξαίηεην. 

 
Παξά ην δηθαίσκα απηφ ηνπ Δξγνδφηε, ν Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε κφλνο θαη απφιπηνο ππεχζπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ εθζθαθψλ. 

 
Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη, φηη αλαιακβάλεη κνλνκεξώο αθέξαηα θάζε πνηληθή θαη αζηηθή επζύλε γηα θάζε ηπρόλ 

εξγαηηθό αηύρεκα πνπ ζπκβεί ιφγσ ησλ έξγσλ ζε νπνηνλδήπνηε θαη δελ απνθεπρζεί γηα νπνηαδήπνηε αηηία θαζψο 

θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ ζε ππάξρνληα ή εθηεινχκελα έξγα, νηθνδνκέο θαη γεληθά ηδηνθηεζίεο, εθηφο 

απφ ηηο θαζαηξέζεηο ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε, ή απηέο πνπ 

ελέθξηλε εγγξάθσο ν ελδηαθεξφκελνο θαη ε Τπεξεζία. 

 

Ο αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηηο κεηαθνξέο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ κφλν ηηο πθηζηάκελεο νδνχο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ζα δηαθφπηεη έζησ θαη παξνδηθά ηελ θπθινθνξία ηνπο κε ηελ θαηάιεςε ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

πιηθψλ ή κεραλεκάησλ ηνπ. 

 
Ο Αλάδνρνο ζε φηη αθνξά ηελ εξγνηαμηαθή ζήκαλζε, έρεη ππνρξέσζε λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη ηεο Τ.Α. ΓΜΔΟ/Ο/613/2011 πεξί Έγθξηζεο: 1) Οδεγηψλ Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ 
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Καηαθφξπθεο ήκαλζεο Απηνθηλεηνδξφκσλ (ΟΜΟΔ-ΚΑ) θαη   2) Πξνδηαγξαθψλ θαη Οδεγηψλ ήκαλζεο 

Δθηεινχκελσλ Έξγσλ (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ) (ΦΔΚ 905/Β`/20.5.2011) 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά ηελ ιήμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ θαη εθφζνλ ππάξρεη αλνηθηφ φξπγκα (κε 

επηρσκέλν κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο) λα ην πεξηθξάζζεη κε ζηαζεξή αζθαιή πεξίθξαμε θαη λα ηνπνζεηήζεη 

ελεκεξσηηθή πηλαθίδα κε ηνλ ηίηιν ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

 
Άξζξν 31ν     Κπθινθνξηαθά  Μέηξα.  Μέηξα  ξύζκηζεο  ηεο  θπθινθνξίαο  γηα  ηελ  εθηέιεζε έξγσλ ζην 

νδηθό δίθηπν 
 

Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο έξγνπ ην νπνίν βξίζθεηαη ή θαηαιακβάλεη κηθξφ ή κεγάιν κέξνο επί ηνπ δηαζέ 

ζηκνπ θπθινθνξηαθνχ ρψξνπ θαη επεξεάδεηαη ε θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ζε πθηζηάκελεο νδνχο, ηφηε απαηηείηαη ε 

ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ  ζα  ειαρηζηνπνηνχλ ηελ  φριεζε ησλ  ρξεζηψλ ηεο  νδνχ θαη  ζα  εμαιείθνπλ ηνλ  

θίλδπλν αηπρεκάησλ. 
 

Η κειέηε ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο, ζε εξγνηάμηα θαηά κήθνο νδνχ ελ ιεηηνπξγία, εθπνλείηαη απφ κεραληθφ, θάηνρν 

κειεηεηηθνχ πηπρίνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ 

έξγνπ, θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 
 

Γηα ηηο πξνηεηλφκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ, είλαη ζθφπηκν λα δεηείηαη θαη ε γλψκε 

ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Σξνραίαο γηα ηα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ, πξηλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. Η ζπλεξγαζία κε ηελ Σξνραία ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ ππνβνιή, γηα ηελ 

αζηπλνκηθή αδεηνδφηεζε ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία κειέηεο, κε ζθνπφ λα δνζεί ε επθαηξία ζηελ αξκφδηα 

Σξνραία λα πξνζθέξεη ηπρφλ ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Ο ζρεδηαζκφο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε: 

 
α. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί εθηέιεζεο έξγσλ 
 

β. ηελ Τ.Α. ΓΜΔΟ/Ο/613/2011 πεξί Έγθξηζεο: 1) Οδεγηψλ Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ Καηαθφξπθεο ήκαλζεο 

Απηνθηλεηνδξφκσλ (ΟΜΟΔ-ΚΑ) θαη   2) Πξνδηαγξαθψλ θαη Οδεγηψλ ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ (ΟΜΟΔ- 

ΔΔΟ) (ΦΔΚ 905/Β`/20.5.2011) 
 

γ. ηελ ππνρξέσζε, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, λα πξνβιέπεηαη ηαρεία θαη αζθαιήο δηέιεπζε νρεκάησλ 

έθηαθηεο αλάγθεο (αζζελνθφξα, ππξνζβεζηηθά, πεξηπνιηθά αζηπλνκίαο θιπ.). 

 
δ. ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ζχκθσλεο γλψκεο απφ ηνλ Ο.Α..Θ θαη ηνλ .Α..Θ. ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο. 

 
Άξζξν 32ν     Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη κε δηθέο δαπάλεο ζηηο δηελέξγεηα φισλ ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε [ηερληθή πεξηγξαθή, ηηκνιφγην, Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Διιεληθέο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.) θιπ]. 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηελ νιηθή πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα θάλεη κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα 

θαη δαπάλεο  ηηο  απαηηνχκελεο  δνθηκέο,  νη  νπνίεο  ζα  επαλαιακβάλνληαη κέρξη  πιήξνπο  ηθαλνπνίεζεο  ησλ  

απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ  ηνλ 

επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 

 
Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 
 

Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο λα ζπληάμεη ρσξίο 

πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ επίβιεςε ζε δχν (2) αληίγξαθα, πιήξεηο θαη ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο 

ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη  ζπληήξεζεο ησλ  εγθαηαζηάζεσλ πνπ  εθηειέζζεθαλ απ  απηφλ.  Μηα  ζεηξά  απφ  ηηο  

νδεγίεο  απηέο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 
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Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα δηδάμεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ θπξίνπ 

ηνπ έξγνπ ηε ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 

Καηά ην ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή γη απηφ. Γεληθά γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη ην ρξφλν εγγχεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο, κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ 

επαλφξζσζε απηή απ΄ επζείαο, ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζηεί ζηνλ εληφο ηνπ θηηξίνπ 

ρψξν, πνπ ζα ππνδεηρηεί απφ ηελ επίβιεςε θαη λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα κε παξεκπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ 

θηηξίνπ θπθινθνξία ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ εξγνιαβηψλ. 
 

 
Άξζξν 33ν     Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθώλ εθζθαθώλ - Γηαρείξηζε απνβιήησλ θαηαζθεπήο ή θαηεδάθηζεο 
 

Γηα ηε Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθψλ εθζθαθψλ-Γηαρείξηζε απνβιήησλ θαηαζθεπήο ή θαηεδάθηζεο, ζα εθαξκνζζεί 

ε ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β΄). 
 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο νξίδεηαη σο δηαρεηξηζηήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ γηα ην έξγν θαη 

νθείιεη λα ππνβάιιεη ζρέδην δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Δπηζεκαίλεηαη ην άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ Αξ. 

36259/1757/Δ103 ΦΔΚηΒ'/24.8.2010 φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ απαίηεζε δηαρείξηζεο ηεο πεξίζζεηαο πιηθψλ 

εθζθαθψλ, θαη απνξξηκκάησλ θαζαηξέζεσλ, θαηεδαθίζεσλ θιπ. 

 
Ο Αλάδνρνο κεηά απφ ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο (AEKK), νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία, βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ απφ εγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζηελ νπνία εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ, ηε Γ/λζε θαη ηε δξαζηεξηφηεηα 

πξνέιεπζεο ησλ απνβιήησλ, ζα αλαθέξνληαη επίζεο ηα αθξηβή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο πνζφηεηεο 

ησ λ ΑΔΚΚ πνπ παξειήθζεζαλ, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ (Γειηίσλ Απνζηνιήο, Σηκνινγίσλ θιπ) πνπ 

ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο. 

 
Η  κε  ηήξεζε  ησλ  παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, ζπλεπάγεηαη ηελ  επηβνιή θπξψζεσλ ζχκθσλα κε  ηελ  θείκελε 

θαηά πεξίπησζε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 

 
Άξζξν 34ν     Δξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδόρνπο. Φζνξέο από εγθαηαζηάζεηο 

θαη από ηνλ αλάδνρν. 
 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνίγεη, λα κνξθψλεη θαη λα επαλαθέξεη ζηε αξρηθή θαηάζηαζε ηηο απαηηνχκελεο 

κε βάζε ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, νπέο δηέιεπζεο, θσιηέο θαη αχιαθεο, 

γηα ηνλ εληνηρηζκφ ζσιήλσλ ή νπνηνλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε, γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. 

 
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ θσιεψλ, θαη απιαθψλ ζε θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεκα ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ. 
 
Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηε δεκηά 

ή ηε θζνξά ζηελ πξνηέξα ηνπο θαηάζηαζε. 
 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κε παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πνπ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζχκβαζή ηνπ, απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζή ηνπο, 
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κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηθξηψκαηα θ.ι.π.) θαη λα ξπζκίζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινχκελσλ απ απηφλ 

εξγαζηψλ, νχησο ψζηε λα κε παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο. 

 
Άξζξν 35ν     Δμππεξέηεζε κεηαθνξάο ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο επίβιεςεο 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλεο ηνπ λα δηαζέηεη ζηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ, νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί 

θαη νπνηαδήπνηε εξγάζηκε κέξα  θαη ψξα, απφ  ηελ  ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο σο  ηελ  πξνζσξηλή παξαιαβή, 

επηβαηηθφ απηνθίλεην γηα επίζθεςε ηνπ έξγνπ. 
 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο επίβιεςεο ζηα εξγνζηάζηα πνπ ηπρφλ 

θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ θξίλεη απαξαίηεην ε δηεπζχλνπζα 

ππεξεζία. Ο δηεπζχλσλ απφ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο ηα έξγα ππνρξενχηαη, κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο 

ππεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ, δηεπζχλνπλ ή επηζεσξνχλ ηα έξγα, θαηά ηηο κεηαβάζεηο 

γηα επίβιεςε, έιεγρν ή επηζεψξεζε ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ή ζηνπο άιινπο ηφπνπο παξαγσγήο (άξζξν 138 παξ. 14 ηνπ 

Ν 4412/2016). 

 
Άξζξν 36ν     Δμππεξέηεζε Οξγαληζκώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο (Ο.Κ.Χ.) 
 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο πνπ 

ζα πξέπεη λα κεηαηεζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο. 

 
Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία αλάκεημε, ππνρξενχηαη φκσο λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε γηα 

ηελ εθηέιεζή ηνπο ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, γηα ιφγνπο θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 
Άξζξν 37ν     Βιάβεο ζηα έξγα - Αλαγλώξηζε απνδεκηώζεσλ 
 

Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα βιάβεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία εθηφο 

αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 
 

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζην έξγν, 

γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ηνπ πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, 

απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ή ζε κε ρξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε αηηία, πνπ ζα ζπκβεί εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαη  ηνπ ππνρξεσηηθνχ ρξφλνπ 

ζπληήξεζεο (αξ. 171 ηνπ Ν.4412/2016),  εθηφο  απφ  ηηο  πεξηπηψζεηο  ππαηηηφηεηαο  ηνπ  θνξέα  θαηαζθεπήο  ηνπ  

έξγνπ  ή  αλσηέξαο  βίαο  ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
Αλ ην έξγν ή ηκήκα απηνχ παξαδνζεί γηα ρξήζε πξηλ απφ ηελ παξαιαβή νη βιάβεο, θινπέο ή βαλδαιηζκνί απφ ηε 

ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ θχξην απηνχ εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε 

ζχκβαζε. 

 

Γεληθά γηα ηηο βιάβεο ζηα έξγα θαη ηελ αλαγλψξηζε απνδεκηψζεσλ έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη πξνβιεπφκελεο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 
Άξζξν 38ν     Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ θαη εηνίκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντόλησλ – Διαηηώκαηα - 

Παξάιεηςε ζπληήξεζεο 
 

Όια ηα πιηθά θ.ιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο αγνξάο, ρσξίο βιάβεο θαη 

ειαηηψκαηα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

 
Δπίζεο, φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα, ηνπο 

ηζρχνληεο  θαλνληζκνχο  θαη  πξνδηαγξαθέο  ησλ  Τπνπξγείσλ,  θαζψο  επίζεο  θαη  κε  ηα  ζπκβαηηθά  δεδνκέλα  ηεο 

εξγνιαβίαο, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο 

δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θ.ιπ. 
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ε είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ 

δηεπζχλνπζα ππεξεζία, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηα αλαγθαία ηερληθά ζηνηρεία (πξνέιεπζε, δηαθεκηζηηθά θαη 

θπξίσο ηερληθά θπιιάδηα, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, αλάιπζε ιεηηνπξγίαο θαη ινηπά 

ρξήζηκα ζηνηρεία θαη δείγκαηα ησλ βαζηθψλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο ππεξεζίαο, πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν θαζψο θαη φισλ ησλ ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη ινγηζκηθνχ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ απηφλ ή/θαη  ππεξγνιάβνπο  ηνπ  θαηά  ηελ  θαηαζθεπή  ηνπ  έξγνπ.  Ο  Αλάδνρνο  

ππνρξενχηαη  λα  πξνζθνκίζεη  ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη 

δείγκαηα (θαηά πεξίπησζε), γηα ηα πιηθά, είδε, φξγαλα θαη ζπζθεπέο πνπ νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, 

εμνπιηζκνχ, νξγάλνπ ή ζπζθεπήο ή/θαη επί κέξνπο ζηνηρείνπ ηνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν δελ ηεθκεξηψλεηαη, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη επηδφζεηο είλαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Απφ ελδερφκελε  απφξξηςε  ηνπ  πξνηεηλφκελνπ  πιηθνχ  ή  είδνπο  απφ  ηελ  Τπεξεζία  ιφγσ  ειιηπνχο  

ηεθκεξίσζεο,  δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο. 

 
Γηα ηα δηάθνξα κεραλήκαηα, πιηθά, ζπζθεπέο θηι., νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο, πνπ παξαγγέιινληαη έηνηκα απφ ην 

εκπφξην (δει. δελ θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ην έξγν), ησλ νπνίσλ νη ηδηφηεηεο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηπρφλ δελ θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη γηα ηελ πξφιεςε πηζαλψλ 

παξεξκελεηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ παξαγγειία, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ππνβάιιεη γηα 

έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ ή κεραλεκάησλ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην έξγν, 

καδί κε ηα νλφκαηα πξνκεζεπηψλ θαη ηπρφλ ππάξρνληα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα 

αληίζηνηρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη, θαη΄ έλδεημε, φηη ηα είδε πνπ ζα 

παξαγγειζνχλ ζπκθσλνχλ κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

 
Σα θαηαηηζέκελα δείγκαηα ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα φιε ηελ απνζηνιή θαη ηα πιηθά δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξηλ ειεγρζνχλ θαη εγθξηζνχλ αξκφδηα ηα δείγκαηα. 

 
ε φζεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ δείγκαηα, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ, ζπλνδεπφκελα απφ 

ηερληθά θπιιάδηα θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο εηο ηξηπινχλ, κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

 
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ έρεη ζεκαζία γηα ηα έξγα, ν Αλάδνρνο ζα ζπλνδεχεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία κε 

γεληθά ζρέδηα, εηο ηξηπινχλ, πνπ ζα εκθαλίδνπλ ζε θαηάιιειε θιίκαθα ηε δηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ 

πνπ ζα παξαγγειζνχλ, κέζα ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηηο γεληθέο εμσηεξηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπο. 

 
Οη αλσηέξσ ππνβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα πξηλ απφ ηελ παξαγγειία, 

θαηά ηξφπνλ ψζηε ε Τπεξεζία, αθνχ εθηειέζεη ηηο νπνηεζδήπνηε θαη΄ απηήλ αλαγθαίεο δνθηκέο θαη δηεξεπλήζεη 

θαηάιιεια ην ζέκα, λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο επαξθή ρξφλν γηα λα δηαηππψζεη δηαθσλία, απνδνρή, ή νπνηαδήπνηε 

παξαηήξεζε θαη λα απνκέλεη επίζεο επαξθήο ρξφλνο ζηνλ Αλάδνρν γηα λα αλαπξνζαξκφζεη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο 

ηεο Τπεξεζίαο ηελ παξαγγειία ηνπ. 

 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζα εμαζθαιίδνληαη ηα θαηάιιεια ρξνληθά πεξηζψξηα πξηλ 

απφ ηηο παξαγγειίεο ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ, πιηθψλ, ζπζθεπψλ θαη έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ζα γίλεηαη έγθαηξε 

πξφβιεςε παξαγγειηψλ, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

 
Η κία ζεηξά (απφ ηηο ηξεηο) ησλ ζηνηρείσλ θηι. πνπ ππέβαιε ν Αλάδνρνο, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ καδί κε ηελ θαηά ηα 

αλσηέξσ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηεο Τπεξεζίαο. 
 
Η έγθξηζε ησλ εηδψλ απηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ 

Αλάδνρν, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα είλαη ηα είδε πνπ ζα 
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εγθαηαζηήζεη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη λα απνδεηρζεί ηνχην θαηά ηηο δνθηκέο θαη παξαιαβέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 
 

Δμάιινπ παξακέλεη ζην αθέξαην ην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζε ηπραία δεηγκαηνιεςία επί ησλ πιηθψλ, 

ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, έηνηκσλ πξντφλησλ θηι.  πνπ  πξνζθνκίζζεθαλ ζην  εξγνηάμην θαη  λα  εθηειέζεη δνθ 

ηκέο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, λα δηαηάμεη δε ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην θάζε 

είδνπο πιηθνχ, κεραλήκαηνο, ζπζθεπήο, εηνίκνπ πξντφληνο θηι., πνπ δελ πιεξνί ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 
Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πξνθχςεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε επηινγή απφ ηνλ Αλάδνρν, θαη απφξξηςε ηεο απφ ηελ 

Τπεξεζία, θαζψο θαη ε επαλππνβνιή λέσλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, δελ ζα απνηειεί ιφγν γηα παξάηαζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηελ ελζσκάησζε ζην έξγν πξντφλησλ γηα ηα 

νπνία ζα εθθξάδνληαη ακθηβνιίεο δηαζεζηκφηεηαο αληαιιαθηηθψλ, αμηνπηζηίαο ηεο παξαγσγήο (βηνηερληθήο ή 

βηνκεραληθήο) ή χπαξμεο νξγαλσκέλεο αληηπξνζσπείαο ζηελ Διιάδα (γηα εηζαγφκελα πξντφληα απφ ην εμσηεξηθφ). 

Δπηπξφζζεηα, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αμηνινγήζεη κφλε εθείλε φηη ηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθά πξντφληα 

ζα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη, επί ηε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία 

πξννξίδνληαη, θαη κε πξνυπφζεζε εχινγεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, θαηά ηα ινηπά φπσο ηπρφλ νξίδεηαη ζηελ ΔΣΤ. 

Απφ ηα θαηά ηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα ηεο Τπεξεζίαο γηα πξντφληα, θαηά ηα άιια ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε, δελ πξνθχπηεη γ ηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν 

εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζε 

γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. 
 
Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη ζ 

απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο. 
 

Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ παξαιαβή ηνπο 

απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκηά ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά 

απηά. 

 
Γηα  ηα  πιηθά  πνπ  ν  έιεγρνο  απαηηεί  εξγαζηεξηαθέο  εμεηάζεηο,  απηέο  γίλνληαη  απφ  ηνλ  αξκφδην  

αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Οη δαπάλεο γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο θαζψο επίζεο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δαπάλε ηνπο (απνθαηαζηάζεηο θιπ), 

βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, 

έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχνπλ. 
 
 

Γηα ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, έρνπλ 

εθαξκνγή νη πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ θψδηθα. 

 

Άξζξν 39ν     Έθπησζε ηνπ Αλαδόρνπ 
 

Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ λφκν, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη. 
 

Η δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ αλαδφρνπ, αλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
 

α) Καζπζηεξήζεη ππαίηηα, πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο: 
 

i. ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή 
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ii. ηελ ππνβνιή ηνπ αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 
 

β) Τπεξβεί, κε ππαηηηφηεηα ηνπ, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν ηνπ κελφο, ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε ζχκβαζε ρξφλν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγνηαμηαθήο ηνπ αλάπηπμεο. 

 
γ)  Τπεξβεί  κε  ππαηηηφηεηα  ηνπ,  θαηά  δχν  (2)  ηνπιάρηζηνλ  κήλεο,  έζησ  θαη  κηα  απνθιεηζηηθή  πξνζεζκία  ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Καη‟ εμαίξεζε, αλ ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζπζηεξεί, αιιά ν αλάδνρνο  έρεη 

ήδε εθηειέζεη εξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο ηπρφλ ππνγξαθείζεο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, είλαη δπλαηή ε 

ρνξήγεζε παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, έζησ θη αλ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ 

νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ. Η  παξάηαζε ρνξεγείηαη ζηε  πεξίπησζε απηή ρσξίο  αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη κε  

επηβνιή ησλ  πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
δ)  Οη  εξγαζίεο  ηνπ  είλαη  θαηά  ζχζηεκα  θαθφηερλεο  ή  ηα  πιηθά  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  δελ  αληαπνθξίλνληαη  ζηηο 

πξνδηαγξαθέο. Γηα λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν 4412/2016 γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαθνηερληψλ ηνπ 

έξγνπ θαη λα έρεη απνξξηθζεί, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 
ε)  Παξεθθιίλεη επαλεηιεκκέλα απφ  ηα  εγθεθξηκέλα ζρέδηα  ή  παξαιείπεη  ζπζηεκαηηθά ηελ  ηήξεζε  ησλ  

θαλφλσλ αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία έθπησζεο ζηελ 

πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε δπν (2) ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πξνεηδνπνηήζεσλ ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

 
ζη) Γηαπηζησζεί φηη πξνζθφκηζε πιαζηή εγγπεηηθή επηζηνιή. 
 

Η αλσηέξσ πεξίπησζε γ΄ εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ πξνζεζκηψλ. 
 

 
 
Άξζξν 40ν     Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - Λήςε θσηνγξαθηώλ 
 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, 

λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε ηξία (3) αληίγξαθα θαη ζε ςεθηαθφ αξρείν ζηελ Τπεξεζία: 

 
Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θιίκαθα 1:50 ή ζε άιιε θιίκαθα πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

ππεξεζία, φπσο αθξηβψο απηέο εθηειέζζεθαλ ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα δηάηαμεο θαη 

εθηέιεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρέδηα θάηνςεο φπνπ ζα ζεκεηψλεηαη ε ζέζε, ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ θαη ε 

ζπλδεζκνινγία ησλ ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, δηθηχσλ θ.ιπ. 

 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ ηθαλφ αξηζκφ θσηνγξαθηψλ έγρξσκσλ 

θαη αζπξφκαπξσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 

κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο ηειεπηαίεο ζα θαίλνληαη φιεο νη φςεηο φισλ ησλ θηηξίσλ θαη φιεο νη 

κηθξνθαηαζθεπέο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Οη θσηνγξαθίεο απηέο πξέπεη λα είλαη επθξηλείο θαη 

θαιιηηερληθέο θαη ζα εθηππψλνληαη  ζε  ηξία  (3)  αληίηππα  ε  θαζεκία,  ζε  κεγέζπλζε  18  Υ  27,  ζε  ραξηί  ιεπθφ  

ζεκηηάη.  Η  ιήςε  ησλ θσηνγξαθηψλ ζα γίλεηαη κε ρξήζε ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο κε αλάιπζε 

ηνπιάρηζηνλ 5Mpixel, νη θσηνγξαθίεο δε, ζα παξαδίδνληαη θαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζε CD ή DVD. 

 
Άξζξν 41ν     Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηόο ηνπ πξηλ από ηελ απνπεξάησζε 
 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν έξγν ή ηκήκα ηνπ, αλ 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε). 

 
Η παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν, ή φηη απηφ εθηειέζηεθε θαιά θαη δηαηεξεί 

φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ  θαηξψ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηε ζχκβαζε. 



 

46 
 

 

Η παξαπάλσ παξαιαβή γηα ρξήζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

Η δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ (παξ. 5 άξζξνπ 169 ηνπ Ν 4412/2016). 
 

 
Άξζξν 42ν     Καζαξηζκόο θαηαζθεπώλ - εξγνηαμίσλ - εγθαηαζηάζεσλ 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ή ηνπ φινπ έξγνπ κεηά ηελ 

πεξαίσζή ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γχξσ δξφκσλ θάζε 

πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, κεραλήκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, πξνζσξηλέο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο 

θαη πεξηθξάγκαηα, πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα πιηθά, λα θαζαξίζεη κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φινπο ηνπο 

ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ παξάδνζή ηνπο απνιχησο θαζαξψλ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα 

φηη απαηηείηαη νχησο ψζηε ην έξγν λα παξαδνζεί θαζ φια έηνηκν γηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία. 
 

Αλ κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο, νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη ζε 

βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, ηεο δαπάλεο παξαθξαηνχκελεο απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ. 

 

 
Άξζξν 43ν     Βεβαίσζε  πεξάησζεο  εξγαζηώλ.  Γηνηθεηηθή  παξαιαβή.  Υξόλνο  εγγπήζεσο. 

Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή 
 

Γηα ηε βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν.4412/2016 
 

Γηα ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Οξίδεηαη ρξφλνο εγγπήζεσο 15 κελώλ, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηα 

έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο. Δξγαζίεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ θινπψλ ή βαλδαιηζκψλ απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ 

εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ 

ηελ ππεξεζία. 
 

Αλ ν αλάδνρνο παξακειήζεη ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ή επέιζεη ή επίθεηηαη βιάβε απηψλ, ηφηε θαιείηαη εγγξάθσο 

φπσο κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ 

παξαπάλσ δηαηαγή, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε 

βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απφ ηηο θαηαηηζέκελεο εγγπήζεηο ή απφ ηα νθεηιφκελα ζ‟ απηφλ πνζά θαη ζε 

πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηψλ, ην ππφινηπν βεβαηψλεηαη ζε βάξνο ηνπ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο εηζπξάμεσο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εζφδσλ. 

 

Οη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ ηεχρνο ν κνξθφηππνο ηνπ νπνίνπ θαη ε ζπρλφηεηα 

θαηαγξαθήο ζπκθσλνχληαη κε ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 

 
Γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 170 θαη 171 

ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ Πξνζσξηλή ή Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ είλαη ε εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ 

Αλαδφρνπ, θαη‟ εθαξκνγή ηεο ππ‟ αξηζκ. 433 /19-9-2000 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ηζρχνπζαο απφ 22-9-2000, 

θαηάξηηζεο Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.), ελεκεξσκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 305/96. 
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Η δηαπίζησζε ησλ αλσηέξσ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, θαη αλαγξάθεηαη ξεηά ζην ζρεηηθφ 

Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ δελ πθίζηαηαη ν Φ.Α.Τ. ή δελ είλαη αξθνχλησο ελεκεξσκέλνο ε 

Δπηηξνπή κπνξεί λα κελ πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. 

 
ην Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ζα αλαθέξεηαη φηη ν Φ.Α.Τ. εθαξκφζζεθε θαη ελεκεξψζεθε κεηά ηελ 

Πξνζσξηλή Παξαιαβή, ή φηη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ζε εθαξκνγή ησλ παξαηεξήζεσλ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ. 

 
Ο αλάδνρνο ζπληάζζεη επίζεο θάθειν πξνεθηίκεζεο ηεο δαπάλεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε βάζε ην 

κεηξψν ηνπ έξγνπ θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, πνπ αθνξνχλ ζε θζνξέο ιφγσ ζπλήζνπο ρξήζεο 

ηνπ έξγνπ. 
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