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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Έργο : 

 

«Αναβάθμιση υποδομών στην 

περιοχή  του Κάστρου»  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Το παρόν έργο αφορά στην ανάπλαση της πλατείας στην κεντρική πύλη  του κάστρου ( του 

Αγ. Γεωργίου) Ιωαννίνων στην οδό Θωμά Παλαιολόγου.  

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

  Ο χώρος αυτός λόγω της θέσης του βαρύνεται από 

 

• Την άμεση γειτνίασή του με το ιστορικό φρούριο της πόλης μας. 

• Την χρήση του από τους κατοίκους του Κάστρου (αναψυχή ,τόπος 

συνάντησης, πολιτιστικές εκδηλώσεις) 

• Τμήμα τουριστικής πορείας στα μνημεία και αξιοθέατα  της πόλης. 

 

Με τις λύσεις που δόθηκαν έγινε προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλες οι παραπάνω παράμετροι. 

  

Δηλαδή: 

 

• Η παρέμβαση να  είναι ήπιας μορφής και όχι μόνο να μην στέκεται  ανταγωνιστικά  προς το 

μνημείο , αλλά να αποτελεί  και ιδεώδες φόντο γι αυτό. 

• Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες ( καθιστικά, περίπατος ) 

• Να είναι επισκέψιμο και τόπος ξεκούρασης  για του περιηγητές της πόλης. 

 

Για τους παραπάνω λόγους δημιουργούνται:  

 

• Χώρος πρασίνου 

• Χώρος καθιστικών 

• φωτισμό του χώρου 

 

Τα υλικά  που προτείνονται για την εκτέλεση των εργασιών   είναι:  

 

• Για την επίστρωση του χώρο επιλέχθηκε γκαλντερίμι από  λευκή γρηπίδα σε αράδες 

πλάτους από 8 έως 15εκ και μήκος από 20 έως 35εκ, πάχους 5 εκ.  

 

• Όλος ο υπόλοιπος χώρος χωρίζεται στα  δύο τμήματα δεξιά και αριστερά της ράμπας προς 

το επάνω μέρος του τοίχους .Και στα δύο τμήματα δημιουργείται χώρος πρασίνου 

 

• Στην αριστερή πύλη, διατηρείται το τμήμα της παλαιάς πλακόστρωσης σε όλο το σωζόμενο 

μήκος και το υπόλοιπο μήκος επιστρώνεται με γκαλντερίμι από  λευκή γρηπίδα σε αράδες 

πλάτους από 8 έως 15εκ και μήκος από 20 έως 35εκ, πάχους 5 εκ. 
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• Οι επιφάνειες ξεχωρίζουν μεταξύ τους με λευκή γρηπίδα όρθια τοποθετημένη σαν 

διαχωριστικό μήκους 20 έως  40 εκ. ,πλάτους 10 εκ και ύψους 30 εκ.  

 

• Τοποθετούνται καθιστικά ,για την εξυπηρέτηση των πολιτών (3 διθέσια και 2  εξαθέσια). 

 

• Θα συντηρηθούν τα εκατέρωθεν της ράμπας πρόσβασης τοιχάρια . Επίσης θα γίνει και η 

συμπλήρωση-στερέωση με χτίσιμο και αρμολόγημα πετρών ομοίων με αυτές του υπάρχοντος 

τείχους στο κορμό καθώς και στην στέψη αυτού. 

 

• Ο λιθόκτιστος τοίχος που διαχωρίζει το χώρο επέμβασης από την οδό Θωμά Παλαιολόγου θα  

αρμολογηθεί εκ νέου  και θα αντικατασταθεί η υπάρχουσα γκριπίδα με νέα από φυσική γκρίζα 

ορθογωνισμένη πλάκα πάχους 6 εκ και πλάτους 56 εκ. Η εφαρμογή αρμολογημάτων στις 

όψεις των λιθοδομών θα γίνει με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι). Περιλαμβάνεται ο επιμελής 

καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής με χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροεργαλείων (μή 

κρουστικών), η απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων, η εκβάθυνση των αρμών από 2 έως 

3cm, το πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση, η απομάκρυνση της περίσσειας νερού με 

πεπιεσμένο αέρα, η αρμολόγηση με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι), σε κατάλληλη σύνθεση 

για τον προβλεπόμενο τελικό χρωματισμό (σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας), έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του αρμολογήματος να ευρίσκεται σε εσοχή 5 έως 

10 mm από την επιφάνεια της λιθοδομής,  η συντήρηση της επιφάνειας εφαρμογής και ο 

τελικός καθαρισμός από τυχόν υπολείμματα υλικών αρμολόγησης.  

 

• Θα γίνει πλήρωση επιλεγμένων χώρων με φυτική γη και εγκατάσταση χλοοτάπητα και θα 

γίνει φύτευση δένδρων. Προβλέπεται και εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος του 

χλοοτάπητα  

    

• Για την απορροή των υδάτων στο χώρο πρασίνου δημιουργείται  κατάντι του χώρου 

περιοχή αποστράγγισης (στην γραμμή διαχωρισμού πρασίνου και γκαλντεριμίου ) με 

κοκκώδες υλικό,  θραυστό υλικό και γεωϋφασμα κατάλληλα  διαμορφωμένο  . Στο τμήμα 

που κατασκευάζεται το λιθόστρωτο δεν θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων 

διότι η επιφάνειά του είναι μικρή και η αποστράγγιση θα γίνει με φυσική ροή προς την 

οδό Θωμά Παλαιολόγου.  

 

Για τις παραπάνω εργασίες όπου απαιτείται θα γίνεται εργαστηριακός έλεγχος από το 

Περιφερειακό εργαστήριο Δημοσίων Έργων ή και από ιδιωτικό σε ποσότητες σύμφωνα με 

τις Ε.Σ.Υ. και τις Π.Τ.Π. 

 

Τα απαιτούμενα υλικά του έργου θα είναι της έγκρισης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η 

κατασκευή των εργασιών και του τόπου επέμβασης θα γίνεται σε κάθε περίπτωση έπειτα 

από οδηγίες κατασκευής από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία καθώς και την 8η Εφορία 

Βυζαντινών αρχαιοτήτων.  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης ,  τις  εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας  και το υπ αρίθμ. 6271/27-

12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού& Αθλητισμου, 8ης Εφορείας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων . 
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ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

 Για τον φωτισμό τμήματος της οδού θ. Παλαιολόγου και της Πλατείας δίπλα από την 

Κεντρική Πύλη του κάστρου: 

 Θα τοποθετηθούν δύο (2) επίτοιχα φωτιστικά σώματα σε ύψος τοποθέτησης 4,20 m στις 

προσόψεις των κτιρίων της οδού Θωμά Παλαιολόγου, τέσσερις (4)  ιστοί με ένα φωτιστικό σώμα  

ο καθένας και δεκατέσσερις (14) προβολείς για την ανάδειξη του τείχους όπως φαίνεται στο 

συνημμένο σχέδιο (Η-1).  

 Πιο συγκεκριμένα τόσο τα επίτοιχα φωτιστικά σώματα, όσο και τα φωτιστικά σώματα επί 

ιστών θα είναι ισομορφικά με αυτά που θα ενσωματωθούν στα πλαίσια του έργου ανάπλασης: 

«Διαμόρφωση πλατείας Γλυκίδων, οδών Ιστορικού Προκοπίου, Γλυκίδων και Σουγδούρη» στο 

Κάστρο Ιωαννίνων. 

  Για τον φωτισμό του εσωτερικού τείχους του Κάστρου Νότια της Κεντρικής Πύλης, θα 

τοποθετηθούν συνολικά δεκατέσσερις (14) προβολείς, ίδιοι σε μορφή και χαρακτηριστικά και με 

τον ίδιο τρόπο τοποθέτησης, με αυτούς που είναι ήδη εγκατεστημένοι περιμετρικά του εξωτερικού 

τείχους για τον φωτισμό ανάδειξης.  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Ειδικότερα: 

Στο πρώτο  στάδιο θα οριστούν οι  θέσεις των νέων φωτιστικών σωμάτων. 

Η διέλευση των καλωδίων θα γίνει σε διπλό σιδηροσωλήνα διαμέτρου 3΄΄, όπου 

υπάρχει δρόμος και μονό πλαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ 90, 6 Atm στο υπόλοιπο τμήμα.  

Δίπλα από κάθε βάση ιστού θα υπάρχει φρεάτιο επισκέψεως του δικτύου. Φρεάτια 

επισκέψεως θα υπάρχουν επίσης όπου αλλού αυτό απαιτείται (διασταυρώσεις οδών, μετάβαση 

από το PILLAR στο κυρίως δίκτυο, αλλαγή κατεύθυνσης δικτύου κ.λ.π.). Από κάθε παρακείμενο 

σε ιστό φρεάτιο θα ξεκινά flexible σωλήνας που θα καταλήγει στη βάση του ιστού. 

Από το ακροκιβώτιο του ιστού στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο 4 Χ 10 ΝΥΥ, θα 

αναχωρεί καλώδιο 3Χ1,5ΝΥΥ για την ηλεκτροδότηση του κάθε φωτιστικού σώματος. 

Θα γίνει η κατασκευή των βάσεων των ιστών ηλεκτροφωτισμού στις προεπιλεγμένες 

θέσεις.  

Για την ηλεκτροδότηση θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο Pillar στην είσοδο του κάστρου 

(οδός Ιουστινιανού). Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η θέση του pillar 

ενδέχεται να αλλάξει, ύστερα από συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, σε θέση 

χωρίς οπτική όχληση με το τείχος.  

Τα επίτοιχα φωτιστικά σώματα θα έχουν δικό τους υπόγειο δίκτυο από πλαστικό σωλήνα 

διαμέτρου Φ 90, 6 Atm που θα τοποθετηθεί στο όριο της διαμόρφωσης με την οικοδομική 

γραμμή, θα καταλήγει στο φρεάτιο επίσκεψης και  σε στεγανό ακροκιβώτιο (μέσα σε μεταλλικό 

κουτί). Από το φρεάτιο θα ξεκινά κατακόρυφος γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας Φ32 (με 

κατάλληλη όδευση σε τοίχο και κατάλληλα στηρίγματα σε αυτόν) και θα καταλήγει στην βάση 

του βραχίονα στήριξης. Το καλώδιο ηλεκτροδότησης από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό 

σώμα θα είναι τύπου  ΝΥΥ 5Χ1,5mm². 

Οι προβολείς για τον φωτισμό του τείχους θα τοποθετηθούν: 

• Είτε μέσα στο έδαφος σε κατάλληλα διαμορφωμένο φρεάτιο με πλευρές από 

σκυρόδεμα. Το κάλυμμα του φρεατίου αυτού θα είναι τζάμι ασφαλείας (triplex 

– securite) με κατάλληλη αντιολησθηρή επιφάνεια, τοποθετημένο σε μεταλλικό 

ανοξείδωτο  πλαίσιο, τμήμα του οποίου θα φέρει σχάρα για τον εξαερισμό του 

φρεατίου.   
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• Είτε εξωτερικά σε βράχινη βάση. Σε αυτή την περίπτωση θα τοποθετηθεί 

κάλυμμα από πλέγμα για την προστασία του προβολέα. 

 

Η διέλευση των καλωδίων θα γίνει σε διπλό σιδηροσωλήνα διαμέτρου 3΄΄, όπου 

υπάρχει δρόμος και μονό πλαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ 90, 6 Atm στο υπόλοιπο τμήμα, 

παράλληλα με το τείχος και σε απόσταση 3 m από αυτό. Θα μεσολαβεί ένα φρεάτιο επισκέψεως 

στην μέση απόσταση από δύο συνεχόμενους προβολείς. Από κάθε φρεάτιο θα αναχωρούν δύο 

flexible πλαστικοί σωλήνες Φ32, ένας για κάθε προβολέα. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με το αρίθμ. 6130/198/12-08-2014 έγγραφό της 

αποφάνθηκε ότι  οι παρεμβάσεις κατασκευής που προτείνονται με το υπόψη έργο δεν είναι μεγάλης 

έκτασης  επομένως δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης  της υπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. 

1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του 

Ν.4014/21.09.2011» και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

              Το έργο υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο: 

- του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.)» , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

- του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»  όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

- του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

- του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

- του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις 

- του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- του Ν. 4250/2014 (Α74), «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

- του Ν. 4254/2014(Α85). «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

- του Ν. 4278/2014(Α157), «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις». 
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- του Ν. 4281/2014(Α160), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

- του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ και απόφαση  

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)]. 

- του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστεθέμενης Αξίας» και 

- του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137)   «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    διαρρυθμίσεις  

στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ  

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικών πράξεων (εφόσον 

δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικών 

εγκύκλιων που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 161.290,32 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 200.000,00 Ευρώ. 

Η  παρούσα μελέτης  ανέρχεται σε 200.000,00 € με Φ.Π.Α με κωδικό Κ.Α.30-7322.008 και  

βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις με την εξής κατανομή:  100.000 €  του προϋπολογισμού οικ. Έτους 

2020 με πηγή χρηματοδότησης το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  30.000,00  του προϋπολογισμού για 

το έτος 2021 με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ)  ,  50.000,00 € 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών και 

20.000,00 € του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ Επενδυτικών 

Δαπανών. 

 

 

  

  

 

Ιωάννινα Ιούλιος 2020 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 

Τσουκανέλης Ελευθέριος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

Ντόρνταϊ Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

Γιώργος Οικονόμου 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου 

Δασολόγος 

Ιωάννινα Ιούλιος 2020 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 

Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 

 

 

 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

Ιωάννινα Ιούλιος 2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  

 

 

 

 Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Έργο : 

 

«Αναβάθμιση υποδομών στην 

περιοχή  του Κάστρου»  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας  Κωδικός Άρθρου  Α.Τ.  
Κωδικοί 

Αναθεώρησης  
Μονάδα  

Ποσότητα 
 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ 
 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 

Χωματουργικά – Καθαιρέσεις 

1. 

Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 
χώρους των αποβλήτων , εκσκαφές 
κατασκευές και κατεδαφίσεις 
ΑΕΚΚ)(απόβλητα καθαιρέσεων -μικτά 
ρεύματα υλικών )  

ΝΑΕΚΚ.1 001 ΟΔΟ1123.Α m3 200,00 

2. 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας 

10.07.01 002 ΟΙΚ-1136 ton.km 450,00 

3. 
Εκθάμνωση εδάφους με  δενδρύλια 
περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 

20.01.01 003 ΟΙΚ-2101 m2 400,00 

4. 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες  

Α-2 004 ΟΔΟ-1123Α m3 200,00 

5. 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 
υλικό λατομείου 

20.20 005 ΟΙΚ-2162 m3 30,00 

6. 
Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους 
κόκκων έως 200 mm  

Α.19 006 ΟΔΟ-3121Β m3 8,00 

7. 
Καθαίρεση στηθαίων με την 
φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά με 
συνήθων μεθόδων καθαιρέσεων 

 22.02 Σχετ. 007 ΟΙΚ-2204 m3 2,00 

8. 
Καθαίρεση και επανατοποθέτηση 
μεταλλικής  βρύσης με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

 22.56 Σχετ. 008 ΟΙΚ-6102 kg 150,00 

9. 
Λιθοπληρώσεις τάφρων και 
στραγγιστηρίων 

41.01 009 ΟΙΚ 4104 m3 10,00 

Σκυροδέματα 

1. 

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

32.01.04 010 ΟΙΚ 3214 m2 55,00 

2. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, 
δομικά πλέγματα B500C 

38.20.03 011 ΟΙΚ-3873 kg 1.200,00 

Επενδύσεις-Επιστρώσεις 

1. Επισκευή υφιστάμενου λιθόστρωτου  41.02.01 Σχετ.1 012 ΟΙΚ-4106 m2 25,00 

2. 

Κατασκευή λιθοστρώτων απλής μορφής 
από άσπρη γρηπίδα σε αράδες πλάτους 
από 8 έως 15 εκ., μήκους από 20 έως 
35 εκ., και πάχους 5 εκ.  

41.02.01 Σχετ.2 013 ΟΙΚ-4106 m2 300,00 

3. Επισκευές λιθοδομών   43.01.02 Σχετ. 014 ΟΙΚ-4307 m3 20,00 

4. Μεταλλικό καθιστικό 6 θέσεων  64.06.1 Σχετ. 015 ΟΙΚ-6401 τεμ 2,00 

5. Μεταλλικό καθιστικό 2 θέσεων  64.06.2 Σχετ. 016 ΟΙΚ-6401 τεμ 3,00 

6. 
Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με 
ρωμαϊκό κονίαμα(κουρασάνι) 

71.02 Σχετ. 017 ΟΙΚ-7102 m2 294,00 

7. 

Τοποθέτηση διαχωριστικών λωρίδων  
από λευκή γρηπίδα διαστάσεων μήκους 
20 μέχρι 40 εκ. πλάτους 10 εκ. και 
ύψους 30εκ.  

75.21.04.     Σχετ.1 018 ΟΙΚ.7526 m2 10,00 

8. 

Επιστρώσεις στθαίων με γκρίζα φυσική 
ορθογωνισμένη πλάκα πάχους 6εκ. Και 
πλάτους 56εκ   

75.21.04       Σχετ.2 019 ΟΙΚ.7526 m2 30,00 

9. 
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες 
χρησίμου μήκους 1,01 έως 1,40 m 

 75.51.02 Σχετ. 020 ΟΙΚ 7552 μμ 20,00 

10. 
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 
gr/m2 

79.15.04 021 ΟΙΚ 7914 m2 60,00 
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ΠΡΑΣΙΝΟ 
 

1. 

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε 
αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια 
του υλικού  

ΝΕΤ ΠΡΣ Α6 022 ΠΡΣ 1620 m3 135,00 

2. 

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους 
για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα  

ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1 023 ΠΡΣ 1140 στρ. 0,5 

3. Δένδρα κατηγορίας Δ8 ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.8 024 ΠΡΣ 5210 τεμ 6,00 

4. Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΝΕΤ ΠΡΣ Δ7 025 ΠΡΣ 1710 m3 20,00 

5. Προμήθεια φυτικής γης ΝΕΤ ΠΡΣ Δ8 026 ΠΡΣ 1620 m3 115,00 

6. 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 
0,50*0,50*0,50 m 

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε2.2 027 ΠΡΣ 5120 τεμ.  6,00 

7. 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 41-80 lt. 

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.8 028 ΠΡΣ 5210 τεμ.  6,00 

8. 

Υποστύλωση δένδρων με την αξία του 

πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 

2,50 μ 

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1 029 ΠΡΣ 5240 τεμ. 12,00 

9. 
Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου 
χλοοτάπητα 

ΝΕΤ ΠΡΣ 13.2 030 ΠΡΣ 5510  στρ.  0,50  

10. 

Αρδευτικά δίκτυα. Πλήρης 
εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος 
χλοοτάπητα με              pop-up 

ΝΕΟ ΠΡΣ Η10 031 ΗΛΜ 8      m2 500,00 

11. 

Συντήρηση πρασίνου .Κούρεμα 
χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρασίνων 
με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή  

ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ 4.8.1 032 ΠΡΣ 5530 στρ. 1,00 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1. 

Σύνολο ιστού 4 μέτρων και φωτιστικού 
σώματος κορυφής φωτεινών πηγών 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος μέχρι 77W. 

NEO 060.10.1.4 033 
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  4  

2. 

Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  
φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 
23W και βραχίονα.   

ΝΕΟ  60.10.40.8  034 
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  2  

3. 
Προβολέας για την ανάδειξη του 
κάστρου   

ΝΕΟ 60.10.40.8 035 
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  14  

4. 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων ηλεκτροφωτισμού 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm 
σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  60.20.40.2  036 
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  50  

5. 

 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων 
καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 
40x40 cm 

ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.85.1  037 
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  5  

Ιωάννινα Ιούλιος 2020 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 

Τσουκανέλης Ελευθέριος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

Ντόρνταϊ Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός  

 

Γιώργος Οικονόμου 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου 

Δασολόγος 

 

 

Ιωάννινα Ιούλιος 2020 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 

Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 

 

 

 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Ιωάννινα Ιούλιος 2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  

 

 

 Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Έργο : 

 

«Αναβάθμιση υποδομών στην 

περιοχή  του Κάστρου»  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Α.Τ.  
Κωδικοί 

Αναθεώρησης  
Μονάδα  

Τιμή Ποσότητα Δαπάνη  

( € )   Μερική ( € )  Ολική ( € )  

ΟΜΑΔΑ Α:  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

           Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 

1. 

Κόστος υποδοχής σε 
αποδεκτούς χώρους των 
αποβλήτων , εκσκαφές 
κατασκευές και κατεδαφίσεις 
ΑΕΚΚ)(απόβλητα καθαιρέσεων 
-μικτά ρεύματα υλικών )  

ΝΑΕΚΚ.1 001 ΟΔΟ1123.Α m3 4,30 200,00 860,00  

2. 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 
μέσου οδών καλής βατότητας 

10.07.01 002 ΟΙΚ-1136 ton.km 0,35 450,00 157,50  

3. 

Εκθάμνωση εδάφους με  
δενδρύλια περιμέτρου κορμού 
μέχρι 0,25 m 

20.01.01 003 ΟΙΚ-2101 m2 4,5 400,00 1.800,00  

4. 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες  

Α-2 004 ΟΔΟ-1123Α m3 2,59 200,00 518,00  

5. 
Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου 

20.20 005 ΟΙΚ-2162 m3 17,59 30,00 527,70  

6. 
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 mm  

Α.19 006 ΟΔΟ-3121Β m3 12,00 8,00 96,00  

7. 

Καθαίρεση στηθαίων με την 
φορτοεκφόρτωση και την 
μεταφορα με συνήθων 
μεθόδων καθαιρέσεων 

 22.02 
Σχετ. 

007 ΟΙΚ-2204 m3 39,80 2,00 79,60  

8. 

Καθαίρεση και 
επανατοποθέτηση μεταλλικής  
βρύσης με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης 

 22.56 
Σχετ. 

008 ΟΙΚ-6102 kg 1,00 150,00 150,00  

9. 
Λιθοπληρώσεις τάφρων και 
στραγγιστηρίων 

41.01 009 ΟΙΚ 4104 m3 28,00  10,00 280,00  

    Άθροισμα εργασιών:  4.468,80  

           Σκυροδέματα 

1. 

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

32.01.04 010 ΟΙΚ 3214 m2 90,00 55,00 4.950,00  

2. 

Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, δομικά 
πλέγματα B500C 

38.20.03 011 ΟΙΚ-3873 kg 1,01 1.200,00 1.212,00  

    Άθροισμα εργασιών:  6.162,00  

           Επενδύσεις-Επιστρώσεις 

1. 
Επισκευή υφιστάμενου 
λιθόστρωτου  

41.02.01 
Σχετ.1 

012 ΟΙΚ-4106 m2 40,00 25,00 1000,00  

2. 

Κατασκευή λιθοστρώτων 
απλής μορφής από άσπρη 
γρηπίδα σε αράδες πλάτους 
από 8 έως 15 εκ., μήκους από 
20 έως 35 εκ., και πάχους 5 
εκ.  

41.02.01 
Σχετ.2 

013 ΟΙΚ-4106 m2 95,00 300,00 28500,00  

3. 
Επισκευές λιθοδομών   43.01.02 

Σχετ. 
014 ΟΙΚ-4307 m3 30,00 20,00 600,00  

4. 
Μεταλλικό καθιστικό 6 θέσεων  64.06.1 

Σχετ. 
015 ΟΙΚ-6401 τεμ 6000,00 2,00 12000,00  

5. 
Μεταλλικό καθιστικό 2 θέσεων  64.06.2 

Σχετ. 
016 ΟΙΚ-6401 τεμ 2000,00 3,00 6000,00  
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6. 

Αρμολογήματα όψεων 
τοιχοδομών με ρωμαϊκό 
κονίαμα(κουρασάνι) 

71.02. 
Σχετ. 

017 ΟΙΚ-7102  m2 20.00 294,00 5880,00  

7. 

Τοποθέτηση διαχωριστικών 
λωρίδων  από λευκή γρηπίδα 
διαστάσεων μήκους 20 μέχρι 
40 εκ. πλάτους 10 εκ. και 
ύψους 30εκ.  

75.21.04.     
Σχετ.1 

018 ΟΙΚ.7526 m2 100,00 10,00 1000,00  

8. 

Επιστρώσεις στθαίων με 
γκρίζα φυσική ορθογωνισμένη 
πλάκα πάχους 6εκ. Και 
πλάτους 56εκ   

75.21.04       
Σχετ.2 

019 ΟΙΚ.7526 m2 160,00 30,00 4800,00  

9. 

Ολόσωμες μαρμάρινες 
βαθμίδες χρησίμου μήκους 
1,01 έως 1,40 m 

 75.51.02 
Σχετ. 

020 ΟΙΚ 7552 μμ 150,00 20,00 3000,00  

10. 
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 
285 gr/m2 

79.15.04 021 ΟΙΚ 7914 m2 3,90 60,00 234,00  

    Άθροισμα εργασιών:  63.014,00  

    Σύνολο Οικοδομικά:  73.644,80  

ΠΡΑΣΙΝΟ 

1. 

Πλήρωση νησίδων με φυτική 
γη σε αστικές περιοχές, χωρίς 
την προμήθεια του υλικού  

ΝΕΤ ΠΡΣ 
Α6 

022 ΠΡΣ 1620 m3 2,60  135,00 351,00  

2. 

Γενική μόρφωση επιφάνειας 
εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα  

ΝΕΤ ΠΡΣ 
Γ1 

023 ΠΡΣ 1140 στρ. 105,00  0,5 52,50  

3. 
Δένδρα κατηγορίας Δ8 ΝΕΤ ΠΡΣ 

Δ1.8 
024 ΠΡΣ 5210 τεμ 170,00  6,00 1020,00  

4. 
Προμήθεια κηπευτικού 
χώματος 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
Δ7 

025 ΠΡΣ 1710 m3 8,50  20,00 170,00  

5. 
Προμήθεια φυτικής γης ΝΕΤ ΠΡΣ 

Δ8 
026 ΠΡΣ 1620 m3 6,00  115,00 690,00  

6. 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 
0,50*0,50*0,50 m 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
Ε2.2 

027 ΠΡΣ 5120 τεμ.  2,00  6,00 12,00  

7. 
Φύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου 41-80 lt. 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
Ε9.8 

028 ΠΡΣ 5210 τεμ.  6,00  6,00 12,00  

8. 

Υποστύλωση δένδρων με την 

αξία του πασσάλου για μήκος 

πασσάλου μέχρι 2,50 μ 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
Ε11.1.1 

029 ΠΡΣ 5240 τεμ. 2,50  12,00 30,00  

9. 

Εγκατάσταση 
προπαρασκευασμένου 
χλοοτάπητα 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
13.2 

030 ΠΡΣ5510  στρ. 5.500,00  0,50  2.750,00  

10. 

Αρδευτικά δίκτυα. Πλήρης 
εγκατάσταση αυτόματου 
ποτίσματος χλοοτάπητα με              
pop-up 

ΝΕΟ ΠΡΣ 
Η10 

031 ΗΛΜ8 m2 5,00  500 2.500,00  

11. 

Συντήρηση πρασίνου .Κούρεμα 
χλοοτάπητα και χλοοτάπητα 
πρασίνων με βενζινικίνητη 
χλοοκοπτική μηχανή  

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ 4.8.1 

032 ΠΡΣ 5530 στρ. 55,00 1 55,00  

    Άθροισμα εργασιών:  7.642,50  

    Σύνολο Πράσινο:  7.642,50  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ 81.287,30 
 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1. 

Σύνολο ιστού 4 μέτρων και 
φωτιστικού σώματος κορυφής 
φωτεινών πηγών τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
ισχύος μέχρι 77W. 

NEO 
060.10.1.4 

033 
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  3.500,00  4 14.000,00   

2. 

Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού 
σώματος  φωτεινών πηγών  
τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 
μέχρι 23W και βραχίονα.   

ΝΕΟ  
60.10.40.8  

034 
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  1.400,00  2 2.800,00   

3. 
Προβολέας για την ανάδειξη 
του κάστρου   

ΝΕΟ 
60.10.40.8 

035 
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  1.400,00  14 19.600,00   

4. 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων 
ηλεκτροφωτισμού 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm 
σπείρωμα 2½’’) και πάχους 
3,6 χτ.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.2  

036 
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  16,00  50 800,00   
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5. 

 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο 
έλξης καλωδίων 40x40 cm 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

037 
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  60,00  5  300,00   

    Άθροισμα εργασιών:  37.500,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 

37.500,00 
 

Εργασίες Προϋπολογισμού (ΟΜΑΔΕΣ Α + Β)  118.787,30  

Γ.Ε.&Ο.Ε.(%)      18% 21.381,71  

Σύνολο 140.169,01  

Απρόβλεπτα(%) 15% 21.025,35  

Σύνολο 161.194,36  

Αναθεώρηση  95,96 € 

Σύνολο 161.290,32  

Φ.Π.Α.(%)             24% 38.709,68  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα Ιούλιος 2020 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 

Τσουκανέλης Ελευθέριος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

Ντόρνταϊ Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

Γιώργος Οικονόμου 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου 

Δασολόγος 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα Ιούλιος 2020 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 

Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 

 

 

 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα Ιούλιος 2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  

 

 

 

 Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Έργο : 

 

«Αναβάθμιση υποδομών στην 

περιοχή  του Κάστρου»  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης 

που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 

Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 

σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

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

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών 
ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

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

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

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) 
και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου 

από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 

εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 

προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 

εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, 

επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 

και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, 

εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών 

υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή 

εκτός αυτού. 



 

15 

 

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

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

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, 

τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και 

την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 

όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 

εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 

ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 

έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 

θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

“’δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 
οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε 
αιτία, οι πάσης φύσεως σταλιές και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου 
του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης 

και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 

ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 

ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο ). 

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

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

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ,λπ.), 

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 

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

εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες 

σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση 

της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 

αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών 

και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 

περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, 

την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 

από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 

της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 

κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 

αρχικής σήμανσης. 

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

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 

αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 

σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 

μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών 

σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 

εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, 

υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ), 

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 

του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και 

οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 

υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με 

ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 

αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα 

οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 

τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 

καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν 

υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
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αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 

όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 

είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών 

ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 

χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των 

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για 

τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 

εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 

απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 

ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση 

ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 

αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 

παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ,λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 

τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, 

μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 

Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 

τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 

των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για 

να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν 
να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις 
ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση 
των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

1. Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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3. Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

4. Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

5. Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 

αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

6. Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου 
απασχόλησης. 

7. Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

8. Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9. Για φόρους. 

10. Για εγγυητικές. 

11. Ασφάλισης του έργου. 

12. Προσυμβατικού σταδίου. 

13. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

14. Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

1. Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις 

προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

2. Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης 
και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

3. Νομικής υποστήριξης 

4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 

χρήση αυτοκινήτων 

6. Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού 

7. Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

10. Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
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Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

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

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

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

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

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

διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας 
σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στενάνωση αρμών υε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε 
μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

παρόντοςΤιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

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

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

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

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

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

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη 

που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

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

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 

χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 

• υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία 
του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

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

 2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

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

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

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για 

κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

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

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 

πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

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

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει 
επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

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

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

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

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

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

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία 

των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά. 

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

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 

"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

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

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

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 

επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής 

επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή 

τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, 

επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. 

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 

50% του ύψους κάσσας θύρας.   

 α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30 

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές   

 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 

50% του ύψους κάσσας θύρας.   

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90 

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30 

 γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια :   

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00 

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40 
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 γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80 

 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 

 ε) σιδερένια 1,00 

4. 

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70 

5. 

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60 

6. Σιδερένιες θύρες :   

 α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 

 β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00 

 γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00 

 δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά :   

 α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 

 γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :   

 α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 

 β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 

9. Θερμαντικά σώματα :   

 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 

Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 

των θερμαντικών σωμάτων   

 

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος 
μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. 
Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων 
περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. 
Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και 
μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των NET 
OIK περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι 
είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο 
έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να 
κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου 
μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο NET OIK. 
Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα 
επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του τύπου 
να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 
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4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς 
λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone 
cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να 
φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τ εφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γ κρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό  
 
 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γ κρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τ ρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο) 
 
6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο 
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 2.2.5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών 

τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

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

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

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

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

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

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

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

Σε αστικές περιοχές 
 

- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση >5km 0,21 

Εκτός πόλεως 
 

• οδοί καλής βατότητας 
 

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση >5km 0,19 

• οδοίκακής βατότητας 
 

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση >5km 0,21 

• εργοταξιακές οδοί 
 

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση >3km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 

 

 

 

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

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση 
και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο 
αντίστοιχο άρθρο. 
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Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (NET OIK), προστίθεται 
στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με , και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε 
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού 
έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  παρατίθεται η τιμή 

που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν 

διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι 

αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει 

ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 

διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

A.T.: 001  
 
ΝΑΕΚΚ.1          Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων, 

εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ( απόβλητα 
καθαιρέσεων -μικτά ρεύματα υλικών)  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ1123.Α 100,00%  
 
      Εναλλακτική διαχείριση κάθε είδους αποβλήτων από εκσκαφές ,κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ) ,ανεξάρτητα από την μορφή τους , τον όγκο , το βάρος ή και τα επιμέρους υλικά από τα 
οποία συντίθενται ,όπως αυτά προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010(ΦΕΚ 
1312Β/2010) και σε κάθε διάταξη που αναφέρεται σ’αυτή. 
Με το παρόν άρθρο (Ρευμά ΑΕΚΚ 2: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΜΙΚΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ, Κ.ΕΚΑ 
170904-1 οπλισμένο σκυρόδεμα, άσφαλτος , χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα, Κ.ΕΚΑ 170504-
Απόβλητα εκσκαφών , Κ.ΕΚΑ 170506 Μπάζα εκσκαφών) αποζημιώνεται το κόστος που προκύπτει 
από την συνολική διαδικασία εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, όπως αυτή περιγράφεται στην 
παρούσα ΚΥΑ, χωρίς τις δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά ( με την σταλία 
μεταφορικών μέσων), οι οποίες περιλαμβάνονται ανοιγμένες στις δαπάνες του τιμολογίου , όπως 
ρητά αναφέρεται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1.2 και 
στην Εγκύκλιο 11-ΔΝΣγ/οικ. 44038/ΦΝ466/19-6-2017 Υ.ΥΠ. ΜΕ. 
Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ του έργου θα πραγματοποιείται από εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης , σύμφωνα με την διαδικασία , τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  
Ο ανάδοχος του έργου είναι και ο Διαχειριστής των ΑΕΚΚ του έργου και δεσμεύεται από την κείμενη 
νομοθεσία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή .  
Για την πληρωμή της εν λόγω εργασίας , απαιτείται η προσκόμιση στην Υπηρεσία από τον 
Διαχειριστή των ΑΕΚΚ, Στοιχείων για την Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ), πριν από την έναρξη 
των εργασιών  και Βεβαίωση Παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης , μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισής τους , σύμφωνα με το άρθρο 
7 της παραπάνω ΚΥΑ. 
Τέλος στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται κάθε εργασία , ενέργεια , προσωπικό υλικά, εξοπλισμός 
κ.λ.π. που απαιτείται προκειμένου η εργασία να εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος , της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
, και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) ΑΕΚΚ, όπως προκύπτουν από την επιμέτρηση των εργασιών 
(άρθρα εκσκαφών από τα οποία προκύπτει περίσσεια υλικών , καθαιρέσεις)από τις οποίες 
προέκυψαν τα ΑΕΚΚ 
 

( 1 m³ )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ     
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 (Αριθμητικώς): 4,30  
 

    

A.T.: 002  
 
10.07.01          Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής 

βατότητας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-1136 100,00%  
 

 Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και όχι 

των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε 

περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών έργων.  Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης 

τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.  Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -

μεταφοράς των υλικών περιλαμβάνονται ανηγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα.  

 Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Επί οδού 

επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 

 

(1 ton/km)  Τονοχιλιόμετρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΔΕ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 0,35  

 
    

  A.T.:  003  
 
20.01.01          Εκθάμνωση εδάφους με  δενδρύλια περιμέτρου κορμού 

μέχρι 0,25 m 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-2101 100,00%  
 

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

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

 Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις 
στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 

 

(1 m²)  Τετραγωνικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 4,50  

 
    

   A.T.:  004  
 
Α-2          Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημηβραχώδες 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ-1123Α 100,00%  



 

28 

 

 

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

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης 

των πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

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

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

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

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισμούς.  
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Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
 
( 1 m³ )  

 
Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 2,59  

 
    

A.T.:  005  
 
20.20          Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ.2162 100,00%  

 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου 
του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 
διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων 
διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  
 
( 1 m³ )  

 
Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΠΤΑ   ΕΥΡΩ &  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 17,59  
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A.T.:  006  
 
Α-19          Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200                                    

mm. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ -3121Β 100,00%  
 

Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα 
λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου 
κλάσματος (διερχoμένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια του υλικού,  
• η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  
Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιμετρούμενου σε όγκο κατασκευασμένου 
επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
( 1 m³ )  

 
Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ &  ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 12,00  

 
    

A.T.:  007  
 
22.02 Σχετ.          Καθαίρεση στηθαίων  με την φορτοεκφόρτωση και την 

 μεταφορά με συνήθων μεθόδων καθαιρέσεων 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2204 100,00%  
 

Καθαίρεση στηθαίων από πάσης φύσεως υλικού σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα και προσωρινές αντιστηρίξεις, η 
συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στην θέση 
απόρριψης 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
( 1 m³ )  

 
Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 39,80  
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A.T.:  008  
 
22.56 Σχετ.          Καθαίρεση  και επανατοποθέτηση μεταλλικής βρύσης 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6102 100,00%  

 

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικής βρύσης με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά για την καθαίρεση και επανατοποθέτηση καθώς 
και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 
 
( 1 Kg )  

 
Κιλό  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1,00  

 
    

A.T.:  009  
 
41.01          Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ4104 100,00%  

 

Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίων κλπ, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, με αργούς λίθους 
λατομείου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα στραγγιστηρίων από 
διαβαθμισμένα αδρανή". 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες 
μεταφορές και η εργασία τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του ορύγματος, με ή χωρίς 
υποβοήθηση μηχανικών μέσων. 
 
( 1 m³ )  

 
Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 28,00  

 
    

A.T.:  010  
 
32.01.04          Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-3214 100,00%  

 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με 
χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
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01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση 
όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του 
σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), 
οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη 
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 
για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος 
από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες 
και τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.  
 
( 1 m³ )  

 
Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00  

 
    

A.T.:  011  
 
38.20.03          Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα 

B500C 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-3873 100,00%  
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιμέτρηση των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Στις 
επιμετρούμενες 

ποσότητες, πέραν 
της προμήθειας, 
μεταφοράς επί 

τόπου, 
διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του 

οπλισμού, 
περιλαμβάνονται 

ανηγμένα τα 
ακόλουθα: 
• Η σύνδεση των 
ράβδων κατά 
τρόπο στερεό με 
σύρμα, σε όλες 

ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά 
τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  
• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 
( 1 Kg )  Κιλό  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ &ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1,01      

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 
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     A.T.:  012  
 
41.02.01.Σχετ.1   Επισκευή υφιστάμενου λιθόστρωτου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-4106 100,00%  

 

 Επισκευή υφιστάμενου λιθόστρωτου με επιμελής καθαρισμό της άνω επιφάνειας από 
βλάστηση και χώμα ,απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού , διαμόρφωση των αρμών εκεί 
που απαιτείται προς ανάδειξη της αρχικής μορφής του λιθόστρωτου. 

 

(1 m²)  Τετραγωνικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ   ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00  

 
    

     A.T.:  013  
 
41.02.01.Σχετ.2   Κατασκευή λιθοστρώτων απλής μορφής από άσπρη 

γκριπίδα σε αράδες πλάτους από 8 εώς 15 εκ. , μήκους 
από 20 εώς 35 εκ. και πάχους 5 εκ.     

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-4106 100,00%  

 

 Κατασκευή λιθοστρώτων ( γκαλντεριμιών) απλής μορφής από άσπρη γκριπίδα σε αράδες 
πλάτους από 8 εώς 15 εκ. , μήκους από 20 εώς 30 εκ. και πάχους 10 εκ.  Οι λίθοι θα 
τοποθετούνται όρθιοι -αραδωτοί ,συνδεόμενοι μεταξύ τους με υπόστρωμα ισχυρής 
τσιμεντοκονίας των 600Kg τσιμέντου και οι κατακόρυφοι αρμοί θα πληρούνται με το ίδιο κονίαμα 
χωρίς να υπάρχει ίχνος κονιάματος στην επιφάνεια του λιθόστρωτου που θα είναι πλήρως 
κατεργασμένοι. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια , κατεργασία και μεταφορά των  λίθων επί 
τόπου του έργου με οποιοδήποτε μέσο ακόμη και με μονότροχο , ζώο, αξία του 
τσιμεντοκονιάματος , οι πλάγιες μεταφορές ,και η εργασία διαμόρφωσης της επιφανείας του 
προς κάλυψη εδάφους και η διαλογή και τοποθέτηση των  λίθων. Επίσης περιλαμβάνονται τα 
πάσης φύσεως υλικά για την τοποθέτηση των λίθων. 

 

(1 m²)  Τετραγωνικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 95,00  
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A.T.:  014  
 
43.01.02  Σχετ. Επισκευές λιθοδομών 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ4307 100,00%  

 

Επισκευές λιθοδομών με αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) 
και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους περιφράξεων σύμφωνα με την μελέτη και για τα εξωτερικά 
τείχη του Κάστρου των Ιωαννίνων για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σύμφωνα και με τις 
οδηγίες της επιβλέπουσας και της αρμόδιας εφορίας βυζαντινών αρχαιοτήτων υπηρεσίας 
 
( 1 m³ )  

 
Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 30,00  

 
    

A.T.:  015  
 
64.06.01 Σχετ.     Μεταλλικό Καθιστικό 6 θέσεων 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ6401 100,00%  

 

Μεταλλικό Καθιστικό 6 θέσεων όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Το κάθε τεμάχιο αποτελείται 
από 6 μονές πολυθρόνες ενωμένες σε μια ενότητα. Η τιμή περιλαμβάνει προμήθεια μεταφορά 
τοποθετηση καθώς και κάθε μικροϋλικό που απαιτείται για την στερέωση του καθιστικού. 
 
( 1 Τεμ. )  

 
Τεμάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 6.000,00  

 
    

A.T.:  016  
 
64.06.02 Σχετ.     Μεταλλικό Καθιστικό 2 θέσεων 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ6401 100,00%  

 

Μεταλλικό Καθιστικό 2 θέσεων όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Το κάθε τεμάχιο αποτελείται 
από 2 μονές πολυθρόνες ενωμένες σε μια ενότητα. Η τιμή περιλαμβάνει προμήθεια μεταφορά 
τοποθέτηση καθώς και κάθε μικροϋλικό που απαιτείται για την στερέωση του καθιστικού. 
 
( 1 Τεμ. )  

 
Τεμάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 2.000,00  
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     A.T.:  017  
 
71.02 Σχετ. Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα 

(κουρασάνι)         

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-7102 100,00%  

 

 Τελικό αρμολόγημα όψεων λιθοδομών κάθε τύπου και μορφής, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι), σύμφωνα με την μελέτη και για τα 
εξωτερικά τειχη του Κάστρου των Ιωαννίνων για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
σύμφωνα και με τις οδηγίες της επιβλέπουσας και της αρμόδιας εφορίας βυζαντινών 
αρχαιοτήτων υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής με 
χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροεργαλείων (μή κρουστικών), η απομάκρυνση των σαθρών 
τμημάτων, η εκβάθυνση των αρμών από 2 έως 3cm, το πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό 
πίεση, η απομάκρυνση της περίσσειας νερού με πεπιεσμένο αέρα, η αρμολόγηση με ρωμαϊκό 
κονίαμα (κουρασάνι), σε κατάλληλη σύνθεση για τον προβλεπόμενο τελικό χρωματισμό 
(σύμφωνα με την μελέτη), έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του αρμολογήματος να ευρίσκεται σε 
εσοχή 5 έως 10 mm από την επιφάνεια της λιθοδομής,  η συντήρηση της επιφάνειας εφαρμογής 
και ο τελικός καθαρισμός από τυχόν υπολείμματα υλικών αρμολόγησης.  

 Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο 
μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται 
και η συμπλήρωση με χτίσιμο και αρμολόγημα πετρών ομοίων με αυτές του υπάρχοντος τείχους 
στο κορμό καθώς και στην στέψη αυτού. 

 

(1 m²)  Τετραγωνικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 20,00  

 
    

     A.T.:  018  
 
75.21.04  Σχετ.1    Τοποθέτηση διαχωριστικών λωρίδων από λευκή γρηπίδα 

διαστάσεων μήκους 20 έως 40 cm ,  πλάτους  10cm και 
ύψους 30 cm         

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-7526 100,00%  

 

 Τοποθέτηση διαχωριστικών λωρίδων από λευκή γρηπίδα διαστάσεων μήκους 20 εώς 40 cm   
πλάτους 10cm και ύψους 30 cm. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και η εργασία .  

 Οι λίθοι θα τοποθετούνται όρθιοι  ,συνδεόμενοι μεταξύ τους με υπόστρωμα ισχυρής 
τσιμεντοκονίας των 600Kg τσιμέντου και οι κατακόρυφοι αρμοί θα πληρούνται με το ίδιο κονίαμα 
χωρίς να υπάρχει ίχνος κονιάματος στην επιφάνεια του λιθόστρωτου που θα είναι πλήρως 
κατεργασμένοι. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια , κατεργασία και μεταφορά των λίθων επί 
τόπου του έργου με οποιοδήποτε μέσο ακόμη και με μονότροχο , ζώο, αξία του 
τσιμεντοκονιάματος , οι πλάγιες μεταφορές ,και η εργασία διαμόρφωσης της επιφανείας του 
προς κάλυψη εδάφους και η διαλογή και τοποθέτηση των  λίθων. Επίσης περιλαμβάνονται τα 
πάσης φύσεως υλικά για την τοποθέτηση των λίθων. 

 

(1 m²)  Τετραγωνικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 100,00  
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     A.T.:  019  
 
75.21.04 Σχετ. 2     Επιστρώσεις στηθαίων με γκριζα φυσική ορθογωνισμένη 

πλάκα, πάχους 6 cm και πλάτους 56 cm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-7526 100,00%  
 

 Επιστρώσεις στηθαίων με γκρίζα φυσική ορθογωνισμένη πλάκα, πάχους 6 cm και πλάτους 56 
cm. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και η εργασία μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) 
κάτω από το εξέχον άκρο και πλήρους τοποθέτησης και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. 

(1 m²)  Τετραγωνικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 160,00  

 
    

     A.T.:  020  
 
75.51.02 Σχετ.     Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες (στίφος) απλής διατομής 

πελεκημένη σε όλα τα εμφανή σημεία χρησίμου μήκους 
1,01 έως 1,40 m 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-7552 100,00%  
 

 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες (στίφος) απλής διατομής πελεκημένη σε όλα τα εμφανή σημεία, 
τοποθετημένες σε υπάρχουσα κεκλιμένη ή κλιμακωτή βάση. Μάρμαρο και υλικά κατεργασίας 
και τοποθετήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους μορφώσεως, λειάνσεως ή κτενίσματος, 
τοποθετήσεως και καθαρισμού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Τιμή ανά τρέχον μέτρο 
(μμ) προσθίας ακμής βατήρων 

 
(1 μμ)  Μέτρο μήκους 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 150,00      
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     A.T.:  021  
 
79.15.04     

 
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-7914 100,00%  
 

 Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού 
ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.    

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας 

 Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

 Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας. 
(1 m²)  Τετραγωνικό μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 3,90  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 



 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

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

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

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

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

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

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 



 

 

εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

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

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

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας 
των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή 
τους.  

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

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



 

 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

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

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

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

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

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 
των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

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

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

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

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

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

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



 

 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς 
και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών 
που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

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

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

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

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

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

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 
για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση 
ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 



 

 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση 
των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

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

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 



 

 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα 
του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  



 

 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

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

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο. 

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

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας 
σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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



 

 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

  



 

 

A.T.: 022    
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Α6     Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , 

χωρίς την προμήθεια του υλικού 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ1620 100,00%  
 
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων 
χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 
‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των 
αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση 
και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι 
τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης 
και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση 
συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.  
   
Η προμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα 
Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ 
 
 ( 1 m³ )  Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 2,60  

 
    

 
                   Γ.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

A.T.: 023    
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1     Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση 

φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ1140 100,00%  
 
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού 
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την 
φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων 
και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
  
( 1 στρ. )  Στρέμμα  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 105,00  

 
    

 
 



 

 

                         Δ.  ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

A.T.: 024 

 

   

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.8     Δένδρα κατηγορίας Δ8 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ5210 100,00%  
                   
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 ( 1 Τεμ.)  

 
Τεμάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 170,00  

 
    

A.T.: 025    
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ7     Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ1710 100,00%  
 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-
00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με 
αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, 
υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την 
ανάπτυξη φυτών. 
  
( 1 m³ )  Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 8,50  

 
    

A.T.: 026    
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ8     Προμήθεια φυτικής γης   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ1620 100,00%  
 
Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι 
γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),  εύθρυπτη και κατά το δυνατόν 



 

 

απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα 
ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
  
( 1 m³ )  Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 6,00  

 
    

                         Ε.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

A.T.: 027 

 

   

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε2.2     Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με 
εργαλεία χειρός 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
ΠΡΣ5120 

 
100,00%  

                   
Άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτούμενου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 
m. 
 
( 1 Τεμ.)  

 
Τεμάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 2,00  

 
    

A.T.: 028 

 

   

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.8     Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
ΠΡΣ5210 

 
100,00%  

                   
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια 
άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων 
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
( 1 Τεμ.)  

 
Τεμάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     

         



 

 

 
 
 
 

A.T.: 029 

 

   

ΝΕΤ ΠΡΣ 
Ε11.1.1     

Υποστύλωση δένδρων με την αξία του πασσάλου για μήκος 
πασσάλου μέχρι 2,50 m         
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
ΠΡΣ5240 

 
100,00%  

                   
Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
05-09-00. Υποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς (για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 
m), αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από 
κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τόπου του πασσάλου, οι 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, 
και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 
 
( 1 Τεμ.)  

 
Τεμάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 2,50  

 
    

A.T.: 030    
 
ΝΕΤ ΠΡΣ 13.2     Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ5510 100,00%  
 
Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 
1.  Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε 
βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. 
2.  Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, 
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 
3.  Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη 
επιφάνεια. 
4.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
5.  Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, 
του έτοιμου χλοοτάπητα. 
6.  Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
7.  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα. 
8.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα 
φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή 
ανεπαρκές. 



 

 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
  
( 1 στρ. )  Στρέμμα  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 5.500,00  

 
    

A.T.: 031 

 

   

ΝΕΟ ΠΡΣ Η10     Αρδευτικά δίκτυα. Πλήρης εγκατάσταση αυτόματου 
ποτίσματος  χλοοτάπητα με    pop-up 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
ΗΛΜ8 

 
100,00%  

                   
Πλήρης εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος χλοοτάπητα με pop-up. 
Περιλαμβάνει τα υλικά και την εργασία για τις συνδέσεις του επι μέρους συστήματος και τις συνδέσεις 
με τον κεντρικό αγωγό της ΔΕΥΑI και την παροχή ρεύματος από την ΔΕΗ, για κάθε προγραμματιστή 
στο αντίστοιχο ερμάριο, όπου και όταν χρειαστεί. Ο αριθμός των αυτονομιών θα εξαρτηθεί από την 
παροχή που θα έχουμε. 
Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τις επί μέρους υδραυλικές και ηλεκτρικές εργασίες και τα σκαψίματα και τις επιχωματώσεις. 
Β) ΥΛΙΚΑ  
(Με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά) 
1) Σωλήνες άρδευσης PE.HD, 6 - 16 Atm, Pop-up, υλικά συνδεσμολογίας κτλ. 
2) Προγραμματιστές και ηλεκτροβάννες ρεύματος ή  μπαταριάς ανάλογα με την περίπτωση, με τα 
ανάλογα υπόγεια η υπέργεια  φρεάτια  ή ερμάρια κτλ. 
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει εγγύηση καλής λειτουργείας μέχρι την οριστική παραλαβή του 
έργου, για τα επί μέρους εξαρτήματα και για την συνολική λειτουργία του δικτύου και θα γίνει 
σύμφωνα με την μελέτη άρδευσης (διάταξη και είδος εκτοξευτήρων, διατομές σωλήνων άρδευσης, 
θέση εκτοξευτήρων, φρεατίων, ηλεκτροβανών, προγραμματιστών) που θα πρέπει να καταθέσει στην 
Υπηρεσία ο ανάδοχος  πριν τη έναρξη των εργασιών, χωρίς αποζημίωση.    
 
( 1 m²)  

 
Τετραγωνικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 5,00  

 
    

 
  



 

 

 

A.T.: 032    
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ 4.8.1    Συντήρηση πρασίνου. Κούρεμα χλοοτάπητα και                                              

χλοοτάπητα πρασίνων με  βενζινοκίνητη χλοοκοπτική.     

 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
ΠΡΣ5530 

 
100,00%  

 
Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος , με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης και της 
απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα 
, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 
  
( 1 στρ. )  Στρέμμα  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 55,00  

 
    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

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

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

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

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

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

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 



 

 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

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

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

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας 
των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή 
τους.  

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

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



 

 

στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

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

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

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

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

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 
των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

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

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

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

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

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

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



 

 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς 
και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών 
που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

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

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

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

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

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

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 
για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση 
ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 



 

 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση 
των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

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

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(15) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(16) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 



 

 

(17) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(18) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης. 

(19) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(20) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα 
του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(21) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(22) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(23) Για φόρους. 

(24) Για εγγυητικές. 

(25) Ασφάλισης του έργου. 

(26) Προσυμβατικού σταδίου. 

(27) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(28) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(11) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(12) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(13) Νομικής υποστήριξης  

(14) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(15) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(16) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  



 

 

(17) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(18) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(19) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(20) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

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

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο. 

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

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας 
σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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



 

 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντο 

 

A.T.:33   
 
ΝΕΟ 060.10.1.4  Σύνολο ιστού 4 μέτρων και φωτιστικού σώματος κορυφής  

φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
ισχύος μέχρι 77W.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση ενός ιστού 4 μέτρων με ένα φωτιστικό σώμα κορυφής φωτεινών πηγών  τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W, IP65, IK08, θερμοκρασίας 3000Κ. 
Ο ιστός θα είναι βαμμένος (σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας) σταθερής κυκλικής διατομής Φ89 με 
απόληξη Φ60, κατασκευασμένoς κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 
05-07-02-00 ''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 
• Η εκσκαφή τάφρων με εργαλεία χειρός, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της 
οδού, σε έδαφος πάσης φύσεως, και σε βάθος τουλάχιστον 70cm καθώς και η επανεπίχωση τους. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
• Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους για απόρριψη σε αποδεκτούς 
χώρους απόθεσης αποβλήτων εκσκαφής. 
• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE διαμέτρου DN 90mm, 
κατά ΕΛΟΤ EN 61386 ''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση 
την τυπική διατομή της μελέτης. 
• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων διαστάσεων Π Χ Μ: 40*40cm και βάθους 60cm με 
το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 
• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης (διατομής 25mm²) του υπογείου δικτύου από το πίλλαρ (ή το φρεάτιο 
του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού και το αναλογούν ποσοστό των πλακών 
γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• Όλα τα προβλεπόμενα από τη μελέτη καλώδια τροφοδότησης E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ) διατομής 5Χ1,5 
mm² από το ακροκιβώτιο του ιστού ως το φωτιστικό σώμα, 4 x 10 mm² του υπόγειου δικτύου. 
• H προμήθεια και προσκόμιση, επί τόπου του έργου, του χαλύβδινου ιστού και της 
προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από 
γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ). 
• το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό. 
• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, 
με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 



 

 

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 
• Η διαιρετή διακοσμητική ποδιά αλουμινίου κατάλληλης διάστασης για την κάλυψη των κοχλιών 
• Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 
 Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, 
καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και 
επανεπίχωσης με θραυστό υλικό λατομείου,  το σχετικό φρεάτιο,  η δαπάνη της γείωσης του 
ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού 
και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την Τ.Σ.Υ., τα 
σχέδια, τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Τιμή για ένα τεμάχιο συνόλου ιστού 4 μέτρων και φωτιστικού σώματος κορυφής φωτεινών πηγών  
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W.    
 
( 1 Τεμ. )  

 
Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ       
 (Αριθμητικώς): 3.500,00      

 

A.T.:34   
 
ΝΕΟ 060.10.40.8  Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  

τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 23W και 
βραχίονα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
            Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση επίτοιχου βραχίονα  με φωτιστικό σώμα φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 23W, σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού 
(παράγραφος 2), την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια, την φωτοτεχνική μελέτη  και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 
• Η εκσκαφή τάφρων με εργαλεία χειρός, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της 
οδού, σε έδαφος πάσης φύσεως, και σε βάθος τουλάχιστονν 70cm καθώς και η επανεπίχωση τους. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
· η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε 
για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη  
• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE διαμέτρου DN 
90mm, κατά ΕΛΟΤ EN 61386 ''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 
• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων διαστάσεων Π Χ Μ: 40*40cm και βάθους 
60cm  με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 



 

 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης (διατομής 25mm²) του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το 
φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού και το αναλογούν ποσοστό των 
πλακών γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια (ΝΥΥ 4Χ10mm²) τροφοδοσίας του 
ακροκιβωτίου. 
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΜ διατομής 5Χ1,5 mm², 
συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο 
του που βρίσκετε στο φρεάτιο του υπόψη φωτιστικού σώματος  μέχρι το φωτιστικό σώμα. 
• το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό, στεγανό (με κατάλληλο τζελ στεγανοποίησης) 
τοποθετημένο και συνδεδεμένο στο φρεάτιο επίσκεψης κάτω από το φωτιστικό σώμα ή στην 
τοιχοποιία.   
• Τον γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1΄΄ “πράσινη ετικέτα” από το φρεάτιο του υπόψη 
φωτιστικού σώματος  μέχρι το φωτιστικό σώμα. 
• όλα τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στον βραχίονα 
και του βραχίονα στον τοίχο. 
• Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης του 
σχετικού φρεατίου του βραχίονα, η δαπάνη τοποθέτησης, οριζοντίωσης και σύνδεσης των βραχιόνων 
και των φωτιστικών σωμάτων μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης 
του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια 
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Τιμή για ένα τεμάχιο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 23W και βραχίονα.    
 
( 1 Τεμ. )  

 
Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1.400,00    

 
 

A.T.:35  
 
ΝΕΟ 060.10.40.8  Προβολέας για την ανάδειξη του κάστρου.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 

εγκατάσταση προβολέα για τον φωτισμό του εσωτερικού τείχους του κάστρου  (προβολέας, σχάρα 
εξαερισμού, τζάμι, φρεάτιο τοποθετησης κλπ), σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών 
ηλεκτροφωτισμού (παράγραφος 3), την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια  και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Στην δαπάνη περιλαμβάνονται: 



 

 

Α. Η εκσκαφή του χάνδακα με τα χέρια η μηχανικά μέσα για την τοποθέτηση του σιδηροσωλήνα η του  
σωλήνα ΡΕ και την επίχωση του με τα προϊόντα εκσκαφής ως και την τομή ασφαλτοτάπητα και την 
επανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα  όταν γίνεται εκσκαφή σε οδόστρωμα. 
 
Β. Το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του 
υπόψη ιστού, με σωληνώσεις από πλαστικό σωλήνα PVC Φ90 6Atm ή  σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ 
3΄΄ “πράσινη ετικέτα” όπου υπάρχει διέλευση κάτω από οδόστρωμα, περιλαμβανομένης της 
εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προμήθειας, μεταφοράς, 
τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισμού των σιδηροσωλήνων με σκυρόδεμα 
καθώς και της απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση με οποιοδήποτε 
μέσο ή την επανεπίχωση των τάφρων. 
 
Γ. Το στεγανό φρεάτιο διακλάδωσης καλωδίων διαστάσεων 40Χ40Χ40 εκ με κάλυμμα από χυτοσίδηρο 
βαρέως τύπου (ένα για κάθε δύο προβολείς), καθώς και τα απαιτούμενα φρεάτια από το πίλλαρ μέχρι 
τις διακλαδώσεις. 
 
Δ. Το καλώδιο παροχής διατομής 4Χ10 τύπου ΝΥΥ και του αγωγού γείωσης από χαλκό Φ16 τ.χ. (από 

το προηγούμενο φρεάτιο η το πιλλαρ) 

Ε. Το στεγανό ακροκιβώτιο μέσα στο φρεάτιο (ένα ακροκιβώτιο διπλό για δύο προβολείς). Επιπλέον 

το ακροκιβώτιο θα τοποθετηθεί μέσα σε στεγανό πλαστικό επισκέψιμο κουτί κατάλληλων 

διαστάσεων. 

Στ. Τον πλαστικό σωλήνα ΡΕ Φ32 ΜΜ από το φρεάτιο μέχρι την βάση του προβολέα. 
 
Ζ. Το καλώδιο διατομής 3Χ1,5 ΜΜ2 τύπου ΝΥΥ από το ακροκιβώτιο μέχρι τον προβολέα. 
 
Η. Την στήριξη του προβολέα στην βάση του με όλα τα μικρουλικά στήριξης και την απαιτούμενη 
εργασία, σε οποιοδήποτε σημείο του τείχους. 
Θ. Τα υλικά και οι εργασίες για την κατασκευή του φρεατίου τοποθέτησης του προβολέα (80Χ 80 Χ 70 
εκ.) υπόγεια και πιο συγκεκριμένα η εκσκαφή του φρεατίου, η σκυροδέτηση των πλευρών, η 
κατασκευή βάσης για αποστράγγιση από αμμοχάλικο και όλα τα μικροϋλικά της υπόγειας τοποθέτησης 
του προβολέα. 
Ι.  Η σχάρα εξαερισμού από ανοξείδωτη λαμαρίνα κατάλληλων διαστάσεων καθώς και το διπλό τζάμι 
securite, με αντιολισθηρή επιφάνεια. 
Κ. Η προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων από μάρμαρο Δεματίου ή Μολοσσών ΄΄ καμένο ΄΄  με 
στρογγυλεμένες τις εμφανείς ακμές. Τα μεγέθη των κρασπέδων καθώς και ο αριθμός των τεμαχίων 
για έκαστη βάση, θα είναι αυτά των αντίστοιχων φρεατίων επί του πεζοδρομίου της Οδού Καραμανλή. 
Ολες οι προκατακτικές και τελικές δοκιμές και ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν για να επιτευχθεί το 
αποτέλεσμα της φωτοτεχνικής μελέτης.  
Τύπου  SVF616 (ευρείας δέσμης W ) της εταιρείας PHILIPS με λαμπτήρα τύπου SON-T     ισχύος   150 
W  της εταιρείας PHILIPS (περιλαμβάνεται στην τιμή). 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1.400,00    

A.T.:36  
 



 

 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.2  

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων 
ηλεκτροφωτισμού Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm σπείρωμα 2½’’)  
και πάχους 3,6 χτ.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων ηλεκτροφωτισμού υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις 
τεχνικών με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου (DN) και πάχους τοιχώματος 
όπως αναφέρεται παρακάτω. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισμένου σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση και 
σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων 
καθώς και η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου    
 
( 1 m )  

 
Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ  & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 16,00    
     

A.T.:37   
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.1  

 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 40x40 cm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  100,00%  

 
      Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 
15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
· η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
· η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
· στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
· η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π)    
 
( 1 Τεμ. )  

 
Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00    
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Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 

Τσουκανέλης Ελευθέριος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

Ντόρνταϊ Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός  

 

Γιώργος Οικονόμου 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου 

Δασολόγος 

 

 

Ιωάννινα Ιούλιος 2020 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 

Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 

 

 

 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Ιωάννινα Ιούλιος 2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  

 

 

 Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός Μηχανικός 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Έργο : 

 

«Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή  

του Κάστρου»  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΤΟΥ 4 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 77W.   

 
1.1 Φωτιστικό σώμα κορυφής  
 
Γενικά 
 
Το φωτιστικό σώμα θα είναι διακοσμητικού τύπου τοποθετημένο επί κορυφής ιστού, φωτεινών πηγών  
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W.  
Το φωτιστικό σώμα θα είναι τυποποιημένη βιομηχανική κατασκευή, δημοσιευμένο σε επίσημο 
κατάλογο του κατασκευαστή, δεν θα αποτελεί ιδιοκατασκευή και θα είναι κατάλληλο για λειτουργία 
στην ύπαιθρο. 
 
Αισθητική 
 
Θα πρέπει να είναι κλασσικής μορφής με μοντέρνα αισθητική, με μορφή και διαστάσεις όπως στο 
παρακάτω σχέδιο 1. 
 
Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις ακόλουθες απαιτήσεις της υπηρεσίας: 
 

• Εξάλειψη της φωτορύπανσης και 

• Προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Για να επιτευχθούν αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει,  το φωτιστικό σώμα αφ’ ενός να μην επιτρέπει την 
εκπομπή φωτός προς τα άνω και αφ’ ετέρου να είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από 
ανακυκλώσιμα υλικά. 
 
 



 

 

 
 
 

Σχέδιο 1 

 
 
Προδιαγραφή 
 
Υλικά κατασκευής 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο επεξεργασμένο για ανάγλυφη υφή 
και βαμμένο σε χρώμα γκρι ανθρακί (ή επιλογής της Υπηρεσίας). Στο άνω μέρος θα φέρει ένα ελαφρά 
φωτιζόμενο θόλο από ανάγλυφο κρύσταλλο ασφαλείας στο οποίο θα μπορεί να προσαρμοστεί 
χρωματιστό φίλτρο.  
 
Το σώμα του φωτιστικού θα πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή σε κρούσεις και βαθμό αντιβανδαλικής 
προστασίας τουλάχιστον ΙΚ 08. 
 
Εγκατάσταση 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για εύκολη τοποθέτηση στην κορυφή ιστού και η στερέωσή του θα 
γίνεται με τρεις ανοξείδωτους χωνευτούς κοχλίες Μ8. 
 
Πιστοποίηση 

Το φωτιστικό σύστημα καθώς επίσης και τα επί μέρους τμήματά του θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν 
σήμανση CE και να είναι σύμφωνο με τις διεθνείς προδιαγραφές ΕΝ 60-598. 
 
Θα κατασκευάζεται από εταιρεία η οποία θα διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 
9001 και δικό της εργαστήριο, πιστοποιημένο από διεθνή αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 
Απαιτείται η υποβολή του σχετικού πιστοποιητικού SMT.  
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

Το φωτιστικό θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 



 

 

• Εξωτερικές διαστάσεις 446Χ446Χ1004mm 

• Ισχύς: έως 77W 

• Βάρος: μέχρι 16,5Kg 

• Αντίσταση στην ανεμόπτωση: 0,14m3 

• Θερμοκρασία χρώματος:  3000Κ  

• Αντοχή σε κρούση: ΙΚ08 

• Class I 

• IP 65 

• 230V 

• Φωτεινή ροή φωτιστικού: έως 8.635lm 

• Rated useful life (B10)*: 100000h L90 at 25°C 

• Απόδοση φωτιστικού : τουλάχιστον  110 lm/W 

 

 

 

Ενδεικτικό πολικό διάγραμμα φωτιστικού 

 
1.2 Τεχνική προδιαγραφή σιδηροϊστού ύψους 4μ.  
 

Ο ιστός θα είναι τυποποιημένη βιομηχανική κατασκευή, σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, θα είναι 

ύψους 4 μέτρων και θα αποτελείται από : 

α) Το σώμα του ιστού θα είναι κατασκευασμένο από ένα τεμάχιο χαλυβοελάσματος, σταθερής κυκλικής 

διατομής Φ89mm, πάχους 3χιλ. συγκολλούμενο με μια συνεχή ραφή κατά μήκος, χωρίς εγκάρσια 

ηλεκτροσυγκόλληση. Η απόληξη το ιστού θα είναι Φ60mm και θα φέρει κατάλληλες οπές (για 3 

κοχλίες Μ8) για την εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος στην κορυφή του. Σε ύψος 800mm από το 

έδαφος ο ιστός θα φέρει θυρίδα επίσκεψης.  

β) Την πλάκα εδράσεως, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στη βάση του ιστού και θα έχει διαστάσεις 

265x265 χιλ. με 4 οπές διέλευσης αγκυρίων σε άξονες κέντρων 200x200 χιλ. Η συγκόλληση του 



 

 

ελάσματος της πλάκας έδρασης με το έλασμα του σώματος του ιστού θα είναι βαθιάς εγκαύσεως με 

σύντηξη των μετάλλων. 

γ)  4 αγκύρια  θεμελίωσης, ειδικής κατασκευής τύπου 16/14 από χάλυβα με όριο διαρροής 500Ν/mm, 

διατομής 16χιλ., μήκους 300 χιλ.  Κάθε αγκύριο θα συνοδεύεται από 2 περικόχλια και 2 ροδέλες. 

δ)  Διακοσμητική διαιρετή ποδιά από αλουμίνιο, κατάλληλης διάστασης για την κάλυψη των κοχλιών. 

Η τελική μορφή θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

   

• Ύψος ιστού                                                                            4.000 mm 

• Διάμετρος  κυλινδρικού ιστού          89 mm  

• Διαστάσεις πλάκας έδρασης                                         265Χ265 mm 

• Ύψος θυρίδας από την βάση του ιστού         600mm 

• Διαστάσεις θυρίδας            300 Χ 65 mm 

 

Επιφανειακή προστασία 

Ο ιστός μετά την κατεργασία του θα γαλβανίζεται εν θερμώ, κατά EN ISO 1461.  

 

Προδιαγραφές 

Οι ιστοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5. Το εργοστάσιο 

κατασκευής των ιστών πρέπει, να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001. 

 
 

 
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΟΔΩΝΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 23W ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. 
 

 
Σχέδιο 2 

 
 
2.1. ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ  
 
Ο επίτοιχος  βραχίονας για φωτισμό (σχέδιο 2), θα είναι κατάλληλος για αστικό φωτισμό και να 
τοποθετηθεί σε αυτόν ένα φωτιστικό με σχήμα και μέγεθος σύμφωνα με το σχέδιο που φαίνεται. 
 
2.1.1. Τεχνική Περιγραφή 
 



 

 

Επίτοιχος βραχίονας θα αποτελείται από στοιχεία χάλυβα Fe 360 UNI 10219 -1  γαλβανισμένα σε 
ηλεκτρολυτικό μπάνιο (με ολική εμβάπτιση) σύμφωνα με τους Κανονισμούς UNIISO 2081,  σχήματος 
και μορφής όπως σχέδιο 2. 
 
2.1.2. Δομή  
 
Θα αποτελείται από : 

• Ένα τμήμα χαλύβδινου μορφοσωλήνα στήριξης, κυκλικής διατομής Φ 3 εκατ., μήκους 75 εκατ. 
ή μεγαλύτερο (πιο επίμηκες) ήτοι 90cm, 105cm ή κατά απαίτηση της Υπηρεσίας.  Θα είναι 
εφοδιασμένο στο άκρο με κατάλληλη ηλεκτροσυγκολημένη απόληξη (C) με εσωτερικό 
σπείρωμα για την ανάρτηση του φωτιστικού σώματος, και βιδα Μ6 (F) για την ασφάλιση του 
φωτ. σώματος. Το άνω τμήμα της απόληξης θα είναι ειδικά διακοσμημένο. 
Ο μορφοσωλήνας  στήριξης θα διαθέτει επίσης μια οπή (Β) για τη διέλευση του ηλεκτρικού 
καλωδίου τροφοδοσίας. 
Θα  έχει επί πλέον ένα σημείο (Α) για τη γείωση. 
 

• Ένα χαλύβδινο τμήμα διατομής 30Χ10 mm. με μήκος προβολής 50 εκατ. ή μεγαλύτερο, 
ηλεκτροσυγκολλημένο στην πλάκα προσαρμογής (3) και στο μορφοσωλήνα στήριξης (C) μέσω 
δυο κολάρων. Το χαλύβδινο αυτό τμήμα  θα σχηματίζει δυο κοχλίες (α,β) με αντίστοιχα ύψη 
28 και 15 εκατ. 
 

• Μια πλάκα από χαλύβδινο έλασμα ορθογώνιας μορφής ύψους 45 εκατ. πλάτους 10 εκατ. και 
πάχους 0,5 εκατ. με τα άκρα ελαφρώς κυρτά προς το μέρος του μορφοσωλήνα στήριξης. 
Η πλάκα αυτή είναι ηλεκτροσυγκολλημένη στον μορφοσωλήνα στήριξης  και ανάρτησης, 
εφοδιασμένη με 3 οπές (Φ 1 εκατ.) για την σταθεροποίησή της επί του τοίχου με κατάλληλα 
βύσματα. 
Το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας διέρχεται εντός του μορφοσωλήνα μέσω της οπής (Β). 
Όλα τα στοιχεία από χάλυβα θα είναι γαλβανισμένα και βαμμένα. 
 
Το ολικό ύψος του επίτοιχου βραχίονα θα είναι 45 εκατ. και η οριζόντια προβολή 75cm ή 
μεγαλύτερο (πιο επίμηκες) ήτοι 90cm,105cm ή κατά απαίτηση της Υπηρεσίας και μεγαλύτερο. 
 

 
 2.1.3. Προστασία των επιφανειών  
 
 Χρώμα στάνταρ γκρι σκούρο ή  ματ μεταλλικό σε κάθε περίπτωση κατά επιλογή της 
Υπηρεσίας. 
 
Κύκλοι επεξεργασίας Βαφής  : 
α) Για τα χαλύβδινα γαλβανισμένα τμήματα : 
- μικροαμμοβολή βαθμού SA 2.5 
- μια στρώση εποξειδικούprimer 2 συνθετικών φωσφορικού ψευδαργύρου, 
- μια στρώση ειδικού πολυουρεθανικού σμάλτου 2 συνθετικών, 
- πάχος στεγνής στρώσης όχι μικρότερο των 110 μm. 
- ποσότητα διαλύτη στο βερνίκι βαφής μικρότερη των 50 g/m2 
β) Για τα χυτοσιδηρά τμήματα  :  

• Μικροαμμοβολή βαθμού SA.3 

• Μια στρώση με ολική βύθιση εντός μονοσυνθετικούprimer με βάση ψευδάργυρο. 

• Εφαρμογή δύο στρώσεων με ψεκασμό εποξειδικούprimer δυο συνθετικών αραιωμένου 
φωσφορικού ψευδαργύρου. 



 

 

• Ενα τελικό πέρασμα (φινίρισμα) με ψεκασμό αραιωμένου πολυουρεθανικού σμάλτου δυο 
συνθετικών. 

• Ποσότητα διαλυτών στο βερνίκι βαφής μικρότερη των 210 g/m2 

• Πάχος στεγνής στρώσης όχι μικρότερο των 200 μm. 
 

  Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (QUV)   
 

έλεγχος σύμφωνα με ISO 11507 [ΔΕ (=διαφορά χρώματος πριν και μετά το τεστ) μικρότερο του 2 
μετά από έκθεση-τεστ 2000 ωρών], από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα, ή σύμφωνα με τη 
μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA 
 
Αντοχή στην οξείδωση  
 
έλεγχος σύμφωνα με ISO 9227 [έκθεση σε αλκαλικό περιβάλλον (ατμοί NaCl σε ποσοστό 5%) για 
χρόνο διάρκειας τεστ μεγαλύτερο των 1500 ωρών], από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα,  ή 
σύμφωνα με τη μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA 
 
Λόγω της άμεσης γειτνίασης του παραλίμνιου μετώπου, επικρατεί έντονο διαβρωτικό περιβάλλον 
στους χώρους εγκατάστασης, έτσι η ανωτέρω διαδικασία κατεργασίας βαφής καθίσταται εντελώς 
απαραίτητη. 

 
 

 
2.2.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 23W ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
 
2.2.1.Τεχνική Περιγραφή  
 
Τα φωτιστικά σώματα, που  προβλέπεται να τοποθετηθούν, θα είναι κατάλληλα για φωτ. πηγή από 
φωτοδιόδους (LED) και θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά και μορφή σύμφωνα με το σχέδιο 2. Το 
φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για ανάρτηση, τοποθέτηση στον επίτοιχο βραχίονα, που 
προδιαγράφεται παραπάνω. 
 
 

 
 



 

 

     σχέδιο 3                                 ενδεικτικό πολικό διάγραμμα 
 
 
 
Το φωτιστικό θα φέρει τις πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς: 
 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 55015 EMC, EN 61547 EMC, EN 61000-3-2/3, EN 62471, ΕΝ 
62493, CE. 
 
Ενδεικτικές διαστάσεις και βάρος : 
 
Ύψος  242 mm 
Διάμετρος  420 mm 
Επιφάνεια σε ανεμοπίεση : 0,062  m2 
Βάρος : 8 Kg  
 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά : 
 
Τάση τροφοδοσίας : 220-240V 
Συχνότητα : 50 Hz 
Βαθμός προστασίας : IP 66 
Κλάση μόνωσης : ΙΙ,  Cos φ > 0,9 
Θερμοκρασία λειτουργίας : - 35 ºC έως +40 ºC 
Ισχύς: έως 23W 
 
Υλικά κατασκευής : 
 

- Πρεσσο-χύτευση αλουμινίου (ΕΝ 1706) 
- Περίβλημα επίπεδο από γυαλί θερμικά κατεργασμένο, 
- Αντοχή σε κρούση ΙΚ09, 
- Βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 
2.2.2. Δομική /κατασκευή - Κύρια τμήματα  
 
Το φωτιστικό σώμα είναι υψηλής αισθητικής εμφάνισης, μορφής κυκλικής, αποτελούμενο από : 

• άνω πλαίσιο κυκλικό από χύτευση αλουμινίου, καλαίσθητης μορφής, μανδαλωμένο στο κάτω 
πλαίσιο, με τμήμα σωλήνα προσαρμογής  με σπείρωμα (G ¾”), με δίοδο για το καλώδιο 
τροφοδοσίας PG16 εσωτερικά. 

• κάτω κυκλικό πλαίσιο από χύτευση αλουμινίου, ανοιγόμενο μέσω μανδάλωσης για τη 
πρόσβαση στο χωρο οργάνων και οπτικού συστήματος.  
Σταθεροποίηση με μανδάλωση μέσω 2 βιδών inox,  

• Κατάλληλη φλάντζα στεγανοποίησης από ειδική σιλικόνη μεταξύ του άνω και κάτω πλαισίου 
του φωτιστικού σώματος. 

• Ένα διαφανές κάλυμμα προστασίας του οπτικού χώρου από επίπεδο γυαλί θερμικά 
κατεργασμένο, υπερ-υψηλής διαφάνειας. 
 

2.2.3. Ηλεκτρικά βοηθητικά ισχύος  
 
- Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό το οποίο προγραμματίζεται για τα τυποποιημένα στοιχεία LED, 
- Αυτόματος διακόπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας με το άνοιγμα του πλαισίου, 



 

 

- Ακροκιβώτιο (κλέμμες) σύνδεσης καλωδίων διατομής έως Φ 2,5 mm2. 
 

2.2.4. Λειτουργίες  &  Συντήρηση  
 
- Για τη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων και οπτικού συστήματος ξεβιδώνονται οι 2  

πλευρικές βίδες, με ελαφρά περιστροφή του κάτω πλαισίου,  
Αυτόματα διακόπτεται η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης κανένα τμήμα ή στοιχείο δεν αποσπάται από την 
όλη κατασκευή. 

- Όλα τα όργανα είναι τυποποιημένα και αντικαθίστανται χωριστά (LED, driver, κλπ), 
- Περιοδική συντήρηση για τον καθαρισμό της κατασκευής και του (προστατευτικού) 

περιβλήματος από τη σκόνη, σμογκ (εργασίες που πρέπει να γίνονται με το φωτ. σώμα 
σβηστό και κρύο). 
 

 
2.2.5. Οπτικό σύστημα  

 
Οπτικό σύστημα με διαθλαστικούς φακούς από πολυκαρβονικό (PC) αντοχής στην υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV), για φωτισμό οδών και μεικτών επιφανειών (οπτικά συστήματα ανάλογα με τις 
ανάγκες και χρήσεις φωτισμού) , κλάσης IESFullcut-off. 
Βαθμός προστασίας χώρου οπτικού συστήματος ΙΡ66. 
Οπτικό σύστημα ανθεκτικό στις κρούσεις ΙΚ08, 
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης : 4,5 μέτρα, 
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης :   15,0 Μέτρα. 

 
       Θερμοκρασία χρώματος 3000K 
       Ισχύς φωτεινής ροής  από 2500lm,  

 Οι ενεργειακές τιμές αναφέρονται στο όλο σύστημα  LED+Τροφοδοτικό. 
 
Αισθητήρας NTC στο σύστημα LED για τον έλεγχο των επικίνδυνων θερμοκρασιών. 
Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής : 100.000h (τουλάχιστον L80 – Ta 25 ºC), 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης : Ra>70, 
Ελάχιστη ισχύς απόδοσης του στοιχείου LED>100 lm/W 
Απουσία φωτο-βιολογικής επίδρασης σε απόσταση > 1,5 μετ. (IEC/TR 62778). 
 

2.2.6. Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό (driver)  – Χαρακτηριστικά & λειτουργίες  
 
 Προγράμματα  κατ επιλογή της Υπηρεσίας : 1-10V (αναλογικό), DALI (ψηφιακό), NVL6H 
[autodimming (-30% x 6 ώρες) ξεχωριστά ανά μονάδα], με λειτουργίες αυτοδιάγνωσης. 
 
Σε όλα τα ανωτέρω Προγράμματα λειτουργίας/ελέγχου θα υπάρχει επιπρόσθετα ειδική διάταξη 
NCL (NeriConstantLumen) η οποία θα εξισορροπεί αυτόματα την ζητούμενη και αναγκαία ισχύ ώστε 
να διατηρείται – καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής του φωτιστικού σώματος - σταθερή η 
απόδοση της φωτεινής ροής του στα αρχικά επίπεδα της πρώτης λειτουργίας του.  
 
Προστασία από βραχυκύκλωμα, από υπερθέρμανση, και από υπέρταση ρεύματος μέχρι 6 KV-
8KV. 
Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής Β10 : 100.000 ώρες. 



 

 

     Τάση τροφοδοσίας : 220-240V,   Συχνότητα : 50 Hz,  Cos φ > 0,9  . 
 
2.2.7. Βαφή – Χρωματισμός  

 
       Χρωματισμός σκούρο γκρι ή ματ μεταλλικό  για το άνω πλαίσιο,  λευκό RAL 9016 για το    
       κάτω  πλαίσιο σε κάθε περίπτωση κατά την επιλογή της Υπηρεσίας. 
 

2.2.8. Κύκλοι επεξεργασίας βαφής  
 
      Για τα τμήματα & στοιχεία αλουμινίου (από χύτευση ή πρεσσο-χύτευση) : 
     - μικρο-αμμοβολή με σφαιρίδια ΙΝΟΧ, 
     - κατεργασία χημικού καθαρισμού βασισμένη στη νανοτεχνολογία, 
     - μια στρώση βάσης εποξειδικούprimer σε σκόνη, 
     - μια στρώση βαφής ειδικού πολυουρεθανικού σμάλτου 2 συνθετικών. 
 
2.2.9. Αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία (QUV)    

 
Έλεγχος σύμφωνα με ENISO 11507 [ΔΕ (=διαφορά χρώματος πριν και μετά τεστ) μικρότερο του 2 
μετά από έκθεση-τεστ 2000 ωρών] από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα, ή σύμφωνα με 
τη μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA. 
 

2.2.10. Αντοχή στην οξείδωση  
 
Έλεγχος σύμφωνα με ENISO 9227 [έκθεση σε αλκαλικό περιβάλλον (ατμοί NaCl σε ποσοστό 5%) 
για χρόνο διάρκειας τεστ μεγαλύτερο των 1500 ωρών] από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο 
Φορέα, ή σύμφωνα με τη μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA. 
 

     3. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ  
 
3.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

   Προβολέας εξωτερικού φωτισμού, ορθoγώνιου σχήματος, κατασκευασμένος από αλουμίνιο 

(χαμηλής περιεκτικότητας χαλκού)  με έκχυση σε υψηλή πίεση, κατάλληλος για λαμπτήρα νατρίου 

υψηλής πιέσεως από 70 έως 150W σωληνωτού σχήματος. 

Ο προβολέας θα φέρει κάτοπτρο από ανοδειωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, σύστημα 

σκόπευσης με μοιρογνωμόνιο και δακτύλιο μνήμης της γωνίας σκόπευσης, ώστε όταν γίνεται 

συντήρηση του προβολέα και αλλαγή του λαμπτήρα να είναι άμεση η επαναφορά της αρχικής 

σκόπευσης.   

Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για στήριξη σε οριζόντια επιφάνεια, τοίχο ή οροφή και θα φέρει 

στρεφόμενο μπράτσο στήριξης κατασκευασμένο από αλουμίνιο βαμμένο στο χρώμα του προβολέα, 

γκρι σκούρο. 

Ο μηχανισμός περιστροφής του προβολέα θα προστατεύεται από την ρύπανση με κάλυμμα 

πολυπροπυλενίου ανθεκτικού στην υπεριώδη ακτινοβολία.   

Η πρόσβαση στο λαμπτήρα και τα όργανα  θα γίνεται από την μπροστινή όψη, ανοίγοντας το 

πλαίσιο στήριξης του κρυστάλλου, το οποίο συγκρατείται με ένα  ισχυρό ανοξείδωτο έλασμα, χωρίς 

βίδες. 

Τα όργανα έναυσης και λειτουργίας θα περιέχονται στον προβολέα, θα είναι κατάλληλα για τάση 

230Volt/50Hz και θα είναι συνδεδεμένα με καλώδια σιλικόνης για αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. 

 Η είσοδοs του καλωδίου τροφοδοσίας στον προβολέα θα γίνεται μέσω στυπιοθλίπτη PG13.5 και 

θα υπάρχει δεύτερος στυπιοθλίπτης για την έξοδο του καλωδίου.  



 

 

Το  κρύσταλλο του προβολέα θα έχει πάχος τουλάχιστον 4 χιλιοστά και θα έχει υποστεί κατεργασία 

σκλήρυνσης, θα στηρίζεται δε σε πλαίσιο κατασκευασμένο με τον ίδιο τρόπο που είναι 

κατασκευασμένο το σώμα του προβολέα.  Μεταξύ του κρυστάλλου και του πλαισίου θα υπάρχει 

παρέμβυσμα σιλικόνης για στεγανοποίηση.  

Ο προβολέας διατίθεται με κάτοπτρα στενής, μεσαίας και ευρείας δέσμης και έχει την δυνατότητα 

να δεχθεί τα ακόλουθα εξαρτήματα:   

Αντιθαμβωτικές περσίδες 

Προστατευτικό πλέγμα 

 

Έγχρωμα φίλτρα (κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο) 

 

Επίσης θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Κατηγορία στεγανότητας : IP65. 

- Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης : I 

- Αντοχή σε κρούση: 6 Joules και με προστατευτικό πλέγμα 20 Joules   

- Κατασκευή σύμφωνα με : EN 60598  

 Ο προβολέας θα φέρει σήμανση CE και πιστοποίηση εργοστασίου ISO9000 

 

Ο λαμπτήρας θα έχει: 

Μέγιστη Φωτεινή ροή  17.500 Lumen 

Θερμοκρασία χρώματος Τ = 2000° Κ  

Δείκτη χρωματικής απόδοσης  Ra > 20. 

 

 

3.2. Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά προβολέα 
 
4.  ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ 
ΔΙΠΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ 
400mmX400mm  

 

Ενδεικτικά 

χαρακτηριστικά 

παρατίθενται στη 

συνέχεια: 

• Μήκος  φρεατίου (εσωτερικά): >400 mm 

•  Πλάτος φρεατίου (εσωτερικά) 400mm 

• Βάθος  φρεατίου 600   µε  700mm   

•  Περιµετρική κάλυψη µε σκυρόδεµα πάχους τουλάχιστον 70mm χωρίς οπλισµό 

 

Τα  καλύµµατα  των φρεατίων  πρέπει να  υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές D 400  για αντοχή 

πάνω από 10  τόνους και πρέπει να έχουν τις αναγκαίες βεβαιώσεις του Ελληνικού Οργανισµού 

Τυποποίησης. Σε  κάθε   περίπτωση, τα φρεάτια  θα  πρέπει  να  µπορούν  να  φιλοξενήσουν 

πλεονασµατικό καλώδιο χωρίς να παραβιάζονται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για την 

ελάχιστη ακτίνα κάµψης κλπ.  

Το τελικό κάλυμμα θα είναι τέτοιας μορφής ώστε να επιδέχεται το υλικό επίστρωσης και η τελική 

    Ισχύς Από 70 έως 150W 

Mέγιστη ένταση (Ιmax) cd/1000lum 638 

Εύρος δέσμης (1/2max) Kατ.  

                    Οριζ. 

-16,+14 

-37,+38 

Βαθμός απόδοσης (L.O.R.) 0,72 



 

 

του εικόνα να μην διαφοροποιείται από την υπόλοιπη διαμόρφωση. 

 

Οι  υποψήφιοι   ανάδοχοι  καλούνται   να   προσφέρουν  λύσεις   που   θα   υπερκαλύπτουν   τις 

παραπάνω  προδιαγραφές οι οποίες  θα προσαρµόζονται στα δεδοµένα του φυσικού έργου. ∆εν  

αποκλείεται  η  χρήση  προκατασκευασµένων φρεατίων  από διαφορετικό υλικό εάν αυτά έχουν 

ισοδύναµα ή καλύτερα χαρακτηριστικά αντοχής, στεγάνωσης και ευκολίας τοποθέτησης. 

 

 

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Τεχνική Προδιαγραφή Υποδομής οδοφωτισμού 
Εισαγωγή  
Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη διόρθωση σφαλμάτων και 
παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009.  
1. Αντικείμενο  
Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση της υποδομής του οδοφωτισμού η οποία 
περιλαμβάνει:  
Την εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων (σκαμμάτων) για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης 
καλωδίων, των φρεατίων και της θεμελίωσης των ιστών φωτισμού, την αποκατάσταση της φυσικής ή 
τεχνητής επιφάνειας στη θέση των σκαμμάτων και την απομάκρυνση των περισσευμάτων των 
προϊόντων εκσκαφής.  

• Την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων.  

• Την προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων.  

• Την προκατασκευή ή την επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση των βάσεων έδρασης των ιστών 
φωτισμού.  

• Την προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και τις πλάκες.  

• Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων.  

• Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων.  

• Την προκατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).  

• Τις δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου.  
  
2. Τυποποιητικές παραπομπές  
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, 

χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και 

κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε 

χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν 

εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον 

αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.  

ΕΛΟΤ HD 21-1 S4 Cables of rated voltages up to and including 450/750V and having thermoplastic 
insulation 
 - Part 1: General requirements – 
- Καλώδια ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750V που έχουν θερμοπλαστική μόνωση  
- Μέρος 1:  
Γενικές απαιτήσεις.  
ΕΛΟΤ 563-4 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 
4: Sheathed cables for fixed wiring – 
- Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 
4: Καλώδια με μανδύα για σταθερή καλωδίωση.  
ΕΛΟΤ 843 Polyvinyl chloride insulated and sheathed power cables for rated voltage 600/1000 V – 
- Καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση και μανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο 
(PVC).  
ΕΛΟΤ EN 60228 Conductors of insulated cables – 
- Αγωγοί μονωμένων καλωδίων.  
ΕΛΟΤ EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications 
and test methods – 



 

 

- Θερμό γαλβάνισμα δι' εμβαπτίσεως διαμορφωμένων σιδηρών και χαλύβδινων στοιχείων. 
Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.  
ΕΛΟΤ EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements – 
- Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις.  
3.Όροι και ορισμοί  
Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.  
4 Απαιτήσεις  
4.1 Γενικά  
Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην 
εγκεκριμένη μελέτη και θα πληρούν τις απαιτήσεις των κατά περίπτωση ισχυόντων Ευρωπαϊκών 
προτύπων (ΕΝ) και τεχνικών προδιαγραφών και θα φέρουν σήμανση CE.  
Ειδικότερα το υπό προμήθεια ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει:  
1. να φέρει σήμανση CE.  
2. να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ.  
3. να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις όλων των Ευρωπαϊκών οδηγιών και των εθνικών διατάξεων 
τεχνικής εναρμόνισης που αφορούν το ηλεκτρολογικό υλικό.  
Τα υλικά που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011 περί δομικών προϊόντων πρέπει να 
συνοδεύονται από δήλωση επίδοσης σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό.  
Κατά την προμήθεια όλα τα προαναφερόμενα, κατά περίπτωση, πιστοποιητικά πρέπει να συνοδεύουν 
τα προς προμήθεια υλικά και εξαρτήματα.  
Τα υλικά της σύμβασης θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες και προμηθευτές που 
εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική διαδικασία, πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 
για τα συγκεκριμένα προϊόντα και να φέρουν πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα. Εναλλακτικά 
η πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να γίνεται από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων 
και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της παραγωγής.  
Για τα υλικά που φέρουν σήμανση CE τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και οι εκθέσεις δοκιμών πρέπει 
να εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία από κοινοποιημένους στην 
Ε.Ε. οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπου απαιτείται και σε κάθε περίπτωση τα τυχόν 
πιστοποιητικά καταλληλότητας και ελέγχου οφείλουν να εκδίδονται από αναγνωρισμένους 
οργανισμούς πιστοποίησης.  
Για την αξιολόγηση της ορθής σήμανσης CE υποβάλλεται πλήρης τεχνικός φάκελος σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή ή την Εθνική νομοθεσία εναρμόνισης. Στην περίπτωση δομικών υλικών απαιτούνται 
επιπλέον πιστοποιητικά σταθερότητας της παραγωγής.  
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 
2 και 3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007 προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται 
στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη.  
Οι οδηγίες της Ε.Ε. και τα πρότυπα με τα οποία έγιναν οι δοκιμές τύπου των υλικών, πρέπει να 
αναφέρονται σαφώς στη δήλωση συμμόρφωσης.  
Από τη σύμβαση πρέπει να προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί μπορούν να διενεργούνται 
από οποιοδήποτε εργαστήριο το οποίο είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο οργανισμό 
διαπίστευσης χώρας της Ε.Ε. Το εν λόγω εργαστήριο πρέπει να λειτουργεί εντός των πλαισίων της 
ΕΑ-MLA (European Accreditation – Multilateral Agreement).  
Η ενσωμάτωση στο έργο θα γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της συμμόρφωσης των 
υλικών με τα σχετικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (βλέπε παράγραφο Τυποποιητικών παραπομπών της 
παρούσας), τις απαιτήσεις της μελέτης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τον Κανονισμό ΕΚ 765/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.  



 

 

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την 
αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο 
απόθεσης έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.  
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι: 

• Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων, κατασκευής φρεατίων και βάσεων ιστών.  

• Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος.  

• Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων.  

• Σωλήνες PVC, PE και γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες.  

• Πλάκες γείωσης, χάλκινοι αγωγοί (πολύκλωνοι & μονόκλωνοι) και ακροδέκτες (σφιγκτήρες) 
γείωσης.  

• Γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων.  

• Γαλβανισμένα αγκύρια με κοχλίωση (κλωβός αγκύρωσης).  

• Καλώδια τύπου A05VV-R, A05VV-U (NYM κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 21-1 S4).  

• Καλώδια τύπου Ε1VV-U, Ε1VV-R, E1VV-S (NYY κατά ΕΛΟΤ 843, J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S).  

• Υλικά κατασκευής κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).  

• Κοχλίες, περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά.  

• Άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων.  
 

4.2 Αποδεκτά υλικά  
Για τα χρησιμοποιούμενα υλικά, ισχύουν οι εξής απαιτήσεις:  
1. Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/15.  
2. Το σκυρόδεμα φρεατίων και βάσεων ιστών θα είναι κατηγορίας C20/25.  
3. Ο σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος θα είναι κατηγορίας S500 ΚΤΧ (βλέπε Βιβλιογραφία της 
παρούσας).  
4. Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις.  
5. Ο σωλήνας PVC διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar τουλάχιστον.  
6. Ο πολύκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 25 mm2, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
EN 60228.  
7. Ο μονόκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 6 mm2, σύμφωνα  
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60228.  
8. Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø90 θα είναι αντοχής 6 bar τουλάχιστον.  
9. Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar τουλάχιστον. 
10. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα), διαμέτρου Φ101,6 (4’’).  
11. Το σύρμα-οδηγός θα έχει διατομή 5 mm2 και θα είναι γαλβανισμένο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
EN ISO 1461.  
12. Η πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό θα έχει διαστάσεις 500 x 500 x5 mm.  
13. Τα αγκύρια με κοχλίωση θα είναι από χάλυβα κατηγορίας S400s ΚΤΧ (βλέπε Βιβλιογραφία της 
παρούσας), γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.  
14. Τα καλώδια τύπου A05VV-U ή A05VV-R θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE, βλέπε 
Βιβλιογραφία της παρούσας) με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
563-4 αποτελούμενα από:  

• Μονόκλωνο αγωγό διατομής 4 mm2  

• Πολύκλωνο αγωγό διατομής 6 mm2  

• Τρίκλωνο αγωγό διατομής 3 x 1,5 mm2  

• 15. Τα καλώδια τύπου Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση 
από θερμοπλαστικό υλικό PVC και μανδύα από χλωριούχο πολυβινύλιο, σύμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ 843 με διατομές:  

• 2 x 10 mm2  



 

 

• 3 x 10 mm2  

• 4 x 10 mm2  
 
16. Ο ακροδέκτης γείωσης (σφιγκτήρας) θα είναι για αγωγό διατομής 25 έως 35 mm2.  
17. Τα υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) θα συμμορφώνονται με την 
Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, (ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).  
18. Οι κοχλίες, τα περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN ISO 1461.  
19. Η άμμος για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, θα είναι από θραυστό υλικό λατομείου.  
 
 
 
 
 
5 Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών  
5.1 Γενικά  
Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα και 
τα σχέδια της μελέτης.  
Επιβάλλεται να γίνεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου τοποθέτησης των καλωδίων σε όσα 

τμήματα προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από την τυπική χάραξη) λόγω εμποδίων, και η έγγραφη 

αποδοχή της από τον επιβλέποντα εφόσον το νέο μήκος είναι μεγαλύτερο από το 5% του συνολικού 

μήκους που ορίζεται στα σχέδια. 

5.2 Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων  
Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα διανοίγονται τάφροι (βάθους τουλάχιστον 
70 cm) στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης, με στάθμη πυθμένα σε βάθος 10 cm 
κάτω από την προβλεπόμενη στάθμη των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω 
από αυτούς η τάφρος θα επανεπιχώνεται με άμμο, ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια 
συμπληρώνεται με κατάλληλα υλικά επιχωμάτων με κοκκομετρική διαβάθμιση η οποία διέρχεται κατά 
100% από το κόσκινο βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της 
μελέτης, όμως αυτή δεν μπορεί να έχει πλάτος μικρότερο από 300 mm. Το υλικό της επανεπίχωσης 
συμπυκνώνεται ώστε να δέχεται τα φορτία που προβλέπονται να διέρχονται στην επιφάνεια της 
τάφρου χωρίς να παραμορφώνεται.  
Τα περισσεύματα των προϊόντων εκσκαφής θα απομακρύνονται και θα απορρίπτονται σε χώρο 
εγκρινόμενο από την Υπηρεσία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη σχετικά με 
χώρους απόρριψης άχρηστων υλικών.  
 
5.3 Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων  
Οι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισμένου σιδήρου θα τοποθετούνται στην τάφρο και θα στερεώνονται 
κατάλληλα ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και ο αποχωρισμός τους κατά τη διάρκεια των 
εργασιών επανεπίχωσης ή εγκιβωτισμού τους σε σκυρόδεμα.  
Όπου χρησιμοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως 
απαραίτητου μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων).  
Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε θα τοποθετείται επιστόμιο στα άκρα 
της σωλήνωσης. Οι σωλήνες πρέπει να παραμένουν εσωτερικά καθαροί. Πριν από την τοποθέτηση 
των καλωδίων, θα ελέγχεται το εσωτερικό τους με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της 
διαμέτρου του σωλήνα.  
Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η εσωτερική διάμετρός τους, με 
ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 12πλάσια της διαμέτρου των.  
Οι σιδηροσωλήνες μεταξύ τους θα συνενώνονται με κοχλιωτούς συνδέσμους.  



 

 

Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακμές που τραυματίζουν τα 
καλώδια.  
Οι διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωμα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια, θα γίνεται με 
σωλήνες που θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις σύμφωνα με τα 
σχέδια.  
Εντός των σωλήνων διέλευσης καλωδίων τοποθετείται γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των 
καλωδίων.  
 
5.4 Έλξη καλωδίων  
Η έλξη των καλωδίων γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα οδηγό που τοποθετείται στους σωλήνες 

διέλευσης καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εμποδίζεται με κάθε τρόπο η εισαγωγή 

υγρασίας εντός του σωλήνα. 

Στην περίπτωση που η έλξη γίνεται με άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα χρησιμοποιείται 
δυναμόμετρο για τον έλεγχο της αναπτυσσόμενης δύναμης σύμφωνα με την αντοχή σε εφελκυσμό που 
ορίζει ο κατασκευαστής των καλωδίων.  
 
 
 
5.5 Εγκατάσταση γείωσης  
Ο αγωγός γείωσης διατομής 25 mm2 τοποθετείται στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης 
καλωδίων. Αυτός συνδέεται με τους ακροδέκτες των ιστών και το κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής 
(πίλλαρ) με αγωγό διατομής 6 mm2 με σφιγκτήρες. Οι πλάκες γείωσης τοποθετούνται εντός του 
εδάφους σε βάθος 1,00 m και συνδέονται με τον αγωγό γείωσης, με αγωγό διατομής 25 mm2 ή 
μεγαλύτερης εάν έτσι ορίζεται στη μελέτη.  
 
5.6 Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων  
Τα φρεάτια θα είναι προκατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια και θα τοποθετούνται εντός της 
τάφρου των καλωδίων, στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη. Αυτά θα είναι από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25, θα φέρουν διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα με στεγάνωση και θα φέρουν στον πυθμένα 
τους σωλήνα PVC Ø50. Η πλήρωση του κενού μεταξύ των παρειών του σκάμματος και των φρεατίων 
επανεπιχώνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή (π.χ. πλακόστρωση) 
επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση.  
 
5.7 Στήριξη ιστών οδοφωτισμού  
5.7.1 Με βάσεις στήριξης (ιστοί από αλουμίνιο ή χάλυβα)  
Οι βάσεις στήριξης (θεμελίωση) των ιστών οδοφωτισμού θα είναι είτε προκατασκευασμένες από 
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 είτε θα κατασκευάζονται με πασσάλους (έγχυτους από 
σκυρόδεμα ή εμπηγνυόμενους σιδηροπασσάλους χάλυβα κατηγορίας S500s, με κατάλληλη προστασία 
έναντι διάβρωσης). Η θεμελίωση με εφαρμογή πασσάλων συνιστάται για υψηλούς ιστούς (H > 14 m).  
Εναλλακτικά είναι δυνατή η επιτόπου σκυροδέτηση της βάσης στήριξης των ιστών (οπλισμένο 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25).  
Επί της βάσης ή του κεφαλοδέσμου των πασσάλων πακτώνεται το στοιχείο αγκύρωσης του ιστού 
σύμφωνα με τη μελέτη. Το στοιχείο αγκύρωσης θα πρέπει να παραμένει ακλόνητο κατά τη 
σκυροδέτηση με εφαρμογή π.χ. ηλεκτροσυγκόλλησης στο πλέγμα οπλισμού της βάσης.  
Πριν από την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων βάσεων ή την επιτόπου σκυροδέτηση βάσεων θα 
ελέγχεται από τον επιβλέποντα το σκάμμα για τις πραγματικές συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης και 
αναλόγως με τον εκτιμώμενο κίνδυνο θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης του 
σκάμματος ή/και προστασίας έναντι πτώσης ανθρώπων ή ζώων.  
Η προκατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και η 

τοποθέτηση τους μέσα στα σκάμματα ή η επιτόπου κατασκευή τους θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια 



 

 

της μελέτης. Μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετείται το σύστημα των αγκυρίων με κοχλίωση, τα οποία 

πρέπει να παραμένουν κατακόρυφα με ηλεκτροσυγκόλληση ή κατάλληλες διατάξεις πλαισίων κατά τη 

διάρκεια της σκυροδέτησης. Η στάθμη τοποθέτησης της προκατασκευασμένης βάσης ή η στάθμη της 

επιτόπου κατασκευής, θα ελέγχεται ότι είναι σύμφωνη με τα σχέδια.  

Κατά τη σκυροδέτηση και στη συνέχεια μέχρι την τοποθέτηση του ιστού οι προεξέχοντες κοχλίες του 
στοιχείου αγκύρωσης θα προστατεύονται με πλαστικά καλύμματα (κατ’ ελάχιστο τεμάχιο πλαστικού 
σωλήνα). Επίσης θα φράσσονται τα άκρα των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων που τοποθετούνται 
μέσα στη βάση του φωτιστικού για την αποφυγή τυχόν έμφραξης τους.  
Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις θα γίνεται με άμμο λατομείου και θα αποκαθίσταται η φυσική ή 
τεχνητή επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση.  
Κατασκευή βάσης με πασσάλους. Αυτή θα γίνεται σύμφωνα με την μελέτη.  
 
5.7.2 Με πάκτωση (ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα)  
Ο πυθμένας της τάφρου θα διαμορφώνεται με σκυρόδεμα πάχους 0,15 m. Ο ιστός θα εγκαθίσταται σε 
κατακόρυφη θέση και ο κενός χώρος της τάφρου θα επανεπιχώνεται με προϊόντα εκσκαφής (βλέπε 
παράγραφο 5.2), έως 0,20 m από την επιφάνεια του εδάφους. Η τελική διαμόρφωση μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους θα γίνεται με σκυρόδεμα.  
 
 
 
 
5.8 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)  
Η κατασκευή του πίλλαρ θα γίνεται από προκατασκευασμένα τεμάχια (ερμάρια μεταλλικά, στεγανά ή 
από ανθεκτικό πλαστικό π.χ. για τοποθέτηση κοντά σε θάλασσα) και υλικά ενσωματούμενα επιτόπου, 
περιλαμβανομένης και της βάσης έδρασης του από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, για 
κάθε τύπο που ορίζεται στην μελέτη, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων. Η θύρα του πίλλαρ 
θα φέρει κλείθρο σύμφωνα με τη μελέτη.  
Η βάση έδρασης του πίλλαρ θα περιλαμβάνει και το φρεάτιο έλξης καλωδίων.  
Κάθε πίλλαρ θα χωρίζεται σε δυο μέρη με στεγανή διανομή, για την τοποθέτηση αντίστοιχα του 
μετρητή της ΔΕΗ και όλων των οργάνων διακοπής και προστασίας των γραμμών. Οι εξωτερικές και 
εσωτερικές επιφάνειες του πίλλαρ, μετά την κατασκευή τους θα υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία 
(θερμό γαλβάνισμα ή και εποξειδική βαφή) για την προστασία έναντι των εξωτερικών συνθηκών. 
Ολόκληρο το πίλλαρ θα έχει βαθμό προστασίας ΙP55.  
Η διανομή θα αποτελείται από στεγανά κιβώτια κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου ή από 
ανθεκτικό πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και πολυκαρμπονάτ, διαμορφωμένα με 
χυτόπρεσσα. Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά να αντιμετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και 
υγρασίας θάλασσας. Τα κιβώτια θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο 
του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισμού, καθώς και για την έξοδο των 
καλωδίων προς το δίκτυο. 

6 Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας  
Έλεγχοι κατά την παραλαβή:  

• Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδομής οδοφωτισμού, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 4.1 και 4.2 της παρούσας.  

• Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) της διανοιγόμενης 
τάφρου, του υλικού επανεπίχωσης και του βαθμού συμπύκνωσης αυτού.  

• Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της 
διαμέτρου του σωλήνα.  

• Έλεγχος της στεγάνωσης των φρεατίων έλξης και επίσκεψης των καλωδίων.  



 

 

• Έλεγχος των συνθηκών (της αντοχής) του εδάφους θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των 
ιστών οδοφωτισμού.  

• Έλεγχος των διαστάσεων της κατασκευής της θεμελίωσης σύμφωνα με τη μελέτη.  

• Έλεγχος της εφαρμογής ελαστικών καλυμμάτων στις κοχλιώσεις των αγκυρίων, στήριξης της 
βάσης των ιστών οδοφωτισμού.  

• Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου, και κατ΄ ελάχιστον:  

• α. έλεγχος υπό τάση της συνδεσμολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και του κιβωτίου πίλλαρ  

• β. έλεγχος διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο  

• γ. έλεγχος της εγκατάστασης γείωσης με δημιουργία συνθηκών ελεγχόμενου 
βραχυκυκλώματος  

• Έλεγχος της αποκατάστασης της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας μετά το πέρας των εργασιών 
κατασκευής της υποδομής του οδοφωτισμού και απομάκρυνσης των περισσευμάτων των 
προϊόντων εκσκαφής και απόρριψης αυτών σε εγκεκριμένες από την Υπηρεσία θέσεις.  

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να 
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, 
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.  
 
7 Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος  
Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας 
περιβάλλοντος. Ο ανάδοχος θα εκτελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές 
διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας καθώς και με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας του έργου (ΣΑΥ). 

8 Τρόπος επιμέτρησης  
Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη 
των στοιχείων της μελέτης.  
Η υποδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες/ αντικείμενα:  
α. Την εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και την επανεπίχωση.  
β. Τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων και το σύρμα – οδηγό.  
γ. Τους αγωγούς γείωσης (διακρίνονται ως προς την διατομή).  
δ. Τους ακροδέκτες αγωγού γείωσης.  
ε. Τις πλάκες γείωσης.  
στ.Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας με το κάλυμμα τους, πλήρως τοποθετημένα.  
ζ. Την προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της Μελέτης.  
η. Τα καλώδια κατά τύπο και διατομή αγωγού.  
θ. Την κατασκευή πίλλαρ. Διακρίνονται με βάση τον αριθμό αναχωρήσεων.  
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα 
πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε 
άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. 
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:  

• Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς, στη θέση των σκαμμάτων, της 
φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας, στην αρχική της ποιοτική κατάσταση με αποκατάσταση τυχόν 
προϋπάρχοντος οδοστρώματος ή πεζοδρομίου κλπ., καθώς και η μεταφορά και απόρριψη των 
περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής.  

• Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των βάσεων θεμελίωσης των ιστών, των φρεατίων και των 
λοιπών στοιχείων που ολοκληρώνουν το σύστημα της υποδομής οδοφωτισμού ώστε να είναι 
έτοιμο να δεχθεί το σύστημα επιδομής οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά, κλπ.).  



 

 

• Η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων διέλευσης αυτών, 
γειώσεων και μικροϋλικών, η μεταφορά όλων αυτών επιτόπου του έργου και η ενσωμάτωση 
τους στο έργο.  

• Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων διέλευσης σε άμμο, ή σε σκυρόδεμα.  

• Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών  

• Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο  

• Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο. 
• Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.  

• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την 
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.  

• Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.  

• Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν 
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές 
και τους ελέγχους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Τεχνική Προδιαγραφή  
Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

Εισαγωγή  
Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη διόρθωση σφαλμάτων και 
παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009.  
1. Αντικείμενο  
Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση της ανωδομής του οδοφωτισμού και 
περιλαμβάνει:  

• Την προμήθεια και εγκατάσταση τυποποιημένων ιστών οδοφωτισμού, βραχιόνων, φωτιστικών 
σωμάτων, φωτεινών πηγών, συσκευών ελέγχου λειτουργίας καθώς και άλλων εξαρτημάτων, 
απαιτούμενων για το φωτισμό οδών, οδικών κόμβων, σταθμών διοδίων, και σταθμών 
εξυπηρέτησης.  

• Όλες τις δοκιμές καλής λειτουργίας του οδοφωτισμού.  



 

 

Ειδικού τύπου ιστοί (π.χ. αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικών εφαρμογών κλπ.) δεν περιλαμβάνονται 
στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής.  
Η παρούσα Προδιαγραφή εφαρμόζεται σε:  
- Νέες εγκαταστάσεις.  
- Υφιστάμενες εγκαταστάσεις στις οποίες γίνονται επεκτάσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν:  
• Την αντικατάσταση διατάξεων ηλεκτρικής προστασίας.  
• Την προσθήκη νέων ηλεκτρικών κυκλωμάτων.  
• Την αντικατάσταση των διατάξεων γείωσης.  
• Την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων  
 
2. Τυποποιητικές παραπομπές  
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, 

χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και 

κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε 

χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν 

εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. 

Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Infrastructure for road lighting – 
- Υποδομή οδοφωτισμού  
  ΕΛΟΤ EN 40-1 Lighting columns 
- Part 1: Definitions and terms – 
- Ιστοί φωτισμού 
- Μέρος 1: Ορισμοί και όροι  
  ΕΛΟΤ EN 40-2 Ε2 Lighting Columns  
- Part 2: General requirements and dimensions – 
- Ιστοί φωτισμού 
- Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις και διαστάσεις  
  ΕΛΟΤ EN 40-3-1 E2 Lighting columns  
- Part 3-1: Design and verification - Specification for characteristic loads – 
- Ιστοί φωτισμού  
- Μέρος 3-1: Σχεδιασμός και επαλήθευση  
- Προδιαγραφή για χαρακτηριστικά φορτία  
  ΕΛΟΤ EN 40-3-2 E2 Lighting columns  
- Part 3-2: Design and verification  
- Verification by testing – 
- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 3-2: Σχεδιασμός και επαλήθευση  
- Επαλήθευση με δοκιμές  
  ΕΛΟΤ EN 40-3-3 E2 Lighting columns  
- Part 3-3: Design and verification - Verification by calculation – 
- Ιστοί φωτισμού  
- Μέρος 3-3: Σχεδιασμός και επαλήθευση  
- Επαλήθευση βάσει υπολογισμών.  
  ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 E2 Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns:    
απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο και από προεντεταμένο σκυρόδεμα.  
  ΕΛΟΤ EN 40-5 E3 Lighting columns  
- Part 5: Requirements for steel lighting columns – 
- Ιστοί φωτισμού  
- Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού  
  ΕΛΟΤ EN 40-6 E3 Lighting columns 



 

 

 - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns – 
- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιο  
  ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7E2 Lighting columns  
- Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting colums  
- Στύλοι φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο 
πολυμερές.  
  ΕΛΟΤ EN 10025-1 Hot rolled products of structural steels  
- Part 1: General technical delivery conditions – Προϊόντα θερμής εξέλασης για χάλυβες κατασκευών 
– Μέρος 1 : Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης  
  ΕΛΟΤ EN 10149-1 Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming  
- Part 1: General delivery conditions.  
- Πλατεά προϊόντα θερμής έλασης από χάλυβες υψηλής αντοχής για ψυχρή διαμόρφωση  
- Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης  
  ΕΛΟΤ EN 10149-2 Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming  
- Part 2: Delivery conditions for thermomechanically rolled steels.  
- Πλατεά προϊόντα θερμής έλασης από χάλυβες υψηλής αντοχής για ψυχρή διαμόρφωση  
- Μέρος 2:Τεχνικοί όροι παράδοσης για θερμομηχανικά ελατούς χάλυβες  
  ΕΛΟΤ EN ISO 15612 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials 
 - Qualification by adoption of a standard welding procedure  
- Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών  
- Αξιολόγηση καταλληλότητας με βάση πρότυπη διαδικασία συγκόλλησης  
  ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 15607 Specification and qualification of welding procedures for metallic  
materials - General rules  
- Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών  
– Γενικοί κανόνες  
  ΕΛΟΤ EN ISO 15609-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials  
- Welding procedure specification  
- Part 1: Arc welding- 
- Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών  
- Προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης  
- Μέρος 1: Συγκόλληση τόξου  
  ΕΛΟΤ EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials  
- Qualification based on pre-production welding test  
-Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών  
-Αξιολόγηση καταλληλότητας βασιζόμενη σε δοκιμή συγκόλλησης κατά την διαδικασία πριν την 
παραγωγή  
  ΕΛΟΤ EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles  
- Specifications and test methods  
- Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα  
- προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών  
  ΕΛΟΤ EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements – 
- Συστήματα διαχείρισης ποιότητας  
– Απαιτήσεις.  
  ΕΛΟΤ EN 485-3 Aluminium and aluminium alloys  
- Sheet, strip and plate  
- Part 3: Tolerances on dimensions and form for hot-rolled Products.  
- Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Φύλλα, ταινίες και επίπεδες πλάκες  
- Μέρος 3: Ανοχές μορφών και διαστάσεων προϊόντων θερμής έλασης.  
  ISO 209-1 Wrought aluminium and aluminium alloys  
- Chemical composition and forms of products – 



 

 

- Part 1: Chemical composition – 
- Σφυρήλατο αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου. Χημική σύνθεση και μορφές προϊόντων.  
  Μέρος 1: Χημική σύνθεση 
  ΕΛΟΤ EN 15088 Aluminium and aluminium alloys  
- Structural products for construction works  
- Technical conditions for inspection and delivery  
- Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου  
- Δομικά προϊόντα για κατασκευές  
- Τεχνικές συνθήκες ελέγχου και παράδοσης ΕΛΟΤ EN 12020-2 Aluminium and aluminium alloys  
- Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063  
- Part 2: Tolerances on dimensions and form  
- Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου  
- Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063  
- Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή  
  ΕΛΟΤ EN 60900 Live working. Hand tools for use up to 1000 V/AC. and 1500 V/DC  
- Εργασίες υπό τάση  
- Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς  
ρεύματος  ΕΛΟΤ EN 388 Protective gloves against mechanical risks  
- Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.  
  ΕΛΟΤ EN 397 Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη προστασίας  
  ΕΛΟΤ EN ISO 20345 Personal protective equipment  
– Safety footwear  
– Μέσα ατομικής προστασίας  
– Υποδήματα τύπου ασφαλείας  
   ΕΛΟΤ ΕΝ 165 Measurements of self-health protection - vocabulary – 
- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - Λεξιλόγιο  
  ΕΛΟΤ CEN/TR 13201-1 Road lighting - Selection of lighting classes- Oδοφωτισμός - Επιλογή 
κατηγοριών φωτισμού  ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2 Road lighting - Performance requirements- Oδοφωτισμός 
Απαιτήσεις επιδόσεων ΕΛΟΤ EN 13201-3 Road lighting - Calculation of performance- Oδοφωτισμός -
Υπολογισμός επιδόσεων ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-4 Road lighting  
- Methods of measuring lighting performance 
- Oδοφωτισμός -Μέθοδοι μέτρησης επιδόσεων φωτισμού  
ΕΛΟΤ ΕΝ 12464-2 Lighting of work places  
- Part 2: Outdoor work places 
- Φωτισμός χώρων εργασίας 
- Μέρος 2: Εξωτερικοί χώροι εργασίας 
ΕΛΟΤ ΕΝ 55015 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical 
lighting and similar equipment  
- Όρια και μέθοδοι μετρήσεων χαρακτηριστικών ραδιοδιαταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού 
και παρόμοιων συσκευών ΕΛΟΤ ΕΝ 61547 Equipment for general lighting purposes  
- EMC immunity requirements  
- Εξοπλισμός για φωτισμό γενικής χρήσης  
- Απαιτήσεις ατρωσίας EMC  
ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC)  
– Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase)  
- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)  
- Μέρος 3: Όρια - Τμήμα 2: Όρια εκπομπών αρμονικoύ ρεύματος (ρεύμα εισόδου συσκευής <= 16 Α 
ανά φάση) ΕΛΟΤ EN 50102 Degrees of Protection provided by enclosures for electrical equipment 
against external mechanical impacts (IK code)  



 

 

- Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα για ηλεκτρικό εξοπλισμό έναντι εξωτερικών 
μηχανικών κρούσεων (κώδικας ΙΚ) ΕΛΟΤ EN 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP 
code)  
- Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα(κωδικός IP) ΕΛΟΤ EN 60598-1 Luminaires  
- Part1: General requirements and tests  
- Φωτιστικά σώματα  
- Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και δοκιμές ΕΛΟΤ EN 60598-2-3 Luminaires  
- Part 2 -3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting  
- Φωτιστικά σώματα  
- Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις - Φωτιστικά σώματα για οδικό φωτισμό  
  ΕΛΟΤ EN 60662 High-pressure sodium vapour lamps  
- Λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης  
- Προδιαγραφές επίδοσης ΕΛΟΤ EN 60923 Auxiliaries for lamps  
- Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps)  
- Performance requirements  
- Βοηθητικά για λαμπτήρες  
- Στραγγαλιστικές διατάξεις για λαμπτήρες εκκένωσης (εξαιρουμένων των σωληνωτών λαμπτήρων 
φθορισμού)  
- Απαιτήσεις απόδοσης.  
  ΕΛΟΤ EN 60927 Auxiliaries for lamps  
- Starting devices (other than glow starters)  
- Performance requirements - Βοηθητικά για λαμπτήρες  
- Διατάξεις εκκίνησης (εκτός από τους εκκινητές αίγλης)  
- Απαιτήσεις λειτουργίας.  
  ΕΛΟΤ EN 61048 Auxiliaries for Lamps - capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge 
lamp circuits - General and safety requirements  
- Βοηθητικά για λαμπτήρες  
- Πυκνωτές που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού και άλλων 
λαμπτήρων εκκένωσης  
- Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας. 
ΕΛΟΤ EN 61049 Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits  
- Performance requirements  
- Πυκνωτές για χρήση σε κυκλώματα σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού και άλλων λαμπτήρων 
εκκένωσης - Απαιτήσεις απόδοσης.  
ΕΛΟΤ EN 61167 Metal halide lamps  
- Performance  
- Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων  
- Προδιαγραφές απόδοσης.  
ΕΛΟΤ EN 62035 Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications  
- Λαμπτήρες εκκένωσης (με εξαίρεση τους λαμπτήρες φθορισμού)  
-Προδιαγραφή ασφαλείας.  
ΕΛΟΤ EN 62442-1 Energy performance of lamp controlgear  
- Part 1: Controlgear for fluorescent lamps  
- Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency 
of the controlgear. Απόδοση ενέργειας για διατάξεις ελέγχου λαμπτήρων  
– Μέρος 1: Διατάξεις ελέγχου για λαμπτήρες φθορισμού- Μέθοδος μέτρησης για τον προσδιορισμό της 
ολικής ισχύος εισόδου των διατάξεων ελέγχου κυκλώματος και της απόδοσης των διατάξεων ελέγχου.  
ΕΛΟΤ ΕΝ 62471 Photobiological safety of lamps and lamp systems - Φωτοβιολογική ασφάλεια 
λαμπτήρων και συστημάτων λαμπτήρων.  



 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 62560 Self ballasted LED - lamps for general lighting services by voltage >50V - safety 
specifications. - LED λάμπες γενικές υπηρεσίες φωτισμού ισχύος >50V  
- Προδιαγραφές ασφαλείας.  
 ΕΛΟΤ ΕΝ 62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against 
external mechanical impacts (IK code).  
– Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα για ηλεκτρικό εξοπλισμό έναντι εξωτερικών 
μηχανικών κρούσεων (κωδικός ΙΚ).  
IESNA LM 80-08 Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-1 
Specification and qualification of welding procedures of metallic materials.- Welding procedure test-
Part 1: Arc and gas welding of steels and welding of nickel and nickel alloys. – Προδιαγραφή και 
έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλ-λικών υλικών.-Δοκιμή διαδικασίας 
συγκόλλησης-Μέρος 1: Συγκόλληση με τόξο και αέριο για χάλυβες και συγκόλληση με τόξο για Νικέλιο 
και κράματα Νικελίου. 
 
3. Όροι και ορισμοί  
Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.  
 
4. Απαιτήσεις  
4.1 Ενσωματούμενα υλικά  
Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την 
αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο 
απόθεσης ώστε να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.  
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:  

• Ιστοί οδοφωτισμού (συμβατικοί και υψηλοί)  

• Βραχίονες ανάρτησης φωτιστικών σωμάτων  

• Φωτιστικά σώματα  

• Σταθερές ή Κινητές κεφαλές (στεφάνες) επί υψηλών ιστών περιλαμβανομένου του συστήματος 
ανάρτησης, κίνησης και μανδάλωσης  

• Προβολείς εξωτερικού φωτισμού υψηλών ιστών  

• Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές, οιασδήποτε τεχνολογίας σύμφωνης με τα ισχύοντα ΕΝ και 
κανονισμούς.  

• Τα αναγκαία συστήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας.  

• Διανομείς ισχύος.  

• Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση, ανά περίπτωση, μηχανολογικά, 
ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα, που περιγράφονται στη 
διακήρυξη.  

• Ακροκιβώτια ιστών  

• Καλωδιώσεις στο εσωτερικό των ιστών  

• Συνδετήρες καλωδίων  

• Ηλεκτρικοί πίνακες και ασφαλειοθήκες  

• Μικροϋλικά συναρμολόγησης και αγκύρωσης ιστού  

• Μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα  
 

4.2 Αποδεκτά υλικά  
4.2.1 Γενικά  
Τα στοιχεία της ανωδομής του οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά κλπ) θα έχουν τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη θα πληρούν τις απαιτήσεις των κατά περίπτωση ισχυόντων 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων και θα φέρουν σήμανση CE.  
Ειδικότερα όλα τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα θα πρέπει, να φέρουν 
σήμανση CE, να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 



 

 

όλων των Ευρωπαϊκών οδηγιών και των Εθνικών διατάξεων τεχνικής εναρμόνισης που τα αφορούν 
όπως εκάστοτε ισχύουν (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται οι οδηγίες, RoHS, χαμηλής 
τάσης LVD 2006/95 ΕΚ, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC 2004/108/ΕΚ, ECODESIGN 2009/125, 
ECOLABELING 2010/30 και ATEX 94/9 όπου εφαρμόζονται).  
Τα υλικά που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011 περί δομικών προϊόντων πρέπει να 
συνοδεύονται από δήλωση επίδοσης σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό.  
Τα υλικά της σύμβασης θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες και προμηθευτές που 
εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική διαδικασία, πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 
για τα συγκεκριμένα προϊόντα. H πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται από φορείς 
πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή φορείς που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα 
πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της παραγωγής.  
Για τον μακροσκοπικό έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων αυτών προς τις κείμενες Εθνικές και 
Ευρωπαϊκές διατάξεις πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο υποβάλλονται από τον προμηθευτή 
στην αρμόδια Υπηρεσία τεκμήρια συμμόρφωσης των εν λόγω προϊόντων, τα οποία καθορίζονται 
σαφώς στην προκήρυξη.  
Για την αξιολόγηση της ορθής σήμανσης CE του ηλεκτρολογικού υλικού, υποβάλλεται από τους 
υποψήφιους προμηθευτές, τεχνικός φάκελος όπως ορίζεται στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών 
τεχνικής εναρμόνισης που αφορούν στο ηλεκτρολογικό υλικό.  
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 
2 και 3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007 προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται 
στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη.  
Οι προβλεπόμενοι, από τα συμβατικά τεύχη, εργαστηριακοί έλεγχοι, μπορούν να διενεργούνται από 
οποιοδήποτε εργαστήριο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης, 
χώρας της Ε.Ε. Το εν λόγω εργαστήριο πρέπει να λειτουργεί εντός των πλαισίων της ΕΑ-MLA 
(European Accreditation – Multilateral Agreement).  
Η ενσωμάτωση στο έργο θα γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της συμμόρφωσης του 
προϊόντος με τα εφαρμοζόμενα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (βλέπε παράγραφο Τυποποιητικών παραπομπών 
της παρούσας), τις απαιτήσεις της μελέτης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες εκδόσεις των 
ακολούθων:  
α. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 

οικολογικού σχεδιασμού για τους κατευθυντικούς λαμπτήρες, τους λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής 

και τον συναφή εξοπλισμό.  

β. Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (Π.Δ. 7/31-01-2011, ΦΕΚ 14/Α/11-02-2011) όπως ισχύει.  
γ. Κανονισμός ΕΚ 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία 
των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.  
 
4.2.2 Ιστοί οδοφωτισμού  
4.2.2.1 Γενικά  
Οι ιστοί οδοφωτισμού διακρίνονται σύμφωνα με τα μέρη του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40, ανάλογα με το 
ύψος τους, σε συμβατικούς ιστούς, έως και 20 m, ή υψηλούς ιστούς, ύψους μεγαλύτερου των 20 m. 
Οι συμβατικοί ιστοί φέρουν βραχίονες με φωτιστικά σώματα, ενώ οι υψηλοί φέρουν στην κορυφή τους 
σταθερή ή κινητή κεφαλή (στεφάνη) επί της οποίας αναρτώνται προβολείς και πιθανόν τα όργανα 
λειτουργίας των προβολέων.  
Ως προς τα φορτία ανέμου, η διατομή του ιστού θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε μετά την εγκατάστασή 
του και την πλήρη συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων και των φωτιστικών σωμάτων, να έχει 



 

 

αντοχή στα φορτία ανέμου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3-1 E2 για ιστούς ύψους μέχρι και 20 
m. Για ιστούς μεγαλυτέρου ύψους τα φορτία θα λαμβάνονται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕC3) 
και τα Εθνικά του Προσαρτήματα, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.  
Οι γειώσεις των ιστών θα γίνονται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00.  
 
4.2.2.2 Ιστοί αλουμινίου  
Οι ιστοί αλουμινίου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 E3. Οι ιστοί 
αλουμινίου θα παράγονται με περιδίνηση ή με εξέλαση, χωρίς καμία ραφή. Σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 E3, το κράμα αλουμινίου θα ακολουθεί ένα από τα πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 485-3, ΕΛΟΤ EN 
485-4, ΕΛΟΤ ΕΝ 755-7, ΕΛΟΤ ΕΝ 755-8, ΕΛΟΤ ΕΝ 1706.  
Οι ιστοί δεν επιτρέπεται να έχουν καμία συγκόλληση κατά το μήκος τους, ενώ μπορεί να έχουν 
συγκόλληση κατά μήκος της περιμέτρου της βάσης τους με την πλάκα έδρασής τους, η οποία 
αγκυρώνεται στο θεμέλιο. Η πλάκα έδρασης των ιστών θα ακολουθεί τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 40-6 E3.  
Η τελική επιφάνεια των ιστών που τοποθετούνται σε διαβρωτικό περιβάλλον θα είναι ανοδιωμένη 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
Εάν προβλέπεται από την μελέτη, μετά την ολοκλήρωση του ιστού θα εφαρμόζεται και ηλεκτροστατική 
βαφή. 
Οι ιστοί αλουμινίου θα παραδίδονται με επένδυση προστασίας έναντι φθορών κατά την φόρτωση και 
μεταφορά τους (πχ. νάιλον).  
Οι βραχίονες των ιστών θα είναι από σωλήνα αλουμινίου χωρίς ραφή, μήκους και σχήματος σύμφωνα 
με την μελέτη. Οι βραχίονες θα προσαρμόζονται επάνω στους ιστούς με ολίσθηση του στοιχείου 
προσαρμογής τους και θα στερεώνονται επί του ιστού με κοχλίες και τα σχετικά περικόχλια.  
Το άκρο των βραχιόνων από αλουμίνιο, θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση (χυτή, επεξεργασμένη ή 
συγκολλημένο τεμάχιο αλουμινίου από εξέλαση), για τη στερέωση του βραχίονα στον κορμό του ιστού.  
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους θα έχουν μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων 
για την είσοδο και εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. Η απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι 
όπως ορίζει το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2, με 600mm προτεινόμενη και 300mm ελάχιστη.  
Οι ελάχιστες διαστάσεις της πλάκας έδρασης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα επιλέγονται μετά 
από αναλυτικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2, ΕΝ 40-3, τον Ευρωκώδικα 
3 και τα Εθνικά του Προσαρτήματα. Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές, μια στο κέντρο της, 
προτεινόμενης διαμέτρου 100 mm για τη διέλευση του αγωγού γείωσης και των καλωδίων και τέσσερις 
(ή περισσότερες αν απαιτούνται από την στατική μελέτη) σχήματος κυκλικού ή οβάλ για τη στερέωσή 
της στους κοχλίες αγκύρωσης.  
Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 E3, οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 15607 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 15609-1.  
 
4.2.2.3 Ιστοί χαλύβδινοι  
Αυτοί θα έχουν σχήμα κοίλο κωνικό (διατομής κύκλου ή πολυγώνου) ή σταθερά κυκλικό ή σταθερά 
πολυγωνικό ή τηλεσκοπικό και θα είναι από χάλυβα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10025-1  
Οι ιστοί θα κατασκευάζονται είτε χωρίς ραφή είτε με μία ραφή κατά μήκος μίας γενέτειρας του ιστού. 
Η ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχει γίνει με αυτόματο μηχάνημα, να είναι διαμήκης, 
ομοιόμορφη στην εμφάνιση με πάχος όχι μικρότερο του πάχους του υλικού και με αποκλίσεις από τη 
γεωμετρία της διατομής του ιστού όχι μεγαλύτερες από 2 mm. Το πάχος του σώματος του ιστού πρέπει 
να είναι ομοιόμορφο σε όλο το ύψος, εκτός από τη θέση της ραφής.  
Ιστοί ύψους μεγαλύτερου των 12 μέτρων, είναι δυνατόν να διαμορφώνονται με δύο τεμάχια τα οποία 
θα συνδέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του ενός τεμαχίου μέσα στο άλλο με επικαλυπτόμενο τμήμα 
μήκους τουλάχιστον 1,5 φορά τη διάμετρο βάσης του υπερκειμένου και όχι μικρότερο των 60 cm.  



 

 

Ο ιστός θα συνδέεται στην πλάκα έδρασης με μία ή δυο περιμετρικές ηλεκτροσυγκολλήσεις (εξωτερικά 

ή εξωτερικά και εσωτερικά). Η πλάκα έδρασης θα είναι ενιαίο τεμάχιο από χαλυβδόφυλλo, με 

διαστάσεις που εξαρτώνται από το ύψος του ιστού. Η σύνδεση του κορμού του ιστού με την χαλύβδινη 

πλάκα θα γίνεται με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση με πάχος τουλάχιστον ίσο με το πάχος του σώματος 

του ιστού. 

πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN ISO 9001 της βιομηχανίας παραγωγής 
των ιστών καθώς και την προσκόμιση πιστοποιητικού δοκιμών σύμφωνα με τα όσα ορίζει το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 E3. Η διαδικασία συγκόλλησης θα είναι σύμφωνα με το αναφερόμενο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 15614-1.  
Εφόσον από τα Τεύχη Δημοπράτησης προβλέπεται θα είναι αποδεκτή η εφαρμογή ενισχυτικών 
πτερυγίων στήριξης μεταξύ της πλάκας έδρασης και του ιστούς.  
Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές για τη σύνδεση με τα αγκύρια στήριξης και τη διέλευση των 
καλωδίων. Το μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταλλικής πλάκας έδρασης και του σκυροδέματος του 
θεμελίου θα πληρούται με μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα.  
Το πάχος της πλάκας έδρασης, η διάμετρος και το μήκος των κοχλιών αγκύρωσης θα επιλέγονται 
βάσει αναλυτικών υπολογισμών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 E3, τον Ευρωκώδικα 3 και τα 
Εθνικά του Προσαρτήματα.  
Η ευθύτητα των ιστών, η οποία μετράται ως η απόκλιση (βέλος) από τη θεωρητική ευθεία μεταξύ του 
άνω άκρου του ιστού και της επιφάνειας της πλάκας έδρασης (κατά γενέτειρα), ανάλογα με το ύψος 
του ιστού, θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 
E3.  
Οι αρμοί θα κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του ιστού και θα έχουν πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 
3 mm.  
Κάθε έτοιμο τμήμα χαλύβδινου ιστού θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος 
γαλβανίσματος σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.  
Εάν προβλέπεται από την μελέτη, μετά το εν θερμώ γαλβάνισμα θα εφαρμόζεται και ηλεκτροστατική 
βαφή.  
Απαγορεύονται ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου του έργου. Οποιεσδήποτε εκδορές που θα συμβούν 
κατά την εργασία ανέγερσης του ιστού θα επιδιορθώνονται επιτόπου με μια βαφή πλούσια σε 
περιεκτικότητα ψευδάργυρου (95%).  
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους θα έχουν μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων 
για την είσοδο και εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. Η ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού 
θα είναι όπως ορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2, με 600 mm προτεινόμενη τιμή και 300 mm ελάχιστη τιμή.  
Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας, εφόσον προκύψει απαίτηση 

ενίσχυσης από τη στατική μελέτη, θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα ή ελάσματα 

κατάλληλου πάχους, ηλεκτροσυγκολλημένο εσωτερικά του ιστού, με μια από τις μορφές που ορίζονται 

στο Πρότυπο ΕΝ 40-3-3 E2. Δεν απαιτείται εσωτερική ενίσχυση εάν αποδεικνύεται από τους 

υπολογισμούς ότι η αντοχή του ιστού στο τμήμα όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα 

επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος ενίσχυσης, το άκρο του ελάσματος 

θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστο 200mm στον ιστό κανονικής διατομής, από 100mm εκατέρωθεν των 

άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει με κάλυμμα κατάλληλων διαστάσεων από υλικό ίδιο με αυτό 

του ιστού, πάχους και σχήματος ίδιου με τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δε θα 

εξέχει από την και με ανοξείδωτο κοχλία που δε θα εξέχουν του ελάσματος και η κατασκευή του θα 

εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού. Οι ελάχιστες διαστάσεις της πλάκας 

έδρασης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα επιλέγονται μετά από αναλυτικούς υπολογισμούς 

σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2, ΕΝ 40-3, τον Ευρωκώδικα 1 και τα Εθνικά του 



 

 

Προσαρτήματα. Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές, μια στο κέντρο της προτεινόμενης διαμέτρου 100 

mm για τη διέλευση του αγωγού γείωσης και των καλωδίων και τέσσερις (ή περισσότερες αν 

απαιτούνται από την στατική μελέτη) σχήματος κυκλικού ή οβάλ για τη στερέωσή της στους κοχλίες 

αγκύρωσης.  

4.2.2.4 Ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα  
Οι ιστοί οδοφωτισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα κατατάσσονται στους συμβατικούς ιστούς με 
ονομαστικό ύψος μικρότερο των 20 m και φέρουν βραχίονες με φωτιστικά σώματα.  
Οι ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα θα έχουν σχήμα κοίλου κώνου σταθερά μεταβαλλόμενης διατομής.  
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση τους θα έχουν κατάλληλη θυρίδα επαρκών διαστάσεων 
για την είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού. Απέναντι από τη θυρίδα, στο μέσο του 
ιστού, συμμετρικά και σ’ όλο το μήκος της θυρίδας θα επικολληθεί καλά πάνω στον οπλισμό του ιστού 
γαλβανισμένη σιδηρόλαμα 25 x 4 mm για την στήριξη του ακροκιβωτίου. Οι ελάχιστες διαστάσεις της 
θύρας της θυρίδας θα είναι ύψους 300 mm και πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον Πίνακα 
της παραγράφου 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. Η ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας 
από τη βάση του ιστού θα είναι 600 mm. Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή 
της θυρίδας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα κατάλληλου πάχους (δύο χαλύβδινοι 
δακτύλιοι Φ8 mm, που ενώνουν περιμετρικά τον οπλισμό, στο άνω και κάτω άκρο της θυρίδας), 
ηλεκτροσυγκολλούμενο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τμήμα του συνδεόμενου στύλου, εκτός 
εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς, ότι η αντοχή του ιστού στο τμήμα όπου υπάρχει θυρίδα, 
ευρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος ενίσχυσης, το 
άκρο του ελάσματος θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστον 200 mm στον ιστό κανονικής διατομής, εκατέρωθεν 
των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει με κάλυμμα κατάλληλων διαστάσεων - συνήθως από το 
ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένο το ακροκιβώτιο- το οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει 
από την επιφάνεια του ιστού. Η στερέωση του επί του ιστού θα γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες που 
δε θα εξέχουν του ελάσματος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί 
του ιστού.  
 
4.2.2.5 Απαιτήσεις  
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αντοχές και ποιοτικοί έλεγχοι των 
ιστών από οπλισμένο σκυρόδεμα θα ακολουθούν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 Ε2, ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3 και τα 
μέρη του και ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 Ε2.  

1. Η ευθύτητα των ιστών από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία μετράται ως η απόκλιση σε σχέση 
με τη θεωρητική ευθεία μεταξύ του άνω άκρου από το κάτω άκρο του ιστού ανάλογα με το 
ύψος του ιστού, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 
Ε2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 Ε2. 

2. 2. Η ανοχή του συνολικού μήκους των ιστών χωρίς βραχίονες θα συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2.  

3. 3. Οι ανοχές των διαμέτρων θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-
2 Ε2.  

4. 4. Οι αποστάσεις προβολής στην περίπτωση που υπάρχουν βραχίονες θα συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2.  

5. 5. Όλες οι ανοχές θα είναι σύμφωνες με την παράγραφο 5 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 E2 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2.  
 

6. 4.2.2.6 Διαστάσεις Ιστών με πάκτωση  
7. Το ελάχιστο απαιτούμενο βάθος πάκτωσης των ιστών χωρίς πλάκα έδρασης ορίζεται στο 

Πρότυπο ΕΝ 40-2 Ε2, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 3.  
 

Πίνακας 3 5 6 7 & 8 9 & 10 12 14 15 16 18 20 



 

 

 - Διαστάσεις ιστών 
Ονομαστικό  
ύψος ιστού [m]  

Ελάχιστο* βάθος 
πάκτωσης [m]  

0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 

Ολικό ύψος  
ιστού [m]  

5.6 6.8 8 & 9 10.2 & 
11.2 

13.5 15.5 16.5 17.5 19.5 21.8 

* Το βάθος πάκτωσης είναι σχετικό με το υπέδαφος. Οι τιμές που δίνονται αναφέρονται σε συνηθισμένη ποιότητα 
υπεδάφους.  

 
4.2.2.7 Βάσεις Ιστών  
Για την θεμελίωση των πάσης φύσεως ιστών θα χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένες βάσεις από 
σκυρόδεμα με ενσωματωμένο φρεάτιο για την έλξη των καλωδίων ή θα διαμορφώνονται χυτές επί 
τόπου βάσεις από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Οι διαστάσεις των βάσεων και των κοχλιών 
αγκύρωσης θα είναι οι προβλεπόμενες από την μελέτη και θα τεκμηριώνονται όπου απαιτείται με 
στατικούς υπολογισμούς, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 40-3, τους Ευρωκώδικες και τα Εθνικά τους 
Προσαρτήματα. Οι βάσεις μπορεί να είναι ορθογωνικής ή κυλινδρικής μορφής.  
Το εργοστάσιο κατασκευής των προκατασκευασμένων θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης 
ποιότητος πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001.  
Επισημαίνεται ότι οι ιστοί οδοφωτισμού θα τοποθετούνται εξωτερικώς των στηθαίων ασφαλείας. Η 
απόσταση των ιστών από την μετωπική επιφάνεια των στηθαίων ασφαλείας (προς την πλευρά του 
καταστρώματος της οδού ή της γέφυρας) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το λειτουργικό 
πλάτος του στηθαίου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.  
Είναι επιβεβλημένη, σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία των μελετητών οδοφωτισμού και σήμανσης-
ασφάλειας της οδού για τον προσδιορισμό της απόστασης τοποθέτησης των ιστών από το όριο του 
καταστρώματος της οδού, σύμφωνα με τις απατήσεις των προτύπων της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. 
Πριν από την έναρξη εγκατάστασης των ιστών οδοφωτισμού πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται έλεγχος 
ότι εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 για τα στηθαία, όσον αφορά το 
λειτουργικό πλάτος.  
 
4.2.2.8 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε χαλύβδινους ιστούς  
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι:  

• Μονοί βραχίονες.  

• Διπλοί βραχίονες.  

• Πολλαπλοί βραχίονες (σε κόμβους).  

• Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες των στηριγμάτων των βραχιόνων και των άλλων 
εξαρτημάτων του ιστού, θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες των 
φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

• Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής. Η 
προτεινόμενη ονομαστική διάμετρος της διατομής τους θα είναι 60 mm.  

• Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο 
σχηματίζοντας γωνία από 0º έως 15º.  

• Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς προεξοχές ή εμπόδια 
που εμποδίζουν την διέλευση των καλωδίων του φωτιστικού σώματος. Η κατασκευή τους θα 
πρέπει να εξασφαλίζει κάμψη των καλωδίων με ακτίνα μεγαλύτερη ή ίση από 75 mm.  

• Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαμόρφωση ελάχιστου μήκους και 
ονομαστικής διαμέτρου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2, ώστε να προσαρμόζεται το 
φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση του ενός τεμαχίου μέσα στο άλλο (σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης).  



 

 

• Όταν η μελέτη ασφάλισης της οδού απαιτεί την αύξηση της απόστασης των ιστών από το όριο 
του καταστρώματος της οδού (σε εφαρμογή των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317), 
εάν αυτό οδηγεί σε μήκος βραχιόνων μεγαλύτερο από των 3,0m, τότε οι βραχίονες θα 
διαμορφώνονται με δύο στελέχη (άνω και κάτω, σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα 
συνδέονται μεταξύ τους με κατακόρυφη δοκό, σύμφωνα με σχετική στατική μελέτη.  

• Οι βραχίονες θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461 και 
εάν προβλέπεται από την μελέτη, θα φέρουν και ηλεκτροστατική βαφή.  
Οι βραχίονες θα επιλέγονται με βάση το βάρος και την επιφάνεια του φωτιστικού που 
προβλέπεται από την μελέτη, από τους πίνακες των κατασκευαστών ή μετά από στατικό 
υπολογισμό. 
 

4.2.2.9 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς από οπλισμένο σκυρόδεμα  
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι :  

• Μονοί βραχίονες.  

• Διπλοί βραχίονες.  

• Πολλαπλοί βραχίονες  

• Το άκρο του βραχίονα θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση για τη στερέωση του βραχίονα στον 
κορμό του ιστού. Μετά από συμφωνία με τον αγοραστή υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμοσθεί 
στην κορυφή του ιστού τεμάχιο σιδηροσωλήνα για την στήριξη του βραχίονα. Ο 
σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος εξ ολοκλήρου και στερεά ηλεκτροσυγκολλημένος 
πάνω στον οπλισμό του ιστού, εξωτερικής διαμέτρου 76÷78 mm και μήκους 600 mm (200 mm 
εντός και 400 mm εκτός).  

• Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες των στηριγμάτων των βραχιόνων και των άλλων 
εξαρτημάτων του ιστού, θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες των 
φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

• Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής. Η 
ονομαστική διάμετρος της διατομής τους θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 50 mm.  

• Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο 
σχηματίζοντας γωνία από 0º έως 15º.  

• Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς προεξοχές ή εμπόδια 
που εμποδίζουν τη διέλευση των καλωδίων του φωτιστικού σώματος. Η κατασκευή τους θα 
πρέπει να εξασφαλίζει κάμψη των καλωδίων με ακτίνα μεγαλύτερη ή ίση από 75 mm.  

• Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαμόρφωση ελάχιστου μήκους 200 mm 
και ονομαστικής διαμέτρου 50 mm, ώστε να προσαρμόζεται το φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση 
του ενός τεμαχίου μέσα στο άλλο (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης).  

• Όταν από την μελέτη ασφάλισης της οδού απαιτείται μετάθεση των ιστών σε απόσταση από 
το οδόστρωμα, οπότε απαιτούνται οι βραχίονες μήκους μεγαλύτερου από 3,0 m, αυτοί θα 
κατασκευάζονται από δύο στελέχη (άνω και κάτω σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα 
συνδέονται μεταξύ τους με κατακόρυφη δοκό, σύμφωνα με την σχετική στατική μελέτη.  

Οι βραχίονες θα επιλέγονται με βάση το βάρος και την επιφάνεια του φωτιστικού που προβλέπεται 
από την μελέτη, από τους πίνακες των κατασκευαστών ή μετά από στατικό υπολογισμό.  
 
4.2.2.10 Υψηλοί ιστοί οδοφωτισμού (Η > 20 m) και εξοπλισμός αυτών  

Αυτοί οι ιστοί κατασκευάζονται από χαλύβδινα τεμάχια (υλικού κατηγορίας S355JR κατά ΕΛΟΤ 
EN 10025-1), διατομής πολυγωνικής, σχήματος κόλουρου πυραμίδας ή 

Ο μέγιστος αριθμός των χαλύβδινων τμημάτων, θα είναι:  
• για ιστούς ύψους έως και 30 m.................................................... τμήματα 4  
 
• για ιστούς ύψους μέχρι 37 m........................................................ τμήματα 5  
 



 

 

• για ιστούς ύψους μεγαλύτερου από 37 m..................................... τμήματα 6  
 
Τα τμήματα του σώματος του ιστού, θα συνδέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του ενός μέσα στο άλλο, 
με επικάλυψη 1,5 φορά τη διάμετρο της βάσης του υπερκείμενου τμήματος και τουλάχιστον 60cm. Οι 
υψηλοί ιστοί θα συναρμολογούνται δοκιμαστικά στο εργοστάσιο κατασκευής και τα τμήματά τους θα 
επισημαίνονται κατάλληλα για την εξασφάλιση της ορθής εγκατάστασή τους στο έργο.  
Δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο διαμήκεις ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης ανά τμήμα του ιστού. 
Οι ραφές θα γίνονται με αυτόματο μηχάνημα και θα είναι πλήρους διείσδυσης, ομοιόμορφης 
πυκνότητας, με πάχος ίσο προς το πάχος του ελάσματος του ιστού.  
Η σύνδεση του κορμού του ιστού με την χαλύβδινη πλάκα έδρασης θα γίνεται με συνεχή 
ηλεκτροσυγκόλληση πλήρους διείσδυσης και εξωτερικά και εσωτερικά, με αυτόματο μηχάνημα. Η 
πλάκα έδρασης θα φέρει οπές για τη σύνδεση με τα αγκύρια στήριξης και τη διέλευση των καλωδίων.  
Η στεφάνη ανάρτησης των προβολέων θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα S235JR κατά ΕΛΟΤ EN 
10025-1, ή από υλικό με χαρακτηριστικά αντοχής όμοια με εκείνα του σώματος του ιστού.  
Στην κορυφή του ιστού θα τοποθετείται σύστημα ανάρτησης της σταθερής (βάσης προβολέων) ή της 
κινητής κεφαλής (στεφάνης) η οποία θα φέρει τα φωτιστικά σώματα.  
Εάν η κεφαλή αυτή είναι κινητή, θα κινείται από την κορυφή του ιστού μέχρι περίπου 2 m από τη βάση 
του και θα αποτελείται από τμήματα ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγησή τους, για λόγους 
συντήρησης.  
Το σύστημα ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων στην κεφαλή θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα 
ρύθμισης κατανομής του φωτισμού σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις ώστε να είναι δυνατός ο 
προσανατολισμός του απαιτούμενου αριθμού φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε ζώνη και η 
στερέωση αυτών σταθερά προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Ολόκληρο το σύστημα κεφαλής θα είναι 
γαλβανισμένο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 
κεφαλής αποτελούμενη από μειωτήρα και τύμπανα, στα οποία συνδέονται συρματόσχοινα από 
ανοξείδωτο χάλυβα.  
Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται με φορητό ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος θα προσαρμόζεται στο 
σύστημα μειωτήρας - τύμπανα και θα τροφοδοτείται από ρευματοδότη που θα βρίσκεται σε σταθερή 
θυρίδα στη βάση του ιστού. Η λειτουργία του κινητήρα θα γίνεται από ανεξάρτητο χειριστήριο, ώστε 
κατά την άνοδο και κάθοδο της κεφαλής, ο χειριστής να βρίσκεται σε απόσταση από τη βάση 
τουλάχιστον 5 m. Το σύστημα κίνησης της κεφαλής θα έχει ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 
διπλασίου βάρους από εκείνο της κεφαλής και θα πρέπει να προδιαγράφεται η μέγιστη ροπή 
περιτύλιξης του συστήματος. Η θυρίδα επίσκεψης μέσα στην οποία θα βρίσκεται το σύστημα σύνδεσης 
της κινητής κεφαλής θα ασφαλίζεται με κλειδαριά ασφαλείας.  
Ο φορητός ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την κίνηση των κεφαλών των 
υψηλών ιστών, προδιαγραφής και ποιότητας σύμφωνα με τον κατασκευαστή του συστήματος του 
υψηλού ιστού.  
Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη αντί του συστήματος μειωτήρα και τύμπανου σε 
κάθε ιστό είναι δυνατή η χρήση μίας φορητής μονάδας η οποία φέρει ηλεκτροκίνητο βαρούλκο με 
καδένα, η οποία συνδέεται σε ειδικό μπρακέτο πολλαπλής χρήσης του συστήματος στήριξης των 
φωτιστικών σωμάτων. Τροφοδοτείται με ρεύμα από τον ίδιο κεντρικό ακροδέκτη στο εσωτερικό της 
θυρίδας, ώστε να διασφαλίζεται η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα φωτιστικά σώματα κατά την 
μετακίνηση αυτών. Το βαρούλκο στερεώνεται σε ειδικά στηρίγματα που υπάρχουν στον ιστό.  
Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σύστημα μανδάλωσης ώστε ο φορέας της κεφαλής να συγκρατείται 
χωρίς να δημιουργείται διαρκής καταπόνηση στα συρματόσχοινα.  
Οι χρησιμοποιούμενες τροχαλίες θα είναι υπολογισμένες και κατάλληλου τύπου για τα συρματόσχοινα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του ιστού.  
Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων θα ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του ιστού που θα είναι 
σταθερά στερεωμένη στη βάση του, και θα είναι κατάλληλα ώστε να μη συστρέφονται, φθείρονται ή 
καταπονούνται κατά το ανέβασμα και κατέβασμα της κεφαλής.  



 

 

Στη βάση των υψηλών ιστών θα υπάρχει θυρίδα καταλλήλων διαστάσεων σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 

40-2 Ε2, εντός της οποίας θα βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα καθώς και τα όργανα αφής 

των προβολέων. Η θυρίδα θα κλείνει στεγανά με θύρα από λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού. 

Επιτρέπεται η εκτός του ιστού εγκατάσταση του συστήματος αφής των προβολέων σε ειδικό πίλλαρ 

με τις κατάλληλες διαστάσεις και θύρα διαστάσεων τουλάχιστον 20 x 70 cm. Αυτή η θύρα, σε κάθε 

περίπτωση, θα έχει μεντεσέδες στην μία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με απλή κλειδαριά 

ασφαλείας (χωρίς κλειδί, δηλαδή με αφαιρούμενη χειρολαβή). 

Στην περίπτωση της σταθερής κεφαλής:  
Η κεφαλή αυτή θα προσαρμόζεται σταθερά στην κορυφή του ιστού μέσω περιλαίμιου (χοάνης) ή 
φλάντζας κατάλληλων διαστάσεων. Εάν απαιτείται από την Υπηρεσία, θα προσαρμόζεται στο σώμα 
του ιστού σκάλα με ή χωρίς προστατευτικά στεφάνια και επιπλέον εάν απαιτείται, εξέδρα ανάπαυσης 
και επίσκεψης του συντηρητή των φωτιστικών σωμάτων. Θα αποτελείται από τμήματα ώστε να είναι 
δυνατή η αποσυναρμολόγησή τους, για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης. Το σύστημα ανάρτησης 
των φωτιστικών σωμάτων θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ρύθμισης κατανομής του φωτισμού σε 
περισσότερες από μία κατευθύνσεις ώστε να είναι δυνατός ο προσανατολισμός του απαιτούμενου 
αριθμού φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε ζώνη και η στερέωση αυτών σταθερά προς την 
επιθυμητή κατεύθυνση. Ολόκληρο το σύστημα σταθερής κεφαλής θα είναι γαλβανισμένο κατά το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1SO 1461.  
Η περιοχή του ανοίγματος του ιστού στη θέση της θυρίδας θα ενισχύεται κατάλληλα εφ' όσον 
απαιτείται . Η θυρίδα θα είναι από έλασμα πάχους τουλάχιστον 3 mm.  
Το σύστημα αφής είναι δυνατόν να τοποθετείται στη στεφάνη των ιστών με σταθερή κεφαλή.  
Ο Ανάδοχος, πριν από την παραγγελία των ιστών, θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τους 
στατικούς υπολογισμούς αντοχής των ιστών σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 3 και τα Εθνικά του 
Προσαρτήματα (EC3). Οι υπολογισμοί θα συνοδεύονται από σχέδια λεπτομεριών και πλήρη τεχνική 
έκθεση για τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του ιστού. Στα δεδομένα για τον υπολογισμό αντοχής 
των ιστών θα λαμβάνονται υπόψη η πιθανότητα να αυξηθεί ο αριθμός προβολέων μελλοντικά.  
Από τους υπολογισμούς θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και ως προς 
την επιτρεπόμενη κάμψη της κορυφής του ιστού στην ταχύτητα ανέμου σχεδιασμού.  
Στην τεχνική έκθεση θα αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα:  

•  Ιδιοσυχνότητα του ιστού.  

• Κρίσιμη ταχύτητα ανέμου για συντονισμό.  

• Χαρακτηριστικά απόσβεσης των ταλαντώσεων του ιστού.  

• Τάση του χάλυβα σε συνθήκες συντονισμού.  

• Επιτάχυνση στην κορυφή του ιστού κάτω από συνθήκες συντονισμού.  

• Αντοχή σε κόπωση του χάλυβα.  

• Επίσης θα υποβάλλονται σχέδια με τις λεπτομέρειες όπως είναι:  

• Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις.  

•  Η κατασκευή της πλάκας έδρασης η οποία θα είναι από ενιαίο φύλλο χάλυβα.  

•  Οι αρμοί μεταξύ των τμημάτων του ιστού και μεταξύ αυτού και της πλάκας έδρασης.  
• Η κατασκευή της θυρίδας κοντά στη βάση του ιστού με τις λεπτομέρειες στεγάνωσης.  

• Τα εξαρτήματα συναρμολόγησης. Αυτά θα είναι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι και τα γαλβανισμένα 
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461 στοιχεία όπως κοχλίες περικόχλια και ροδέλες. Αυτοί θα 
συνοδεύονται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου που θα βεβαιώνει την ποιότητα 
του χάλυβα και του γαλβανίσματος.  

Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων θα ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του ιστού και θα είναι 
κατάλληλα ώστε να μη συστρέφονται, φθείρονται ή καταπονούνται.  
Στη βάση των ιστών θα υπάρχει θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων τουλάχιστον Β x Υ = 10 x 40cm, εντός 
της οποίας θα βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα καθώς και τα όργανα αφής των 
προβολέων. Η θυρίδα θα κλείνει στεγανά από λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού.  



 

 

Επιτρέπεται η εκτός του ιστού εγκατάσταση του συστήματος λειτουργίας των προβολέων σε ειδικό 
πίλλαρ με τις κατάλληλες διαστάσεις και θύρα προτεινόμενων διαστάσεων 40 x 70cm. Αυτή η θύρα σε 
κάθε περίπτωση θα έχει μεντεσέδες στην μία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με απλή κλειδαριά 
ασφαλείας (χωρίς κλειδί με αφαιρούμενη χειρολαβή).  
 
4.2.3 Φωτιστικά σώματα χαμηλών ιστών (ύψους ≤ 20 m)  
Ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό προκύπτει από την φωτοτεχνική μελέτη. Στην 
περίπτωση που γίνεται χρήση φωτεινών πηγών Νατρίου , Υδραργύρου και Αλογονιδίων, τα φωτιστικά 
σώματα θα έχουν προστασία τουλάχιστον IP65 στο χώρο της φωτεινής πηγής και τουλάχιστον IP43 
στο χώρο των οργάνων εάν αυτά βρίσκονται εκτός του φωτιστικού σώματος. Στην περίπτωση που 
γίνεται χρήση φωτεινών πηγών διόδων φωτοεκπομπής (LED) ή λυχνιών μαγνητικής επαγωγής, τα 
φωτιστικά σώματα θα έχουν προστασία τουλάχιστον IP65 για όλα τα μέρη του φωτιστικού.  

• Κέλυφος.  

• Κώδωνα από διαφανές υλικό.  

• Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές οιασδήποτε τεχνολογίας σύμφωνης με τα ισχύοντα ΕΝ και 
κανονισμούς. Η ισχύς και το πλήθος των φωτεινών πηγών προκύπτουν από την φωτοτεχνική 
μελέτη. Ειδικά στην περίπτωση χρήσης διόδων φωτοεκπομπής, για λόγους βιωσιμότητας του 
φωτιστικού και οδικής ασφάλειας, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δέκα (10) φωτεινές πηγές 
(δίοδοι φωτοεκπομπής) ανά φωτιστικό σώμα.  

• Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα ή/και κατάλληλο σύστημα οπτικών φακών  

• Λυχνιολαβή ή κατάλληλη διάταξη συγκράτησης των φωτεινών πηγών.  

•  Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία, ανά περίπτωση, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά 
και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα. 

• Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των φωτεινών πηγών, θα είναι:  

- Στην περίπτωση λαμπτήρων ατμών Νατρίου, τουλάχιστον 25.000 ώρες λειτουργίας.  

- Στην περίπτωση ατμών Υδραργύρου, τουλάχιστον 15.000 ώρες λειτουργίας.  

- Στην περίπτωση μεταλλικών αλογονιδίων, τουλάχιστον 12.000 ώρες λειτουργίας.  

- Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας.  

- Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής, τουλάχιστον 100.000 ώρες 
λειτουργίας.  
Για τα φωτιστικά σώματα, τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ή μαγνητικής επαγωγής , η 
απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας τους, δε θα πρέπει 
να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής, βάση του προτύπου LM80.  
Τα φωτιστικά σώματα που περιλαμβάνονται στην ίδια προμήθεια, τοποθετούνται στην ίδια 
εγκατάσταση και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό πρέπει να είναι του ίδιου τύπου, εκτός εάν υπάρχουν 
διαφορετικές απαιτήσεις από τη μελέτη. Ο εν λόγω τύπος καθορίζεται από τη φωτοτεχνική μελέτη, 
όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών.  
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3 και τα Παραρτήματα και 
Προσαρτήματά του που είναι σε ισχύ. Αποκλίσεις από το Πρότυπο θα επισημαίνονται σαφώς στις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και θα είναι επαρκώς αιτιολογημένες.  
Οι μέθοδοι ελέγχου των φωτομετρικών μεγεθών καθορίζονται από το Πρότυπο ΕΝ13201-3:2003 και 
EN13201-4:2003.  
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον μεταξύ -30 oC και +40 ο C.  
Κατά την επιλογή των υλικών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες έκθεσης στον ήλιο και οι 
αντίξοες καιρικές συνθήκες.  
Οι τυχόν ανακλαστήρες θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή από ειδικό πλαστικό υψηλής αντοχής με 
μεταλλική επίστρωση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτυγχάνεται ανακλαστικότητα τουλάχιστον 
95%.  



 

 

Το διαφανές κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που 
αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Εάν είναι 
γυάλινο θα είναι τύπου SECURIT. Εάν είναι από πολυκαρβονικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής αντοχής 
και διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να έχει ΙΚ ≥ 0,8 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62262.  
Εάν η ονομαστική τάση τροφοδοσίας είναι 230 V AC, η ανεκτή διακύμανση της τάσης εισόδου πρέπει 
να είναι τουλάχιστον από 120V AC έως 277V AC έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του 
φωτιστικού κατά την διάρκεια των διακυμάνσεων τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας.  
Σε περίπτωση τροφοδοσίας με άλλη ονομαστική τάση από την προαναφερόμενη, οι ανεκτές 
διακυμάνσεις θα καθορίζονται από τη μελέτη.  
Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας (απόδοση) του τοποθετημένου φωτιστικού σώματος πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος η ίσος από 80 lm/w . 
Ο συντελεστής ισχύος του φωτιστικού σώματος πρέπει να είναι >=0,9.  
Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας 
αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος του φωτιστικού πρέπει να εξασφαλίζει 
τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού και να εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη που είναι αναγκαία για την 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών.  
 
4.2.4 Προβολείς οδοφωτισμού επί υψηλών ιστών (ιστοί ύψους >20 m)  

• Οι προβολείς εξωτερικού φωτισμού που αναρτώνται στη στεφάνη των υψηλών ιστών 
οδοφωτισμού, θα έχουν προστασία τουλάχιστον IP65 και ικανότητα συνεχούς λειτουργίας σε 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος τουλάχιστον από -30ºC μέχρι +40ºC. Τα υλικά κατασκευής τους 
θα είναι τέτοια ώστε να μην αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου και τις δυσμενείς 
εξωτερικές συνθήκες. Αυτοί αποτελούνται από τα εξής μέρη:  

• Κέλυφος  

•  Κάλυμμα από διαφανές υλικό  

• Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα ή/και κατάλληλο σύστημα οπτικών φακών  

•  Διάταξη στήριξης ισχυρής κατασκευής  

•  Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία, ανά περίπτωση, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα και συστήματα.  

•  Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές οιασδήποτε τεχνολογίας σύμφωνης με τα ισχύοντα ΕΝ και 
κανονισμούς. Η ισχύς και το πλήθος φωτεινών πηγών προκύπτουν από την φωτοτεχνική 
μελέτη. Ειδικά στην περίπτωση χρήσης διόδων φωτοεκπομπής, για λόγους βιωσιμότητας του 
προβολέα και οδικής ασφάλειας, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δέκα (10) φωτεινές πηγές 
(δίοδοι φωτοεκπομπής) ανά προβολέα.  

Οι κοχλίες και τα περικόχλια στήριξης αλλά και όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα του προβολέα θα είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.  
Το σώμα του προβολέα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας 
αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος του προβολέα πρέπει να εξασφαλίζει 
την μηχανική του αντοχή και να εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη που είναι αναγκαία για την 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών.  
Το διαφανές κάλυμμα του προβολέα θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται 
στο εσωτερικό του προβολέα και τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Εάν είναι γυάλινο θα είναι 
τύπου SECURIT. Εάν είναι από πολυκαρβονικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και διαφάνειας 
και σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Σε κάθε 
περίπτωση απαιτείται να έχει ΙΚ ≥ 0,8 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62262.  
Το διαφανές κάλυμμα θα συγκρατείται πάνω στο κέλυφος με μέθοδο που να αποκλείει την απόσπασή 
του από το κέλυφος.  



 

 

Στο εσωτερικό του προβολέα, αναλόγως της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας φωτεινών πηγών, θα 
υπάρχει είτε λυχνιολαβή αντικραδασμικού τύπου από πορσελάνη, είτε κατάλληλο σύστημα στήριξης 
των χρησιμοποιούμενων φωτεινών πηγών.  
Οι τυχόν ανακλαστήρες θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή από ειδικό πλαστικό υψηλής αντοχής με 
μεταλλική επίστρωση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτυγχάνεται ανακλαστικότητα τουλάχιστον 
95%.  
Εάν η ονομαστική τάση τροφοδοσίας είναι 230 V AC, η ανεκτή διακύμανση της τάσης εισόδου πρέπει 
να είναι τουλάχιστον από 120V AC έως 277V AC έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του 
προβολέα κατά την διάρκεια των διακυμάνσεων τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας.  
Σε περίπτωση τροφοδοσίας με άλλη ονομαστική τάση από την προαναφερόμενη, οι ανεκτές 
διακυμάνσεις θα καθορίζονται από τη μελέτη.  
Ο συντελεστής ισχύος του προβολέως (περιλαμβανομένου και του συστήματος τροφοδοσίας του) 
πρέπει να είναι >=0,9.  
Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των φωτεινών πηγών των προβολέων, θα είναι:  
- Στην περίπτωση λαμπτήρων ατμών Νατρίου, τουλάχιστον 25.000 ώρες λειτουργίας.  
- Στην περίπτωση ατμών Υδραργύρου, τουλάχιστον 15.000 ώρες λειτουργίας.  
- Στην περίπτωση μεταλλικών αλογονιδίων, τουλάχιστον 12.000 ώρες λειτουργίας.  
- Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), τουλάχιστον 50.000 
ώρες λειτουργίας.  
- Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής, τουλάχιστον 100.000 ώρες 
λειτουργίας.  
Για τους προβολείς, τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ή μαγνητικής επαγωγής, η απώλεια της 
φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας τους, δε θα πρέπει να ξεπερνά το 
30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής, βάση του προτύπου LM80.  
Οι προβολείς που περιλαμβάνονται στην ίδια προμήθεια, τοποθετούνται στην ίδια εγκατάσταση και 
εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, πρέπει να είναι του ίδιου τύπου, εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικές 
απαιτήσεις από τη μελέτη. Ο εν λόγω τύπος προβολέα καθορίζεται από τη φωτοτεχνική μελέτη, όποια 
και αν είναι η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών.  
Η είσοδος του καλωδίου στον προβολέα θα γίνεται μέσω στυπιοθλίπτη, προσαρμοσμένου πάνω στο 
κέλυφός του.  
Κάθε προβολέας θα είναι πλήρης με ενσωματωμένο εξοπλισμό ελέγχου και λειτουργίας.  
Εναλλακτικά ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί να ενσωματώνεται σε κουτί κράματος αλουμινίου με βαθμό 
προστασίας τουλάχιστον IP 65 που θα αναρτάται στην κεφαλή του ιστού.  
 
4.2.5 Ακροκιβώτια ιστών  
Τα ακροκιβώτια όλων των τύπων των ιστών θα κατασκευάζονται από υλικά σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, (ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε 
Βιβλιογραφία της παρούσας). 
Τα ακροκιβώτια για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων θα είναι κατασκευασμένα από κράμα 
αλουμινίου, από πολυμερές ή πολυκαρβονικό υλικό και θα φέρουν στο κάτω μέρος τους διαιρούμενο 
κάλυμμα με δύο ή τρεις οπές για την διέλευση καλωδίων τουλάχιστον 4 x 10 mm2 και στο επάνω 
μέρος δύο οπές για διέλευση καλωδίων τουλάχιστον 4 x 2.5 mm2. Στις οπές θα εφαρμόζεται 
μεταλλικός ή πλαστικός (από ΡΡ) στυπιοθλίπτης με στεγανοποιητικό ελαστικό δακτύλιο. Το 
ακροκιβώτιο θα στερεώνεται με κοχλίες ή με άλλο τρόπο σε κατάλληλη βάση εντός του ιστού και θα 
φέρει στεγανό κάλυμμα που θα στερεώνεται με ορειχάλκινους κοχλίες. Τα ακροκιβώτια θα φέρουν 
σήμανση CE Μέσα στο κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου προκειμένου να 
εξασφαλιστεί σωστή επαφή των αγωγών των καλωδίων. Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγμένοι πάνω 
στη βάση και μεταξύ αυτών και του σώματος του ακροκιβωτίου θα υπάρχει κατάλληλη μόνωση. Θα 
υπάρχουν κυλινδρικές ασφάλειες με βάσεις από άκαυστο μονωτικό υλικό ή αυτόματοι 
μαγνητοθερμικοί διακόπτες. Επίσης θα υπάρχουν ορειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι θα βιδώνονται σε 



 

 

σπείρωμα που θα υπάρχει στο σώμα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιμάδια, 
ροδέλες κλπ. για τη σύνδεση του χαλκού γείωσης και της γείωσης του φωτιστικού σώματος.  
Το όλο ακροκιβώτιο στηρίζεται σε κατάλληλη βάση μέσα στον ιστό με ή χωρίς τη βοήθεια κοχλιών 
αναλόγως του τύπου του ακροκιβωτίου και θα κλείνει με πώμα το οποίο θα στηρίζεται στο σώμα του 
κιβωτίου με τη βοήθεια δυο ορειχάλκινων κοχλιών. Το πώμα θα φέρει περιφερειακά στεγανοποιητική 
εσοχή με ελαστικό παρέμβυσμα, σταθερά συγκολλημένη σε αυτή για την πλήρη εφαρμογή του 
πώματος. Στο ακροκιβώτιο θα αναφέρεται ο βαθμός προστασίας σε υγρά και στερεά (IP), σε κρούση 
(ΙΚ) και η κλάση μόνωσης.  
4.2.6 Στεγανές διανομές μέσα σε υψηλούς ιστούς  
Η τροφοδότηση όλων των προβολέων που εγκαθίστανται πάνω σε υψηλούς ιστούς θα γίνει από μια 
στεγανή διανομή που εγκαθίστανται μέσα στη βάση του ιστού.  
Κάθε στεγανή διανομή θα περιλαμβάνει:  
α. Γενικό διακόπτη και ασφάλειες στην είσοδο.  
β. Αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των προβολέων, που κάθε μία θα περιλαμβάνει αυτόματο 
μαγνητοθερμικό διακόπτη. Κάθε αναχώρηση θα τροφοδοτεί τον προβολέα μέσω των οργάνων έναυσης 
του, που είναι τοποθετημένα μέσα σε στεγανό κουτί που βρίσκεται στην κεφαλή του ιστού.  
γ. Μια τριφασική αναχώρηση με αυτόματο μαγνητοθερμικό διακόπτη, που θα καταλήγει σε 
ρευματοδότηση για την τροφοδότηση της συσκευής ανύψωσης της κινητής κεφαλής του ιστού.  
 
4.2.7 Αλεξικέραυνα - Θεμελιακή γείωση  
Εφόσον προβλέπεται από τη μελέτη στους υψηλούς ιστούς θα πρέπει να τοποθετούνται διατάξεις 

αλεξικέραυνου και θεμελιακή γείωση σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00. 

4.2.8 Φανοί ασφαλείας επισήμανσης ιστών  
Εφ’ όσον οι υψηλοί ιστοί βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμιο θα πρέπει να τοποθετούνται επί αυτών 
φανοί επισήμανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όπως προβλέπεται από τη μελέτη.  
 
5 Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών  
5.1 Γενικά  
Για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι εσωτερικές συνδέσεις, η γείωση, η προστασία 
έναντι ηλεκτρικού πλήγματος, η εσωτερική καλωδίωση, η μόνωση, η αντίσταση και η διηλεκτρική 
αντοχή θα συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς του φορέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
(ΔΕΗ) και των λοιπών σχετικών Προδιαγραφών.  
Οι θέσεις τοποθέτησης των ιστών οδοφωτισμού καθορίζονται στη μελέτη. Όπου απαιτείται η Υπηρεσία 
μπορεί να εγκρίνει τη μετάθεση των προβλεπόμενων από την μελέτη θέσεων των ιστών, ώστε να 
αποφευχθούν εμπλοκές με υφιστάμενα εναέρια ή υπόγεια δίκτυα.  
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να διαπιστώνεται η θέση διέλευσης υπογείων δικτύων 
και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.  
Κατά τη φόρτωση από το εργοστάσιο και μεταφορά στη θέση αποθήκευσης ή τοποθέτησης των 
μεταλλικών στοιχείων των ιστών, θα προστατεύεται η γαλβανισμένη επιφάνειά τους από φθορές. Κατά 
τη στοίβαξη αυτών των στοιχείων για μεταφορά ή αποθήκευση, πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αποστάτες από υλικό που δεν προξενεί φθορές στη γαλβανισμένη επιφάνεια (π.χ. από ξύλο), ώστε τα 
μεταλλικά στοιχεία να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή με τα μεταλλικά μέρη του μέσου 
μεταφοράς. Η διάτρηση κάθε οπής στα χαλύβδινα μέρη θα γίνεται υποχρεωτικά πριν από το 
γαλβάνισμα.  
Οποιαδήποτε φθορά της γαλβανισμένης επιφάνειας θα αποκαθίσταται με διπλή επάλειψη από χρώμα 
υλικού «σκόνης ψευδαργύρου – οξείδιο ψευδαργύρου». Αυτή η εργασία αποκατάστασης θα γίνεται 
μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ιστού.  
Σε κάθε περίπτωση η επούλωση της επιφάνειας θα γίνεται με μια από τις τρεις μεθόδους σύμφωνα με 
ASTM A780 και ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο πάχος επικάλυψης που προδιαγράφεται για το 
συγκεκριμένο στοιχείο.  



 

 

 
5.2 Εγκατάσταση ιστών και εξαρτημάτων  
Οι βάσεις έδρασης των ιστών θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-
07-01-00.  
Σε ύψος 1,80 m από τη βάση του ιστού και στη όψη προς την πλευρά του οδοστρώματος της οδού θα 
τοποθετείται μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο υψηλής αντοχής ενδεχομένως από αλουμίνιο με τα 
στοιχεία ταυτότητας του ιστού τα οποία είναι: ο κωδικός αριθμός ιστού ο οποίος θα ορίζεται από την 
Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση μητρώου συντήρησης, το έτος κατασκευής και στοιχεία 
του εργοστασίου παραγωγής. Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης πινακίδας δεν επιτρέπεται να γίνει με 
διάτρηση του ιστού. 
Οι ιστοί θα εγκαθίστανται σε βάσεις από σκυρόδεμα προκατασκευασμένες ή χυτές επί τόπου και θα 
στερεώνονται σε κατακόρυφη θέση με περικόχλια που θα βιδώνονται στο σπείρωμα των 
εγκιβωτισμένων στην βάση αγκυρίων.  
Οι ιστοί σε ύψος περίπου 1,0m από την βάση τους, προς την πλευρά του οδοστρώματος της οδού θα 
φέρουν μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο υψηλής αντοχής ενδεχομένως από αλουμίνιο με την 
σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΝ-40-5 E3. Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης πινακίδας δεν 
επιτρέπεται να γίνει με διάτρηση του ιστού.  
Κάθε ιστός θα συνοδεύεται επίσης από έγγραφο με τα ακόλουθα στοιχεία:  
• Τον κωδικό αριθμό του φορέα πιστοποίησης  
• Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου  
• Την διεύθυνση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου  
• Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής του ιστού  
• Το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο κατασκευάστηκε ο ιστός  
• Την αντίσταση σε οριζόντια φορτία:  
• Τύπος σχεδιασμού/επιβεβαίωσης (C: υπολογισμοί, T: έλεγχος)  
• Ανεμοπίεση  
• Επιφάνεια φωτιστικού  
• Βάρος φωτιστικού  
• Μέγιστη απόκλιση %  
• Κατηγορία εδάφους  
• Την κατηγορία και κλάση του ιστού σε περίπτωση πρόσκρουσης (παθητική ασφάλεια)  
• Τον αύξοντα αριθμό του ιστού (εάν απαιτείται)  
Οι βραχίονες ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων, τα φωτιστικά σώματα, οι κεφαλές των υψηλών 
ιστών και οι προβλεπόμενοι προβολείς, θα τοποθετούνται στους ιστούς σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης.  
Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του, το διάκενο μεταξύ της βάσης 
σκυροδέματος και της χαλύβδινης πλάκας ιστού θα πληρωθεί με μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα. 
Το ελεύθερο τμήμα των αγκυρίων πάνω από τη χαλύβδινη πλάκα του ιστού θα καλυφθεί με γράσο και 
θα τοποθετηθεί πλαστικό κάλυμμα.  
Στη βάση σκυροδέματος του ιστού θα τοποθετηθεί πριν από την σκυροδέτηση πλαστικός σωλήνας 
διαμέτρου σύμφωνα με τα σχέδια, για τη διέλευση των καλωδίων.  
 
5.3 Ακροκιβώτια ιστών  
Η σύνδεση των καλωδίων από το ακροκιβώτιο στο φρεάτιο γίνεται μέσω σωλήνων πολυαιθυλενίου 
(ΡΕ) διαμέτρου Ø50.  
 
6. Δοκιμές καλής λειτουργίας  
Σκοπός των δοκιμών καλής λειτουργίας είναι η επαλήθευση ότι το σύστημα οδοφωτισμού ικανοποιεί 
όλες τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στη σύμβαση και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα.  



 

 

Το σύστημα οδοφωτισμού θα δοκιμάζεται μετά την εγκατάστασή του. Οι δοκιμές καλής λειτουργίας 
θα γίνονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο δοκιμών και τα αποτελέσματά τους καταγράφονται σε ειδικά 
έντυπα. Ο Ανάδοχος παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση των δοκιμών. 
Κάθε αστοχία που προκύπτει κατά τις δοκιμές θα επιδιορθώνεται και μετά θα γίνονται νέες δοκιμές.  
Όλες οι δοκιμές γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας ο οποίος υπογράφει σχετική βεβαίωση 
περί της καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και τη μελέτη. Οι δοκιμές που γίνονται 
είναι:  

• Μέτρηση γειώσεων  

• Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων  

• Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων ή/και προβολέων  

• Δοκιμή λειτουργίας κινητής κεφαλής όλων των ιστών (όπου υφίστανται κινητές κεφαλές).  

• Μέτρηση της πτώσης τάσης.  

• Δοκιμή της λειτουργίας των συστημάτων τηλεχειρισμού, όπου υπάρχουν .  

• Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας.  
 
Ειδικά για τη μέτρηση της πτώσης τάσης σημειώνεται ότι η πτώση τάση μεταξύ της αρχής 
οποιασδήποτε εγκατάστασης που τροφοδοτείται απευθείας από μία γραμμή χαμηλής τάσης, που 
εκκινεί από ένα δημόσιο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης και οποιουδήποτε σημείου της εν λόγω 
εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι ανώτερη από 3%. Η τιμή αυτή μπορεί να αυξάνεται κατά 0,5% αν 
το μήκος της γραμμής είναι ανώτερο των 100 m για το μέρος της γραμμής που είναι μεγαλύτερο των 
100 m.  
 
7. Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας  
α. Πριν από την εγκατάσταση στο έργο των στοιχείων ανωδομής θα διενεργούνται οι εξής έλεγχοι:  

• Έλεγχος των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής του εξοπλισμού για την εξακρίβωση 
της ποιότητας και των αποδόσεων των εφαρμοζόμενων υλικών και εξαρτημάτων βιομηχανικής 
παραγωγής.  

• Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα επιλέγονται για εργαστηριακό έλεγχο τυχαία δείγματα 
υλικών και εξαρτημάτων από το χώρο αποθήκευσης ή από το χώρο παραγωγής τους, για τον 
έλεγχο της ποιότητάς τους.  

• Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της παρούσας.  

• Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής και της θέσης επί της διατομής της οδού των διατάξεων 
οδοφωτισμού, ώστε να συμμορφώνονται με τα σχέδια της μελέτης.  

• Έλεγχος Γειώσεων.  
β. Πριν από την παραλαβή του έργου θα εκτελούνται οι δοκιμές καλής λειτουργίας του δικτύου 

(βλέπε παράγραφο 6), οι οποίες αφορούν και στην υποδομή του ηλεκτροφωτισμού. Το 

κατασκευασθέν δίκτυο δοκιμάζεται για συνολικό χρονικό διάστημα 14 ημερών. Τις πρώτες 48 

ώρες, παραμένουν αδιαλείπτως αναμμένα τα φωτιστικά σώματα. Στη συνέχεια δοκιμάζεται για 12 

ημέρες η 24-ωρη περιοδική λειτουργία του συστήματος. 

απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση των δοκιμών. Κάθε αστοχία που προκύπτει 
κατά τις δοκιμές θα επιδιορθώνεται και μετά θα γίνονται νέες δοκιμές.  
Όλες οι δοκιμές γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας ο οποίος υπογράφει σχετική βεβαίωση 
περί της καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και τη μελέτη. Οι δοκιμές που γίνονται 
είναι:  

• Μέτρηση γειώσεων  

• Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων  

• Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων ή/και προβολέων  

• Δοκιμή λειτουργίας κινητής κεφαλής όλων των ιστών (όπου υφίστανται κινητές κεφαλές).  

• Μέτρηση της πτώσης τάσης.  



 

 

• Δοκιμή της λειτουργίας των συστημάτων τηλεχειρισμού, όπου υπάρχουν .  

• Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας.  
Ειδικά για τη μέτρηση της πτώσης τάσης σημειώνεται ότι η πτώση τάση μεταξύ της αρχής 
οποιασδήποτε εγκατάστασης που τροφοδοτείται απευθείας από μία γραμμή χαμηλής τάσης, που 
εκκινεί από ένα δημόσιο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης και οποιουδήποτε σημείου της εν λόγω 
εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι ανώτερη από 3%. Η τιμή αυτή μπορεί να αυξάνεται κατά 0,5% αν 
το μήκος της γραμμής είναι ανώτερο των 100 m για το μέρος της γραμμής που είναι μεγαλύτερο των 
100 m.  
 
7. Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας  
α. Πριν από την εγκατάσταση στο έργο των στοιχείων ανωδομής θα διενεργούνται οι εξής έλεγχοι:  
Έλεγχος των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής του εξοπλισμού για την εξακρίβωση της 
ποιότητας και των αποδόσεων των εφαρμοζόμενων υλικών και εξαρτημάτων βιομηχανικής 
παραγωγής.  
Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα επιλέγονται για εργαστηριακό έλεγχο τυχαία δείγματα 
υλικών και εξαρτημάτων από το χώρο αποθήκευσης ή από το χώρο παραγωγής τους, για τον έλεγχο 
της ποιότητάς τους.  
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της παρούσας.  
 Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής και της θέσης επί της διατομής της οδού των διατάξεων 
οδοφωτισμού, ώστε να συμμορφώνονται με τα σχέδια της μελέτης.  
Έλεγχος Γειώσεων.  
 
β. Πριν από την παραλαβή του έργου θα εκτελούνται οι δοκιμές καλής λειτουργίας του δικτύου (βλέπε 
παράγραφο 6), οι οποίες αφορούν και στην υποδομή του ηλεκτροφωτισμού. Το κατασκευασθέν δίκτυο 
δοκιμάζεται για συνολικό χρονικό διάστημα 14 ημερών. Τις πρώτες 48 ώρες, παραμένουν αδιαλείπτως 
αναμμένα τα φωτιστικά σώματα. Στη συνέχεια δοκιμάζεται για 12 ημέρες η 24-ωρη περιοδική 
λειτουργία του συστήματος. 
γ. Όλα τα υλικά που αστόχησαν ή υπέστησαν βλάβη στη διάρκεια διεξαγωγής των δοκιμών ή με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αντικαθίστανται πριν από την παραλαβή του έργου.  
δ. Η Υπηρεσία θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της συντήρησης του δικτύου μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση της 14-ήμερης δοκιμής του συστήματος οδοφωτισμού.  
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να 
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, 
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.  
 
8 Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος  
8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών  

•  Χρήση γερανού.  

•  Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων.  

•  Χρήση κυαθιοφόρου.  

•  Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων.  

•  Χρήση συσκευών συγκόλλησης.  

•  Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).  

•  Χρήση εργαλείων χειρός (κατσαβίδια, κόφτες, κλπ.) με ακατάλληλη φθαρμένη μόνωση 
(κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).  

 
Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται εργαλεία πιστοποιημένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
60900.  



 

 

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα 
άτομο, χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να 
χειρίζεται με ασφάλεια τον εξοπλισμό, δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.  
8.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων  
Εφαρμόζεται η Οδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) 
και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.159/99).  
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις 
σωληνουργικές / ηλεκτρολογικές εργασίες.  
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των 

εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

• Προστασία χεριών και βραχιόνων: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388.  

• Προστασία κεφαλιού: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397.  

• Προστασία ποδιών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345.  

• Προστασία οφθαλμών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95.  
 
 
 

9. Τρόπος επιμέτρησης εργασιών  
Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη 
των στοιχείων της μελέτης.  
Η ανωδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες/αντικείμενα:  
α. Τους ιστούς που κατατάσσονται ως προς το ύψος και το υλικό κατασκευής τους. 
β. Το σύστημα καταβιβασμού της κινητής κεφαλής (όταν προβλέπεται).  
γ. Τους βραχίονες που κατατάσσονται ως προς το είδος, τον τύπο (μονοί, διπλοί, πολλαπλοί), το 
υλικό κατασκευής τους και το μήκος τους.  
δ. Τις φωτεινές πηγές που κατατάσσονται ως προς την ισχύ και την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
τους.  
ε. Τα φωτιστικά σώματα που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους.  
στ. Τους προβολείς εξωτερικού φωτισμού που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους.  
ζ. Τα ακροκιβώτια.  
η. Το φορητό ηλεκτροκινητήρα ή το ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (όταν προβλέπονται). Η επιμέτρηση θα 
γίνεται αναλυτικά ή σε συνεπτυγμένες μονάδες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη.  
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα 
πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε 
άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. 
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:  
- Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών (ιστών, βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων, κινητών 
κεφαλών, λαμπτήρων, μετασχηματιστών κλπ.).  
- Η προμήθεια του ηλεκτροκινητήρα για ανύψωση και καταβιβασμό των κινητών κεφαλών σε ιστούς 
ύψους > 20 m ή του συγκροτήματος μειωτήρα – κινητήρα. 
 - Οι εργασίες και διαδικασίες λήψης παροχής ενέργειας από τη ΔΕΗ.  
- Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος οδοφωτισμού.  
- Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών, η μεταφορά, η προσωρινή αποθήκευσή, η 
ενσωμάτωση και η χρήση τους στο έργο.  
- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.  
- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση 

των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.  

- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.  



 

 

- Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών 

μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους. 
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Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  Αντικείµενο 
 

Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι 

Γενικοί και οι Ειδικοί όροι, σύμφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό και προς τους όρους 

των υπόλοιπων συµβατικών τευχών και της ισχύουσας νοµοθεσίας πρόκειται να 

κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το Έργο που αναφέρεται στο άρθρο 1 του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ της 

ΕΣΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ∆ιατάξεις  που  ισχύουν 

Η εκτέλεση των έργων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/ 
 

8-08-2016)  «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,  Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» . Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων, 

ακολουθούνται οι  οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Υποδοµών (Γενική Γραµµατεία Υποδοµών) και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του 

εκτελούµενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδοµών και (τ) 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι αναφερόµενες στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο Τιµολόγιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο Σειρά µε  την  οποία  ισχύουν τα  τεύχη της δηµοπρατήσεως 
 

Τα τεύχη της δηµοπρασίας αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας 

µεταξύ των όρων που περιέχονται σ' αυτά, η σειρά µε την οποία ισχύουν τα παραπάνω 

τεύχη, καθορίζεται πάγια, όπως  παρακάτω,  εκτός  εάν  σε  ειδικές  περιπτώσεις,  

ορίζεται  διαφορετικά  στη  διακήρυξη  της Δημοπρασίας. 
 

1.          Το συµφωνητικό. 

 

2.          Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας 

 

3.          Η Οικονοµική Προσφορά. 

 

4.          Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης 

 

5.          Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  Παραρτήµατα τους, 

 

7.          Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

 

8.          Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 

 

9.          Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου  και οι εγκεκριµένες 

τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 

προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή 

προκύψει κατά  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί τροποποίησης  

των µελετών του έργου. 

 



 

  

10.    Το εγκεκριμένο  Χρονοδιάγραµµα  κατασκευής του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Απαλλοτριώσεις 
 

Οι  απαιτούµενες για  την  εκτέλεση  των  έργων  απαλλοτριώσεις γίνονται  µε  

φροντίδα του εργοδότη κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι 

εκδικαζόµενες αποζηµιώσεις. Ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης αναλαµβάνει ο 

εργοδότης έναντι του αναδόχου, πλην της παρατάσεως προθεσµίας περαιώσεως στην 

περίπτωση καθυστερήσεως του έργου, ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, µη 

οφειλοµένης σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών 

και η συντέλεση των απαιτούµενων απαλλοτριώσεων αποτελούν προϋπόθεση για την 

εκκίνηση της  διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου σύµφωνα µε το άρθρο 49  

παρ.  1β του Ν4412/2016.  

Σε  περίπτωση  που  η  ανωτέρω  καθυστέρηση  υπερβεί το τρίµηνο (3  µήνες),  ο  

ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη διάλυση της συµβάσεως σύµφωνα µε το άρθρο 161 του 

Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγυήσεις - Σύμβαση 

 

5.1  Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που 

προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 1β του άρθρου 72 του 

ν. 4412/2016 . 

5.2 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ, εκτός από τα 

παραπάνω, και οι ειδικές ρυθµίσεις του άρθρου  140 του Ν.4412/2016, που αφορούν στις 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του 

έργου, στο διορισµό εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον 

τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή 

θάνατος ενός ή περισσοτέρων µελών της κοινοπραξίας 

κ.λ.π 
 

5.3  Οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας που προβλέπονται  στην  παρ. 2 του άρθρου 72 του   

Ν.4412/2016 δεν αφορούν την παρούσα σύµβαση. 

 

 5.4. Σύμβαση 

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Άρθρα 
86 και 129  του Ν.4412/2016 και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.  

(1) Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη 
Δημοπρασίας, σε συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο 
Ανάδοχος: 

i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και αναλύονται 
στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 

ii. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για το έργο, όπως 
αναφέρεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία, 

Θα εκπονήσει τις τυχόν αναγκαίες μελέτες εφαρμογής για το έργο, όπου αυτό επιτρέπεται, 
όπως ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ, 

Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται 
στην παρούσα και στην ΕΣΥ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο Τόπος  ∆ιαµονής  αναδόχου ,Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

 



 

  

Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να ορίσει τον αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύµβασης και όταν το έργο 

εκτελείται µακριά από την έδρα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται, 

εφόσον του ζητηθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, να ορίσει αντίκλητό του µε έδρα την 

περιοχή εκτέλεσης του έργου  σύμφωνα µε το άρθρο παρ.3 του Ν4412/2016. 

 

 

6.1 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 

(2) Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των 

εγγράφων της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα 

γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής.  

(3) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, 

δηλώσεις, που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  

να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 

να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης 

διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν 

γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται 

εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Μελέτη  των  συνθηκών κατασκευής του έργου 

 

7.1. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε υποβολή προσφοράς, αποτελεί αµάχητο 

τεκµήριο, ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως  τη φύση και την 

τοποθέτηση του έργου, και έχουν πλήρη γνώση  των  γενικών   και τοπικών συνθηκών 

της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά: 

α.  Τα  κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή  οριστικής αποθέσεως 

προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών. 

           β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού 

γενικά, νερού,ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπελάσεως. 

γ. Τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες  

διακυµάνσεις  της στάθµης των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταµών, χειµάρρων, 

παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. 

δ.  Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το  είδος, την ποιότητα και 

ποσότητα των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το 

είδος και τα µέσα (μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη 

και κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας από το εξωτερικό των μηχανημάτων και 

υλικών που τυχόν απαιτούνται. 

στ. Οποιαδήποτε άλλα θέµατα που κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της 

σύµβασης. 

7.2 Παράλειψη του διαγωνιζόµενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να 

κατατοπιστεί σε όλα τα παραπάνω σχετικά µε την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται 

αυτή η σύµβαση, µε κανένα τρόπο  δεν  µπορεί  να  παρουσιαστεί σαν δικαιολογία για 

οποιαδήποτε παρερµηνεία των όρων και απαιτήσεων που περιλαµβάνονται σ'  αυτή,  ούτε 

τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συµµόρφωσή του στις συµβατικές του 

υποχρεώσεις. 

7.3  Στην περίπτωση που ο  διαγωνιζόµενος βρει ασυµφωνίες ή  παραλείψεις στα  

Σχέδια ή προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συµβάσεως ή εάν αµφιβάλλει για την 

έννοιά τους, πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως την αρµόδια Υπηρεσία, για να λάβει 



 

  

διευκρινίσεις, πριν υποβάλλει την προσφορά του. Για να ληφθεί υπόψη τέτοια αίτηση για 

παροχή διευκρινίσεως, πρέπει αυτή να υποβληθεί εγγράφως στην αρµόδια Υπηρεσία έξη (6) 

ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµέρα που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του 

διαγωνισµού. Οι διευκρινίσεις αυτές γνωστοποιούνται σε κάθε διαγωνιζόµενο που θα 

απευθυνθεί εγγράφως στην Υπηρεσία, τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα 

που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  :  Ευθύνες του Αναδόχου 

 

8.1 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του άρθρου 138 του 

Ν.4412/2016, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή 

των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί 

από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. Ο Ανάδοχος 

διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

8.2 Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή 

του, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, όπως και τα λοιπά συµβατικά 

στοιχεία της εργολαβίας που περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν 

µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και 

αναλαµβάνει χωρίς επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 

τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

8.3 Τα στοιχεία που σχετίζονται µε τη φύση, τη θέση του έργου και εξαρτώνται από 

τις συνθήκες του εδάφους, όπως π.χ. χαρακτηρισµός εδάφους, ύπαρξη υπόγειων υδάτων, 

κλπ. είναι ενδεικτικά στη 

µελέτη και ο διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να σταθµίσει τη προσφορά του σύµφωνα 

µε αυτά που 

αυτός θεωρεί 

πραγµατικά δεδοµένα. 

8.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα 

τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την 

καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από  αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές 

διατάξεις του νόµου Ν.4412/2016. 

8.5 Οµοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών 

που θα χρησιµοποιηθούν γενικά, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας 

γενικά, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης, των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών 

Προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών που έχουν εγκριθεί και τη µελέτη του 

έργου. 

8.6  Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του 

Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οι παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να καλυφθούν µε τις 

Ασφαλίσεις του έργου. 

8.7 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό 

του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται 

ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την 

φάση κατασκευής του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις των: Π∆ 305/96 (αρ. 79), το άρθρο 

42 του Ν. 3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων» ο οποίος καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: 

Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 



 

  

 

 8.8 Στα πλαίσια της ευθύνης του, επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής 

σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 138 

του Ν.4412/2016 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: 

∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 

∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01  και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02,  στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, 

καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών 

κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του 

Ν.4412/2016 

γ.  Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας 

των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 

µέτρων αυτών 

κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 

ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 

(αρ. 42- 49). 

8.9 Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ της προηγούµενης παραγράφου, στους 

αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής 

γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον 

τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου 

τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

8.10 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης 

εργασιών, ο Ανάδοχος ενηµερώνει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και παραµένει µόνος και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

 8.11 Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στην λήψη και διατήρηση των 

µέτρων ασφαλείας 

–  προστατευτικών και διαχωριστικών κατασκευών- και για τον πρόσθετο λόγο της 

εκτέλεσης των εργασιών κατά τη λειτουργία των οδών µε κυκλοφορία οχηµάτων.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  Τεχνικές Προδιαγραφές 

             9.1 Για τις τεχνικές προδιαγραφές εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του 

Ν4412/2016, ενώ ορισµοί περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VII του Προσαρτήµατος Α΄ . 

Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν.4412/2016 οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά 

το άρθρο 61. Ειδικά για τις συµβάσεις κάτω των ορίων ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας 

σύναψης σύµβασης νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της  προκήρυξης σύµβασης  στο  

ΚΗΜ∆ΗΣ, όπως  αναφέρεται  στο  άρθρο 120 του Ν.4412/2016. 

9.2 Οι προδιαγραφές των υλικών του έργου συνετάχθησαν έτσι ώστε να συµφωνούν 

ή να υπερκαλύπτουν, από απόψεως ασφαλείας, επιβιωσιµότητας και λειτουργίας, τις ήδη 

υφιστάµενες για παρεµφερή  υλικά,  προδιαγραφές  και  πρότυπα οιουδήποτε εθνικού 

φορέα (ΕΛΟΤ,  Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, ∆ΕΗ, (τ) Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. κλπ.). 

Αν εκ παραδροµής ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, η προδιαγραφή κάποιου υλικού του έργου, 

υπολείπεται αντιστοίχου ως ανωτέρω προδιαγραφής, η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή προ 

της ηµεροµηνίας υπογραφής της µελέτης του έργου, ισχύει η δεύτερη, χωρίς οικονοµική 

αξίωση εκ µέρους του αναδόχου. 

9.3  Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω υλικά    θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα 

προβλεπόµενα στην ΚΥΑ µε Αριθµ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) «Προϊόντα ∆οµικών 

Κατασκευών: χαρακτηριστικά,  τεχνικές προδιαγραφές,  διαδικασίες αξιολόγησης 

συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE». 



 

  

9.4 Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορούν να 

εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισµοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των 

έργων και στην ποιότητα, στον  τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη  χρήση και στον 

έλεγχο των υλικών  κατασκευής  των  έργων, σύµφωνα  µε  την  παρ. 8 του άρθρου 54 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ   10ο:      Τροποποιήσεις προδιαγραφών -   Τεχνική µελέτη  κατασκευής-   

Έλεγχος/ 

Συµπλήρωση µελετών του έργου 

 10.1.    Στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. καθορίζεται ότι στην σειρά ισχύος των συµβατικών 

στοιχείων της 

µελέτης του έργου η τεχνική µελέτη κατασκευής έπεται των προδιαγραφών του έργου. 

10.2.    Κατόπιν τούτων και προς αποφυγή τροποποιήσεων επί των προδιαγραφών 

του έργου καθορίζεται   ότι σε όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλεται από τον ανάδοχο 

''Τεχνική Μελέτη Κατασκευής''  τα  εις  αυτήν  προβλεπόµενα υλικά  και  εργασίες  θα  είναι  

σύµφωνα  απολύτως µε  τις προδιαγραφές του έργου. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα αν η 

''Τεχνική Περιγραφή Κατασκευής'' εγκριθεί κατά τη φάση διαδικασίας του διαγωνισµού ή κατά 

την διάρκεια της εκτελέσεως του έργου. 

10.3       Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής µελέτης 

του έργου και να υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλματά της, τα 

οποία επιδρούν δυσμενώς στην καλή κατασκευή και ευστάθεια του έργου και να προτείνει 

τις απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις, παραµένοντας αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την καλή κατασκευή και ευστάθεια των έργων που κατασκευάζονται από αυτόν. Επιπλέον 

έχει υποχρέωση λήψης πλήρων τοπογραφικών στοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαμβάνονται 

στην παραπάνω µελέτη, καθώς και τη συμληρωση της µελέτης εφαρµογής του Έργου και 

των κατασκευαστικών σχεδίων όπου αυτό κριθει αναγκέο από την Επιβλεψη του έργου. 

Επίσης ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να συντάξει πρότασης τροποποίησης 

μηκοτομής  στις Πράξης Εφαρμογής του Δήμου Ιωαννιτών όπου αυτό κριθει αναγκέο από 

την Επιβλεψη του έργου. 

    

10.4.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε βάση τις µελέτες που θα του 

χορηγηθούν, τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες από το Υπουργείο 

Υποδοµών (τ) ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφές εκπονήσεως µελετών, να προβεί στην εφαρµογή των 

µελετών στο έδαφος, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων των έργων, 

στον έλεγχο και λήψη των συµπληρωµατικών στοιχείων που απαιτούνται για συµπλήρωση 

και προσαρµογή των στοιχείων της µελέτης που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και στη 

σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 

10.5  O καθορισµός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων των οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, 

σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες επί µέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των 

κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει όλα τα µέτρα για 

την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν κάθε 

επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου. Γενικά, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, 

όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής 

αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν 

τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

10.6. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι 

δεν ορίζεται από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από 

τις οδηγίες - διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να 

είναι άρτιο σε ότι αφορά την άµεση σύνδεσή του µε τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) 

τμήματα του έργου. 



 

  

10.7 Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και 

μηχανολογικού εξοπλισµού, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και 

μελέτες συνδέσεως αυτών, επειδή οι µελέτες αυτές εξαρτώνται από τον τύπο του 

μηχανήματος που θα εκλέξει ο ανάδοχος (μέσα στα όρια φυσικά που καθορίζονται από τη 

σύµβαση) και εποµένως δεν είναι δυνατή η σχεδίασή των από την Υπηρεσία. 

10.8 Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα 

εκτελούνται µε 

µέριµνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών (άρθρο 95 Ν 

4412/2016) 

 

 11.1  Η  οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ.  

  11.2 Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται, 

σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 α) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 

βάσει τιµής, οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε 

οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού, εκφραζόµενα σε 

ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%). Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται, αριθµητικώς 

και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η Τεχνική Υπηρεσία. Τα 

επιµέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε οµαλή σχέση µεταξύ τους.  Οµαλή 

είναι η προσφορά όταν κανένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι µικρότερο από 

1,10Εµ-10% ούτε µεγαλύτερο από 0,90Εµ + 10%. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια 

αυτά είναι απαράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες οµάδες εργασιών η 

προσφερόµενη έκπτωση  να  είναι  µηδενική,   εφόσον  τηρούνται  οι  παραπάνω  

απαιτήσεις  οµαλότητας  ή  

β) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει 

τιµής, οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοιχτού 

τιµολογίου, ιδίως όταν οι ποσότητες των εργασιών έχουν προµετρηθεί χωρίς κίνδυνο 

συµβατικών σφαλµάτων και δεν αναµένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στους 

ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγούνται από την Τεχνική Υπηρεσία, σε 

ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που συµπεριλαµβάνεται στα 

έγγραφα της σύµβασης:  

αα) τιµολόγιο όµοιο µε το τιµολόγιο της υπηρεσίας, στο οποίο όµως οι τιµές είναι 

ασυµπλήρωτες και  

ββ)  προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία 

σύµβασης) της αναθέτουσας αρχής στον οποίο όµως οι τιµές µονάδας,  τα γινόµενα και τα 

αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. 

Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 

156, συµπληρώνεται από την υπηρεσία.  Οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν τιµές,  

συµπληρώνοντας ηλεκτρονικά ή έντυπα το ασυµπλήρωτο τιµολόγιο και προϋπολογισµό µε τις 

προσφερόµενες από αυτούς τιµές χωρίς όµως καµία δέσµευση οµαλότητας. Συµπληρώνουν 

επίσης τα γινόµενα των ποσοτήτων επί τις τιµές, τα επιµέρους και το γενικό άθροισµα, το ποσό 

για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.)  βάσει του αναγραφόµενου ποσοστού, αν 

προβλέπεται χωριστά και το συνολικό άθροισµα του προϋπολογισµού προσφοράς. Όλες οι 

τιµές στο τιµολόγιο συµπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθµητική µόνο 

αναγραφή τιµής στο τιµολόγιο δεν λαµβάνεται υπόψη. Η έκπτωση αποτελεί το λόγο του 

προϋπολογισµού προσφοράς µε τον προϋπολογισµό (εκτιµώµενη αξίας σύµβασης) της 

υπηρεσίας, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα (τεκµαρτή έκπτωση), 

σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Ν.4412/2016. 
 



 

  

11.3  ∆ιευκρινίζεται και επισηµαίνεται όλως ιδιαιτέρως ότι οι αναφερόµενες ενιαίες 

τιµές µονάδας στο Τιµολόγιο Μελέτης είναι γενικής ισχύος, σταθερές και αµετάβλητες και 

έχουν κοστολογηθεί (µε το προσφερθέν ποσοστό έκπτωσης επί των οµαδοποιηµένων τιµών 

της µελέτης) µε πλήρη ευθύνη του Αναδόχου και µετά από το συνδυασµό των µηχανικών 

µέσων, που υποχρεούται να διαθέσει και των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του έργου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12 Υπέρβαση Προθεσµιών – Ποινικές Ρήτρες 
 

Για τις Προθεσµίες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και 

ειδικότερα: 

 12.1  Όλες  οι  προθεσµίες  (συνολική  και  τµηµατικές)  αρχίζουν  από  

την  υπογραφή  της σύµβασης. 

 12.2 Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί µέρους 

εργασίες του  έργου  και  να  έχουν ολοκληρωθεί οι  προβλεπόµενες από  τη  σύµβαση 

δοκιµές. Το  ίδιο  ισχύει αναλογικά και για τις τµηµατικές προθεσµίες. 

Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών εγκρίνεται: 
 

α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του 

έργου ή του αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 

ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 

153 παρ. 23 του Ν 4412/2016. 

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος των υπολειπόµενων 

εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν 

η καθυστέρηση του συνόλου ή 

µέρους των υπολειπόµενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των 

υπολειπόµενων εργασιών του έργου ή µιας τµηµατικής προθεσµίας του, επιβάλλονται οι 

σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής. 

12.3  Κατά  την  έγκριση των  παρατάσεων της  συνολικής ή  των τµηµατικών 

προθεσµιών, εκτιµάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση του 

χρόνου συµβαλλόµενο µέρος, για το σύνολο ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύλια 

εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών 

ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 

12.4  Η  έγκριση  των  παρατάσεων  προθεσµιών  γίνεται  από  την  προϊσταµένη  αρχή  

– 
 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από αίτηµα του αναδόχου στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Το 

αίτηµα πρέπει να  υποβάλλεται  τουλάχιστον  ένα  µήνα  πριν  από  τη  λήξη  της  ισχύουσας  

συνολικής  προθεσµίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήµατος 

εκδίδεται από την Προϊσταµένη Αρχή - 

∆ηµοτικό Συµβούλιο όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) µηνών από την υποβολή του 

αιτήµατος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης µετά τη λήξη των 

αντίστοιχων προθεσµιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου 

οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές. 

12.5 Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει 

πάντοτε τη γνώµη της προς την προϊσταµένη αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς 

αναθεώρηση», ο προϊστάµενος της  διευθύνουσας υπηρεσίας, σε  αντιπαράσταση µε  τον  

ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισµού των εργασιών, σε εκείνες που µπορούσαν να 

εκτελεσθούν σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες 

διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, µέσα στην οποία µπορούσε και έπρεπε να 

εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος 

δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισµού, µόνο αν τον υπογράψει µε 

επιφύλαξη.  



 

  

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συµπράξει στην κατάρτιση ή να 

υπογράψει τον πίνακα, εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 156 

του Ν4412/2016. 

 

Όσον  αφορά τις  ποινικές  ρήτρες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 148 του 

Ν4412/2016. 

Ειδικότερα: 
 

12.6   Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ 

του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις 

τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε 

αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως 

επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των  ποινικών  ρητρών  για  υπέρβαση της  

εγκεκριµένης συνολικής  προθεσµίας και  των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν 

ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών 

ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το  έργο περατωθεί µέσα στην εγκεκριµένη συνολική 

προθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη προθεσµία και χορηγηθείσα οριακή προθεσµία εφόσον 

συντρέχει περίπτωση. 

12.7 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης 

της εγκεκριµένης προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας 

αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της 

προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες 

µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα 

για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του 

συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών 

συµβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη 

προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσµία και όλες οι παρατάσεις που έχουν 

εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης 

προθεσµίας δεν*επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας 

της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, 

ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς 

και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για 

υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις 

εκατό (3%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Περιεχόµενο των τιµών µονάδος του Τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν 

τον ανάδοχο 

Ισχύει ο  «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»  

που εγκρίθηκε με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 

466/04.05.2017(ΦΕΚ 1746/Β/19.05.2017) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Υπ. 

Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ 466/31.05.2017(ΦΕΚ 1994/Β/9.06.2017. 

 

Οι διαγωνιζόµενοι κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι 

στις 

συµβατικές τιµές µονάδος και στο χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε βάση το συνολικό 

άθροισµα των δαπανών και το εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή και σε επισφαλή έξοδα, 

εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ. για  κάθε  είδους  βάρη  και  υποχρεώσεις  του  αναδόχου,  

περιλαµβάνονται  εκτός  από  αυτά  και  τα παρακάτω, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  

άρθρο 138 του Ν.4412/2016 «Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου»: 

α. Η προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών γενικά που χρειάζονται για την 

εκτέλεση του έργου, ελεύθερων στον τόπο των έργων, η µεταφορά τους µέχρι τον τόπο 



 

  

που θα χρησιµοποιηθούν, η κατεργασία και η τοποθέτηση υλικών και µικροϋλικών. Γενικά, 

η αξία κάθε υλικού και η δαπάνη κάθε εργασίας για την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους 

των στοιχείων της εργολαβίας, κατά τους κανόνες της  τέχνης  και  τις  γενικές  αρχές  

αντοχής,  λειτουργικότητας και  αισθητικής,  άρτια  και  επιµεληµένη αποπεράτωση της 

εργασίας και η αξία κάθε έµµεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν 

ενδιαφέρεται ρητά στη διατύπωση κάθε µιας εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την άρτια 

αποπεράτωση του έργου σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συµβατικά 

τεύχη. 
 

β. Τα µεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως 

και οι σχετικές δαπάνες διαµονής, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης. 

 

           γ. Οι αποζηµιώσεις λόγω εργατικών ατυχηµάτων. 
 

           δ. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου, υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία 

των έργων. 
 

ε. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, τα δώρα 

για τις εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές και 

αυξήσεις µισθών και ηµεροµισθίων του εργατοτεχνικού, επιστηµονικού και λοιπού 

προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική νοµοθεσία. 

στ. Η δαπάνη για προµήθεια και µεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, 

όπως και η δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύµατος που απαιτείται για την 

εργολαβία. 

            ζ. Τα ικριώµατα γενικά. 
 

η. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εργαλείων γενικά, φθορές 

και αποσβέσεις των εργαλείων, οργάνων και µηχανηµάτων. 

 

 θ. Η διάνοιξη δρόµων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σηµείων του 

έργου. 
 

ι. Οι δαπάνες για µεταφορές και γενικά µηχανηµάτων, εργαλείων ή υλικών από το 

εξωτερικό, οι οποίες µεταφορές πρέπει κατά προτίµηση να γίνονται µε πλοία που έχουν 

Ελληνική σηµαία, όπως και οι κάθε φύσεως δασµοί και τα έξοδα τελωνειακών διατυπώσεων, 

όπου απαιτούνται. 

 ια. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών. 
 

 ιβ. Οι ασφάλειες υλικών, µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτούνται από 

την παρούσα ΕΣΥ. 

 

ιγ. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται µε τη σύµβαση, 

για κινδύνους άµεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία,  µε 

εξαίρεση τους κινδύνους πολέµου, ανώτερη βία, κλπ., στις οποίες αναφέρεται το άρθρα 157 

του Ν. 4412/2016. 

ιδ. Τα τέλη χαρτοσήµου συµβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωµών, 

καθώς και των ειδών που εισάγονται από το εξωτερικό και των  υλικών κάθε φύσεως, που 

προορίζονται για κατασκευή (ενσωµάτωση ή εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όλα τα 

παραπάνω όπως κάθε φορά ορίζονται    από το 

Κράτος. 
 

 ιε. Έξοδα δηµοσιεύσεων γενικώς που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού 

του έργου. 
 

 ιστ. Τα κάθε φύσεως έξοδα για την εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας που 

ισχύουν. 



 

  

 

 ιη. Σύνταξη όλων των επιµετρικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασµών της 

εργολαβίας. 
 

ιθ. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως", η παράδοσή τους εις 

διπλούν στην Υπηρεσίας σε µορφή εκτυπωµένων σχεδίων («ως κατασκευάσθη»), καθώς και 

σε ηλεκτρονική µορφή και η παράδοση των οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης, 

µεταφρασµένων στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται για τη σύνταξη του 

«Μητρώου του Έργου», όπως περιγράφεται σε παρακάτω άρθρο της ΕΣΥ. 

κ. Εργαστηριακές δοκιµές για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιµασίες 

των υλικών και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί µε δαπάνες 

του αναδόχου, είτε σε άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, 

είτε και στον τόπο των έργων. 

κα. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και εγκαταστάσεις 

αυτών. 
 

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

κγ. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε 

φορά νοµοθετικά. 

 

Τις όποιες δαπάνες (φόρος, κρατήσεις κ.λ.π.) για την ανάληψη της εργολαβίας έλαβαν 

υπ’ όψιν τους οι διαγωνιζόµενοι για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς τους 

και την περιέλαβαν σ' αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Αναθεώρηση τιµών 
 

Για την αναθεώρηση τιµών µονάδας του έργου εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του  

άρθρου 153 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Πιστοποίηση - Εντολή πληρωµών 
 

Για την πιστοποίηση και τις πληρωµές της εργολαβίας ισχύουν τα αναφερόµενα στο  άρθρο 

152 
 

του Ν.4412/2016 καθώς και όσα αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ της ΕΣΥ. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο Τιµές µονάδος νέων εργασιών 
 

Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη 

συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα αν προκύψει ανάγκη 

εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν 

έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 

απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην 

αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου µε την προϋπόθεση ότι οι 

συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την 

κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή 

όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση είναι 

απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να µεταβάλλουν τη συνολική της φύση, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

 

16.1  Οι  τιµές  µονάδος  νέων  εργασιών  καταρτίζονται  σύµφωνα  µε το άρθρο 156  

του 

Ν.4412/2016 παρ. 5,6,7. 
 



 

  

16.2 Για τον κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το 

Νόµο ότι θα εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις 

τιµών), διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρµόζονται, άσχετα από τα µέσα τα οποία πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών, (δηλαδή µεγάλου ή 

µικρού αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, αν είναι καινούργια ή όχι, 

εργατικών χεριών συνολικά ή µερικά, σε µικρή ή µεγάλη αναλογία 

κλπ.). 
 

16.3 Για την σύνταξη των νέων τιµών θα εφαρµοσθούν τα εγκεκριµένα συµβατικά 

τιµολόγια, τα ενιαία τιµολόγια Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, 

Πρασίνου, και Ηλεκτροµηχανολογικών  Εργασιών  Οδοποιίας,  Υδραυλικών  και  Λιµενικών  

που  εγκρίθηκαν  µε  τη 

∆11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 B’/19-02-2013) και διορθώθηκαν µε την ∆11γ/ο/3/20/20-

3-2013 (ΦΕΚ 

639 B’/20-3-2013) απόφαση του Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 
 

 16.4 Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται µε τις βασικές τιμές ιδίως των ημερομισθίων, 

υλικών και 

μισθωμάτων μηχανημάτων, σύμφωνα µε τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών 

εργατικών και μισθωμάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων 

Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Γ’ Τριµήνου 2012. Οι  προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους τιµές 

ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης µε αντίστροφη εφαρµογή του σχετικού 

τύπου της αναθεώρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο Επιµετρήσεις Εργασιών 

 

 Οι  εργασίες,  που  αναγράφονται στον  Προϋπολογισµό µελέτης,  προµετρήθηκαν 

µε  βάση  τα κατασκευαστικά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.  Οι οριστικές ποσότητες κάθε 

εργασίας, που θα πιστοποιηθούν στον Ανάδοχο θα ληφθούν από τα ακριβή αρχικά και τελικά 

επιµετρητικά στοιχεία του έργου,  που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια 

της µελέτης,  τα πρόσθετα τοπογραφικά και κατασκευαστικά σχέδια που υποχρεούται να 

συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν αρµοδίως καθώς επίσης και τις έγγραφες οδηγίες της 

∆/νουσας Υπηρεσίας. 

17.1 Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι 

αναφερόµενες 
 

στο άρθρο 151 του Ν4412/2016. 
 

17.2 Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιµετρήσεως των διαφόρων 

ειδών των εργασιών, ισχύουν τα Τιµολόγια της εργολαβίας. 

17.3 Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται µε τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος 

επιµετρήσεως, θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν οι µονάδες εργασιών που πραγµατικά 

θα εκτελεστούν και δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάµενες συνθήκες για ιδιωτικά έργα. 

 

ΑΡΘΡΟ  18ο  Προέλευση –  Έλεγχος -  Έγκριση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων 

προϊόντων 

18.1 Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που 

προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα 

από την εγχώρια βιοµηχανία ή από τις χώρες της Ε.Ε. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση 

τέτοιων υλικών µε προέλευση από άλλες χώρες του εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση τα 

παραπάνω υλικά θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ µε Αριθµ.  6690/12 (ΦΕΚ 1914 

Β/15-6-2012) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, 

διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE». 



 

  

18.2    Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα 

µε τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΥΠΟΜΕ∆Ι, (τ)ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., 

Εµπορίου και Βιοµηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας   (ΥΒΕΤ),  του ΕΛΟΤ,  καθώς επίσης και 

µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως 

του αρµοδίου οργάνου της Επίβλεψης  σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, 

την ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κλπ. 

18.3   Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα 

για την εκτέλεση των έργων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα 

και όφελος αυτού επί της  αξίας  τους,  ούτε  αποζηµίωση  για  δαπάνες  αποθήκευσης  και  

φύλαξης  των  υλικών  αυτών.   

Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των 

υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον Εργοδότη εφόσον, έγκαιρα, το αναφέρει 

εγγράφως.  

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, 

µετά δε την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο,  αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε 

βλάβη, ζηµία ή απώλεια που τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά. 

18.4 Για ειδικά υλικά, συσκευές και µηχανήµατα, για τα οποία δεν προβλέπεται, 

από τα συµβατικά τεύχη, έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισµού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση 

να υποβάλλει PROSPECTUS του εργοστασίου κατασκευής µε τεχνικές πληροφορίες, από τις 

οποίες να αποδεικνύεται το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η 

παραγγελία των υλικών θα γίνει µετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα 

έχουν υποβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη 

του για την εξασφάλιση, σύµφωνα µε τη σύµβαση, της επίδοσης και απόδοσης του υλικού. 

18.5 Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, σύµφωνα µε κρίση της 

Υπηρεσίας, δειγµατοληψίες υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιµοποιήσει για τις διάφορες 

κατασκευές και να τα εξετάσει µε βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών της 

Υπηρεσίας, της χώρας, της χώρας προέλευσης ή να προσκοµίζει βεβαίωση του Υπουργείου 

Βιοµηχανίας, ότι αυτά συµφωνούν προς τις εγκεκριµένες Προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν 

τέτοιες. 

18.6 Ειδικά για τα υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα (όπως καλώδια ή 

σωλήνες κάθε φύσεως, κλπ.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το εργοστάσιο 

κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την Υπηρεσία 15 ηµέρες πριν από τη 

σχετική δοκιµασία για να παρακολουθήσουν από  αυτή  οι  παραπάνω  έλεγχοι  και  

δοκιµασίες,  άλλως  θα  προσκοµίζονται τα πιστοποιητικά δοκιµών του εργοστασίου 

κατασκευής. 

18.7 Υλικά που προβλέπονται από τη µελέτη (όπως π.χ. υδραυλικοί υποδοχείς, 

µπαταρίες, κρουνοί, κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, διακόπτες, 

φωτιστικά σώµατα, κ.α.) δεν θα  προσκοµίζονται  στο  έργο  και  δεν  θα  τοποθετούνται  

χωρίς  προηγουµένως  να  προσκοµισθούν δείγµατα και  εγκριθούν από  τη  ∆ιευθύνουσα  

Υπηρεσία ή  αν  προβλέπεται από  την  ΕΣΥ, από την Προϊσταµένη Αρχή. 

Τα παραπάνω δείγµατα θα υποβάλλονται έχοντας πάνω τους καρτέλα στην οποία θα 

αναγράφονται: ο αριθµός του έργου, ο αριθµός τιµολογίου, η χώρα προελεύσεως, το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος υλικού. Για εργασίες που εκτελούνται έξω από το 

εργοτάξιο (όπως π.χ. κουφώµατα,  έπιπλα, κλπ.) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

ενηµερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για να είναι δυνατός ο έλεγχος στα στάδια κατασκευής. 

18.8 Καµία παράταση της συµβατικής προθεσµίας για την αποπεράτωση του όλου 

έργου και καµία  αποζηµίωση  δεν  θα  δοθεί  στον  ανάδοχο,  για  λόγους  καθυστερήσεώς 

του  να  εκτελέσει  τις δοκιµασίες που απαιτούνται ή δίνεται εντολή να γίνουν ή για λόγους 

απορρίψεως ή αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών. 

18.9 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που 

υπάρχουν στην αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Όπου στα συµβατικά τεύχη 

αναγράφεται ενδεικτικός τύπος ορισµένου κατασκευαστή, αυτός δίνεται για συµπλήρωση 



 

  

των χαρακτηριστικών και διευκόλυνση της επιλογής από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος όµως 

µπορεί να προτείνει υλικό οποιουδήποτε κατασκευαστή, 

ισοδύναµο µε το οριζόµενο, της ισοδυναµίας υποκείµενης στην έγκριση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 
 

18.10  Η Επίβλεψη έχει δικαίωµα να διατάξει τον Ανάδοχο τη µη χρησιµοποίηση των 

υλικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα. Εάν 

ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους 

από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών 

ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές 

έρευνες προκαταβάλλεται από τον Ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η 

ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του 

έργου και αποδίδεται στον Ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 159 

παρ.2 του Ν.4412/2016. 

18.11  Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου 

απόδοσης για κάθε υλικό ή µηχάνηµα. Εάν τυχόν δεν προσκοµίζονται µετά την έγγραφη 

ενηµέρωση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας,  θα µπορεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να µην 

πιστοποιεί για πληρωµή τα αντίστοιχα είδη, 

µέχρι την άφιξη των σχετικών πιστοποιητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.6 του 

Ν.4412/2016. 

 

18.12    Με την προσκόµιση των υλικών -  εξαρτηµάτων -  µηχανηµάτων στο 

Εργοτάξιο,  ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει  και την έγγραφη εγγύηση του 

κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, καθώς και τα 

σχετικά  PROSPECTUS και στην ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει καλή απόδοση 

και διαθεσιµότητα ανταλλακτικών για τις περιπτώσεις κακής λειτουργίας ή θέσεως εκτός 

λειτουργίας, τα οποία δεν µπορούν να αποδοθούν σε λάθος χειρισµούς ή έλλειψη συντήρησης 

από πλευράς Εργοδότη (σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης). Η άρση της βλάβης θα 

επιτυγχάνεται µε αντικατάσταση υλικών, µέσα στο χρόνο εγγύησης του έργου,  µε καινούριο 

του αυτού ακριβώς τύπου. 

18.13  Ειδικότερα για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που 

χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σ' αυτό, ισχύουν όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 159 του Ν4412/2016 και για τον χαρακτηρισµό εδαφών ισχύουν 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 151 παρ. 4 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήµερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 
 

 Γενικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 56 του Ν 4412/2016 Εκθέσεις 

δοκιµών, 

πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά µέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και στο 

Άρθρο 82 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(άρθρο 62  της 

Οδηγίας2

014/24/Ε) 

 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να 

προσκοµίζουν έκθεση δοκιµών από οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή 

πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισµό ως αποδεικτικό µέσο συµµόρφωσης 

µε απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια 

ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 19.1 Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να µεριµνήσει µε δαπάνες 

του για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών. 

α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις 

και 



 

  

σκυροδέµατα να µην έχουν προσµίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσµενώς επί της αντοχής 

του έργου. 

β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τους συµβατικούς όρους της εργολαβίας. 

γ.  Οι  εξετάσεις αυτές πρέπει να  γίνουν µε  µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του 

αναδόχου σε εργαστήριο  του  ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  ή  σε  ιδιωτικό  εργαστήριο  µε  την  έγκριση  

της  Υπηρεσίας  και  τα αποτελέσµατα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Προϊσταμένη  Αρχή 

για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µε 

µέριµνά του και µε δαπάνες του να εξετάσει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα 

χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις, σκυροδέµατα και ασφαλτοµίγµατα, αν είναι 

σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους συµβατικούς όρους της εργολαβίας και τις 

εγκεκριµένες µελέτης ανάθεσης. 

ε.  Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύµφωνες µε τις παραπάνω 

απαιτήσεις των προδιαγραφών και µελετών, θα απορρίπτονται από την  Επίβλεψη της 

Υπηρεσίας. 

στ. Όλες αυτές οι εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, µετά από την εξέτασή τους 

και την έγκρισή τους ή όχι από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας θα υποβάλλονται για 

ενηµέρωση στην Προϊστάµενη Αρχή 

µαζί µε τα παραπάνω συµπληρωµατικά στοιχεία : 
 

 (1) Για τους ελέγχους συµπυκνώσεις οι θέσεις τους 

 

 (2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυροδεµάτων, η ηµεροµηνία 

λήψεως. 

 
 

19.2 Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να µεριµνήσει, µε δαπάνες του, για την 

ίδρυση στο εργοτάξιο εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ 

το οποίο θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και το απαιτούµενο προσωπικό, ώστε 

να είναι δυνατές, οι παραπάνω εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, καθώς επίσης η εύρεση 

της βέλτιστης υγρασίας, η παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος και ότι άλλο 

προβλέπουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

19.3 Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να µεριµνήσει 

ώστε οι παραπάνω έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες να γίνονται σύµφωνα µε τους 

υφιστάµενους κανονισµούς σε Εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή 

Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια, ανεξάρτητα ή παράλληλα µε τους 

ελέγχους που θα γίνονται σε τυχόν υφιστάµενο εργοταξιακό εργαστήριο. 

 Επίσης, στα παραπάνω εργαστήρια θα γίνονται και όλοι οι έλεγχοι, εξετάσεις και 

δοκιµασίες, οι οποίες δεν µπορούν να γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτε µε 

µέριµνα του αναδόχου. 

              19.4 Κατά τα λοιπά ισχύει γενικά το Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών - 

Ελαττώµατα Παράλειψη συντήρησης και το άρθρο 18.10 της παρούσης, ενώ η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει έλεγχο και δοκιµές,  οι οποίες θα  

επαναλαµβάνονται  µέχρι  να  επιτευχθούν  τα  απαιτητά αποτελέσµατα, οπότε θα 

συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του 

έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Χρήση εκρηκτικών υλικών 
 

20.1.    Γενικώς απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών για 

οιονδήποτε λόγο. 

 



 

  

20.2.    Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση εκρηκτικών αφού προηγηθεί συνεννόηση µε τον χρήστη 

του έργου και λάβει από αυτόν γραπτή άδεια προς τούτο. Τονίζεται ότι στην περίπτωση 

αυτή, κάθε ποινική και αστική ευθύνη προς οιονδήποτε τρίτο και τα περιουσιακά του 

στοιχεία βαρύνει, αποκλειστικά και µόνο, τον ανάδοχο. 

20.3.    Η µελέτη του έργου δύναται να προβλέπει ορισµένες τροποποιήσεις στο νόηµα 

της παραγρ. 

20.1. και 20.2., οι οποίες θα αναγράφονται, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής 

το οποίο θα ονοµάζεται "Χρήση εκρηκτικών υλικών". 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο:  Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 
 

21.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του 

έργου να υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆., οι οποίες 

πρέπει να µετατοπισθούν από τους κυρίους τους.  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούµενων από το Νόµο 

σχετικών αδειών και όπως ορίζεται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, έχει υποχρέωση να 

ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και 

εντολές που του απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες 

αρχές,  σχετικά µε µέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, 

ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

21.2 Ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη µε τις εργασίες 

αυτές (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όµως αυτός να 

διευκολύνει, χωρίς πρόφαση, την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται 

από το λόγο αυτό, ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών που 

παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

21.3 Όταν τα έργα ή µέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν 

εγκαταστάσεις, πρέπει να ληφθεί µέριµνα, να µην δηµιουργηθεί βλάβη στις κατασκευές και 

εγκαταστάσεις που υπάρχουν (αποθήκες, οδούς, κτίρια, φωτεινή σήµανση, καλώδια  

ηλεκτρικής παροχής και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, κλπ.). 

21.4 Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωµατουργικών εργασιών, θα 

αναζητηθούν και θα εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία µε 

οποιοδήποτε τρόπο διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου. 

21.5 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα διαθέσιµα 

στοιχεία που τυχόν υπάρχουν σ' αυτήν (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα δίκτυα τα 

οποία υπάρχουν στην περιοχή του έργου. Βάσει αυτών, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο 

µηχανικό, θα αναζητηθούν και θα εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα τα υφιστάµενα δίκτυα. 

Η αναζήτηση και ο εντοπισµός θα γίνουν µέσω ανιχνευτή µετάλλου, ο οποίος θα εργάζεται 

χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικού σήµατος στα δίκτυα. Με τον ανιχνευτή θα 

γίνει ο εντοπισµός της οδεύσεως των δικτύων και µε δοκιµαστικές τοµές, εκσκαφές, θα 

προσδιοριστεί και η φύση του δικτύου (τηλεφωνικό καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο, σωλήνες 

υδρεύσεως, κλπ.). 

21.6  Τα  αποτελέσµατα της αναζήτησης και εντοπισµού θα αποτυπωθούν πάνω σε 

σχέδιο κάτοψης της περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, µε χαρακτηριστική γραµµογραφία, 

θα παριστάνονται και οι προτεινόµενες λύσεις για τη διαφύλαξη του δικτύου, δηλαδή η 

προστασία επί τόπου µε εγκιβωτισµό εντός σκυροδέµατος, ή η µετατόπιση εκτός περιοχής 

εργασιών µε προσθήκη νέου τµήµατος. 

21.7 Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊστάµενη Αρχή από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία το ταχύτερο, µετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται µε 

περιγραφή για προστασία ή µετατόπιση των δικτύων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί 

τόπου προστασίας, το καλώδιο ή ο σωλήνας υδρεύσεως θα τοποθετείται µέσα σε πλαστικό 

σωλήνα διαµέτρου 16 εκ., ο οποίος θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα (Β-160) τετραγωνικής 

διατοµής διαστάσεων 45 x 45 όπου απαιτηται.  



 

  

            21.8  Η  εργασία  προστασίας  ή  µετατόπισης  θα  εκτελεστεί  µετά  την  έγκρισή  

της  από  την Προϊστάµενη Αρχή. 

21.9 Με βάση τα παραπάνω, ουδεµία ζηµία από τον ανάδοχο επί υφισταµένων 

δικτύων είναι αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου προξενηθεί από τον 

ανάδοχο βλάβη στα δίκτυα, η αποκατάστασή της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. 

Εξαίρεση από αυτό αποτελεί η περίπτωση γενοµένης βλάβης επί πλαστικού αγωγού 

υδρεύσεως του οποίου η βάση δεν υπεδείχθη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία µε ακρίβεια 

τουλάχιστον πέντε µέτρων. Στην περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση θα εκτελεστεί από τον 

ανάδοχο, σύµφωνα µε οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 

21.10  Η  αποκατάσταση  του  δικτύου που υπέστη βλάβη,  πλην  πλαστικού  

σωλήνα,  που προξενήθηκε από  τον  ανάδοχο, ανάλογα µε  τη  φύση του δικτύου, θα  

εκτελείται όπως παρακάτω περιγράφεται : 

           α.  Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άµεσα, µε προσωρινό τρόπο, η 

συνέχεια των 

επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το βλαµµένο καλώδιο µε νέο σε όλο το 

µήκος το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ  των πλησιέστερων συνδέσµων και σε µήκος όχι 

µεγαλύτερο των σαράντα (40) 

µέτρω

ν 

καλω

δίου. 

                    β. Ηλεκτρικό καλώδιο µέσης ή χαµηλής τάσης: θα αντικαθίσταται µε νέο  καλώδιο, 

το τµήµα του υφιστάµενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) µέτρα εκατέρωθεν της 

βλάβης. 

γ.  Αγωγός δικτύου ύδρευσης:  θα αντικαθίσταται µε νέο σωλήνα, το τµήµα το οποίο 

βρίσκεται δέκα (10) µέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 

           δ.  Αγωγός καυσίµου: θα αντικαθίσταται, µε νέο αγωγό, το τµήµα το οποίο 

βρίσκεται δεκαπέντε 

(15) περίπου µέτρα εκατέρωθεν 

της βλάβης. 
 

21.11 Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισµού µέσω ανιχνευτή µετάλλων δεν 

πληρώνεται ιδιαίτερα, αλλά η δαπάνη της περιλαµβάνεται αναλογικά στις τιµές µονάδος του 

έργου. Η εργασία όµως προστασίας ή µετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα µε βάση τις 

συµβατικές τιµές, εφόσον υπάρχουν, ή νέες τιµές που θα συνταχτούν κατά τα νόµιµα και η 

σχετική δαπάνη θα βαρύνει το κονδύλιο των απροβλέπτων. 

21.12   Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα δίκτυα ή 

µετακινήσεις υφισταµένων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ο µικρότερος 

δυνατός αριθµός συνδέσεων. 

21.13 Κατά την εγκατάσταση οιουδήποτε καλωδιακού δικτύου δεν επιτρέπεται η 

ταυτόχρονη εγκατάσταση “υλικών προστασίας και  καλωδίων”. Θα  προηγείται η  

κατασκευή ή  εγκατάσταση των βοηθητικών ή προστατευτικών υλικών (άµµου, 

σωληνώσεων, φρεατίων), θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα µηχανικό η αρτιότητα των και 

εν συνεχεία θα εγκαθίστανται τα καλώδια. 

21.14 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την εγκατάσταση στο έργο να φροντίσει µε 

δικές του ενέργειες για την διατήρηση συνδέσεων µε τις Ο.Κ.Ω (∆ΕΗ,  ΕΥ∆ΑΠ,ΟΤΕ)  για 

τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 

21.15 Η δαπάνη των τιµολογίων κατανάλωσης των πάρα πάνω παροχών και 

συνδέσεων για τον χρόνο από την εγκατάσταση µέχρι την παράδοση προς χρήση βαρύνει τον 

ανάδοχο που τις καταβάλει στους αντίστοιχους Ο.Κ.Ω. . 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων) 
 



 

  

22.1.    Στην  τιµή  εγκαταστάσεως  των  πάσης  φύσεως  καλωδίων  περιλαµβάνεται 

και  κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση των υλικών 

επιχώσεων των χαντακιών, ανεξάρτητα της θέσεως προµήθείας τους. 

22.2.    Το ίδιο ισχύει προκειµένου και για υλικά επιχώσεως πάσης φύσεως σωληνώσεων. 

 

22.3.   Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται τροποποίηση των ανωτέρω εφόσον σαφώς 

αναγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο Προσωρινές Εγκαταστάσεις - Κατασκευές του αναδόχου 

 

23.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, µε δαπάνη του, τα υλικά, 

µηχανήµατα, εργαλεία που  του  παραδίδει  ο  κύριος  του  έργου  για  χρήση  ή  ενσωµάτωση 

και  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε καταστροφή ή απώλειά τους, από πληµµελή χρήση ή 

διαφύλαξη. 

23.2 Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι 

διαµονής, εργαστήρια, γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της 

εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που 

θα επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές, µετά από σχετική 

αδειοδότηση. 

23.3 Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεµελίωση ή 

άλλη προστασία υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί 

στις απαραίτητες κατασκευές, όπως και να λάβει κάθε άλλο µέτρο, για να αποφύγει την 

πρόκληση ζηµιών σε τρίτους ή στην Υπηρεσία ή και στο έργο,  αποζηµιούµενος γι΄ αυτές µε 

βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε βάση τιµές µονάδας νέων εργασιών για τις 

εργασίες που δεν προβλέπονται από το συµβατικό Τιµολόγιο εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

 

24.1 O ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση κάθε 

τµήµα του έργου, όπως και µετά την περάτωση όλου του έργου, να αφαιρέσει και 

αποµακρύνει από τους γύρω από αυτό το τµήµα, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, 

κάθε προσωρινή εγκατάσταση που απαιτήθηκε και  προβλέπεται  από  το  προηγούµενο  

άρθρο  23  της  παρούσης,  τα  απορρίµµατα,  εργαλεία  και ικριώµατα,  µηχανήµατα,  

υλικά  που  πλεονάζουν,  χρήσιµα  ή  άχρηστα,  προσωρινές  εγκαταστάσεις 

µηχανηµάτων κλπ,  να  σηκώσει (καταστρέψει, κλπ.)  κάθε βοηθητικό έργο που θα του 

υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία (π.χ., των 

κτιρίων), να ισοπεδώσει τους χώρους που αυτά ήταν αφηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ., 

να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του 

εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι άλλο που απαιτείται για την παράδοση 

του έργου για εύρυθµη λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή όπως 

προδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου. 

24.2 Οµοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας δεν 

υπάρχει πλέον ο λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκοµίσει, κλπ., κάθε προστατευτική 

κατασκευή που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή 

υλικών) που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο για να αποφευχθούν κάθε φύσεως ζηµιές, 

ατυχήµατα, κλπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, 

κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως έργα, όπως και να αποµακρύνει τα 

περιφράγµατα των εργοταξίων. 

24.3 Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία δεν προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογο χρόνο περάτωση των παραπάνω 

εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει από 



 

  

την επόµενη πληρωµή προς αυτόν, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης για εµπρόθεσµη 

εκτέλεση του έργου ή τµήµατός του γι' αυτό το λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  Επίβλεψη κατασκευής του έργου 
 

Πέρα από το ότι προβλέπεται στο σχετικό µε την επίβλεψη κατασκευής του έργου, άρθρο 

136 

του Ν. 4412/2016 ισχύουν τα 

παρακάτω: 
 

α. Ο επιβλέπων το έργο και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι να 

µεταβάλλουν τις διατάξεις των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς έγγραφη 

έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής γι' αυτό, η δε παρουσία αυτών που ασκούν την επίβλεψη 

δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 

σύµβαση. 

β. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή µεταφορικά µέσα για την κίνηση 

όλου του προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του έργου, τόσο από την 

πλησιέστερη πόλη προς την περιοχή των έργων, όσο και µέσα στην περιοχή αυτή, όλες δε 

οι σχετικές δαπάνες για την κίνηση αυτού του προσωπικού, βαρύνουν τον ανάδοχο.  Ο 

διευθύνων από µέρους του Αναδόχου υποχρεούται, 

µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, 

διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση 

στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής ( άρθρο 138 παρ. 14 του Ν. 4412 

/ 2016 ). 

               γ.  Σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 136, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊσταµένη αρχή,  κάθε 

τρίµηνο,  συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σηµαντικά 

προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή του.  

Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία 

εφαρµογής της εγκεκριµένης µελέτης του έργου, µε τον εντοπισµό σφαλµάτων της 

προµέτρησης και µε την εµφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι 

σε εξέλιξη και εκτίµηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόµενο τρίµηνο 

προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών  εργασιών,  καθώς και για 

το κόστος των εργασιών αυτών,  προκειµένου η προϊσταµένη αρχή να αποφασίσει σχετικά 

µε τη συνέχιση του έργου ή τη µείωση του συµβατικού αντικειµένου και τη διάλυση της 

σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

               Οι υποχρεώσεις του αναδόχου προβλέπονται στο Ν 4412/2016, ειδικότερα στα 

άρθρα 18 και 138 και περιγράφονται και στα συµβατικά τεύχη. 
 

Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 

Προσαρτήµατος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 

τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες 

δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον: 

 26.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 13 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους άλλους εργολήπτες 



 

  

(αναδόχους) οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν από τον κύριο του έργου σε εργασίες οι οποίες 

δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 

διευκολύνει τον κύριο του έργου και τους άλλους εργολήπτες ή προµηθευτές και να 

ρυθµίζει τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 

χρονοδιαγράµµατος ώστε να µην τους παρεµβάλλει εµπόδια. 

           26.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθευτεί, µε δική του δαπάνη, όλα τα υλικά, 

εργατικά και 

µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου καθώς και για τη µεταφορά 

τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και 

ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.  

 26.3 Οποιαδήποτε ζηµιά ή καταστροφή στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις 

εγκαταστάσεις που προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο ή δολιοφθορά, κατά την διάρκεια 

της εργολαβίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος και να την 

αποκαταστήσει. 

26.4  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για ζηµιές και καταστροφές 

στις εγκαταστάσεις, στα µηχανήµατά του κλπ., που θα οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης (π.χ. πληµµύρες, θύελλες, 

χιονοπτώσεις κλπ.). 

26.5 Σύµφωνα µε τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες του έργου και τις οδηγίες της 

Επίβλεψης, ο ανάδοχος υποχρεούται να µορφώνει ή να διανοίγει στα εκτελούµενα υπ’ αυτόν 

παντός είδους τµήµατα του κτιρίου, τις απαιτούµενες οπές διόδου ή φωλιές ή αύλακες 

εντοιχίσεως των σωλήνων ή εξαρτηµάτων των διαφόρων ηλεκτροµηχανολογικών έργων 

του. 

26.6 Οπωσδήποτε απαγορεύεται η µόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα 

από οπλισµένο σκυρόδεµα τµήµατα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του 

επιβλέποντα µηχανικού. 

26.7 Στις συµβατικές τιµές της εργολαβίας περιλαµβάνονται, πλην της δαπάνης 

διανοίξεως και η δαπάνη αποκαταστάσεως των µορφουµένων ή διανοιγµένων φωλεών, 

οπών ή αυλακών για την τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων. 

26.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των 

εργασιών αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωµένο αντίγραφο 

σύµβασης µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010 «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την 

εναλλακτική διαχείριση των υλικών που χρήζουν εναλλακτικής διαχείρισης, όπως 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που εξειδικεύεται µε την 

εγκύκλιο4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ) και να εναρµονιστεί µε το Π.∆. 117/04 όπως ισχύει, σε 

θέµατα εναλλακτικής διαχείρισης  αποβλήτων  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισµού     

(ΑΗΗΕ),   χωρίς  ιδιαίτερη αποζηµίωση.  Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 

82 του Ν.4412/2016 – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 
 

26.9     Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

µεριµνήσει για την  έκδοση  όλων  των  απαιτουµένων  από  τον  Νόµο  αδειών και 

καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν ισχύει 

διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο Ασφάλιση Προσωπικού 

 

27.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται µέσα 

ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό που 

απασχολεί, ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους 

λοιπούς, κατά το νόµο, οργανισµούς κοινωνικής ασφαλίσεως. 



 

  

            27.2 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές 

εταιρείες, 

αναγνωρισµένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό πάσης φύσεως προσωπικό µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και αυτό που απασχολούν οι υπεργολάβοι, 

προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου, που απασχολούνται 

σε εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της 

παραπάνω υποχρεώσεως του αναδόχου βεβαιώνεται µε την προσκόµιση στην Υπηρεσία 

των σχετικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων,  στα οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος 

ασφάλισης των εργαζοµένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 139 του Ν 4412/2016. 

Σε  περίπτωση  που  δεν  προσκοµισθούν  τα  ασφαλιστήρια  συµβόλαια,  η  Υπηρεσία  

δικαιούται  να εφαρµόσει ανάλογη κράτηση από το λογαριασµό του και µέχρι να τα 

προσκοµίσει. Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των παραπάνω ασφαλειών ή 

παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της 

ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασµό του αναδόχου και παρακρατεί 

τα ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασµό του. 

27.3 Ο ανάδοχος που θα αναδειχτεί έχει υποχρέωση µε την υπογραφή της 

σύµβασης, να υποβάλλει δήλωση στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ για την εργολαβία 

που ανέλαβε, δίνοντας πλήρη στοιχεία γι' αυτό (είδος, περιοχή εκτελέσεως, 

προϋπολογισµό, κλπ.). 

27.4 Ο ανάδοχος που, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ΑΝ 1846/51 θεωρείται 

εργοδότης, έχει υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους άλλους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς τις νόµιµες εισφορές πάνω στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια, 

όπως κάθε φορά ορίζονται, που βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και το εργατοτεχνικό 

και κάθε φύσεως προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα απασχοληθεί στο 

υπόψη έργο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο ∆οκιµές Εγκαταστάσεων 
 

28.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση των 

εργασιών των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις 

απαιτούµενες δοκιµές µε δικά του µέσα, δαπάνες και όργανα σύµφωνα µε το άρθρο 138. 

παρ.5 του Ν. 4412/2016. 

28.2 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τις 

ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρµοδίων οργάνων της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

28.3 Οι δοκιµές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα µε τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της 

εγκαταστάσεως να µην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες. 

28.4 Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις οι επιτυχείς δοκιµές 

αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση- διοικητική παραλαβή για χρήση 
 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιµοποιήσει 

οποιοδήποτε τµήµα του έργου που έχει περατωθεί ή έχει µερικά εκτελεστεί, ύστερα από τη 

διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής. Αυτή όµως η κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι  

αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους 

της σύµβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη τµηµάτων του έργου καθυστερήσει 

την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η οποία θα 

δώσει ανάλογη αύξηση των προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από αίτηση που 

θα υποβάλλει νοµότυπα α ανάδοχος.  



 

  

Εάν αυτή δε η κατοχή ή χρήση τµήµατος του έργου  επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες  

στον  ανάδοχο,  τότε  η  Υπηρεσία θα  καταβάλλει σ'  αυτόν  τις πραγµατικές δαπάνες µε 

βάση πρωτόκολλο καθορισµού νέων τιµών που θα συνταχθεί. 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή χρήση τµήµατος 

του όλου έργου, πλήρως αποπερατωµένου ή όχι, δύναται να προβεί στη διοικητική 

παραλαβή του, όπως προβλέπεται από  το άρθρο 169 του Ν4412/2016.  

Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της 

διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης 

εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε 

υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συµπράττει στο πρωτόκολλο και 

εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος 

κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό 

συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική µνεία κατά περίπτωση  και  αυτό  κοινοποιείται 

αρµόδια. Το  πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία  του  έργου  ή  των τµηµάτων που 

παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.  

 Η  κατά  την  προηγούµενη  παράγραφο  διοικητική  παραλαβή  για  χρήση  γίνεται  

αµέσως  µετά  την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, αν αυτό 

προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η διοικητική 

παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη 

χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η 

παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να 

διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου µετά από σχετική απόφαση της διευθύνουσας 

υπηρεσίας. 

Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής 

και οριστικής παραλαβής του έργου παρ. 5 άρθρο 169 του Ν4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο 
 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 

µήνες, 

εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόµενα  

στο άρθρο 171  του Ν.4412/2016: Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης 

ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα,  να τα διατηρεί σε 

ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.  

 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά 

το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε 

οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες 

και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό  τεύχος,  ο µορφότυπος του οποίου 

και η συχνότητα καταγραφής συµφωνούνται µε την διευθύνουσα υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 

 

30.1 Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όµως 

κατά την κρίση της Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, 

όταν το έργο εκτελείται µέσα στο χώρο τους, είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή 

και ύδωρ µε πληρωµή που θα συµφωνηθεί και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς 

περί ασφαλείας. 

           30.2 Τις γεννήτριες, µετασχηµατιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που µπορεί να 

απαιτηθούν, 

πρέπει να προµηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος µε φροντίδα και δαπάνη δική του.  

 



 

  

ΑΡΘΡΟ 32ο Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες 

 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, µε δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους 

υγιεινής (υποχρεωτικά WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που ασχολούνται στα έργα 

και θα φροντίζει να διατηρούνται καθαρά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Υπουργείου 

Εργασίας. Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο των έργων στοιχειώδες φαρµακείο µε 

επαρκή εφοδιασµό για να µπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε 

µικροτραυµατισµούς κατά την εκτέλεση των έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 
 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες 

επιβαρύνσεις, 

όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

Κατ΄ εξαίρεση αυξοµειώσεις στο χαρτόσηµο τιµολογίου ή άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου 

που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο, µόνο στο µέτρο 

που ίσχυαν, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

 Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο 

εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο 

εισοδήµατος, ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 34ο Περί Φ.Π.Α 

Σχετικά µε τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύουν γενικά οι διατάξεις περί 

Φ.Π.Α., 

δηλαδή ο Κύριος του έργου (Υπηρεσία) καταβάλλει στον ανάδοχο Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 35ο  Τήρηση Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων 
 

35.1 Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόµων κλπ., όπως 

ορίζεται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς 

καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  τις  σχετικές  διαταγές  και  εντολές  που  του  

απευθύνουν ή  κοινοποιούν κατά  τη  διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές, 

σχετικά µε µέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, 

ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

35.2 Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια 

τόσο των έργων, όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και 

γενικά κάθε τρίτου, ευθύνεται δε απόλυτα, αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχηµα, ζηµιά ή 

βλάβη, που τυχόν επισυµβεί στο προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο εργοτάξιο 

ή στο προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, λόγω µη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό 

του, των µέτρων ασφαλείας που ενδείκνυνται, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως 

και για τα τυχαία. 

Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος για την πληρωµή προστίµου, χρηµατικής 

ποινής, αποζηµιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης, που θα προκύψει κατά 

οποιονδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από την εκτέλεση των έργων (Εργατικά Ατυχήµατα 

- Αστικά Αδικήµατα κλπ.)  σύµφωνα 

µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 
 

35.3 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει 

για την έκδοση όλων των απαιτούµενων από το Νόµο αδειών και καθίσταται, ουσιαστικά 

και αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την 

εκτέλεση των εργασιών. Είναι επίσης υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τήρηση στο 

εργοτάξιο όλων των απαιτούµενων στοιχείων που προβλέπονται από το Νόµο και να 

εφαρµόσει τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών,     όπως   

αυτό   ρυθµίζεται   µε   τις   αποφάσεις   ∆ΙΠΑ∆/οικ./177/2.3.2001     (Β266), 



 

  

∆ΕΕΠΠ/85/14.5.2001(Β686) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27.11.2002 (Β16) και το άρθρο 138 του 

Ν.4412/2016 πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 

δηµοσίων έργων (Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ). 

 

35.4  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους 

εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην 

περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και 

τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή 

και θα πρέπει να λαµβάνονται τέτοια µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση. 

 

ΑΡΘΡΟ 36ο  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

• 36.1 Ορισμός της ανωτέρας βίας 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι 

ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη 

των εργασιών:πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, ανταρτική 

δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής 

τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος,βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς 

τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το προσωπικό του, γενική απεργία 

εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, 

εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι 

τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του 

ή του προσωπικού του,άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, 

και:που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και 

που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να 

αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από 

τα συμβαλλόμενα μέρη. 

• 36.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 

Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί 

στην εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα 

ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την 

υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες 

παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει.  Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός 

ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το καταθέτον θιγόμενο 

μέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που 

αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα βία.  Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί 

και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) 

ημέρες. 

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα 

ισχύσει για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την 

καταβολή οφειλομένων προς στο άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση. 

 

• 36.3 Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για 

την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα 

ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το 

αφορούν, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 

• 36.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση 

των συμβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη 



 

  

ειδοποίηση κατά τα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 και  του του άρθρου 204 του  

Ν.4412/2016.. 

• 36.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, 

δικαιούται, στα πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης 

αντιμετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την 

απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του ΚτΕ 

κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 37ο  ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

37.1 Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 174 του Ν.4412/2016. 

37.2 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 175 του Ν.4412/2016. 

37.3 Διαιτητική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 198 του Ν.4412/2016. 

 

  



 

  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο εργολαβίας και Προϋπολογισµός Μελέτης 
 

1.1 Αντικείµενο της  παρούσας εργολαβίας είναι η  εκτέλεση του έργου : « 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ» 

 

 1.2. Η συνολική δαπάνη του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη της Υπηρεσίας, 

ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € (ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΥΡΩ) στο οποίο 

συµπεριλαµβάνονται Εργασίες, το ποσοστό 18% για (Ε.Ο.+ Γ.Ε.), Απρόβλεπτα 15%, 

Αναθεώρηση και ΦΠΑ.(24%). Το έργο  χρηματοδοτείται για ποσό 100.000,00 € το έτος 2020 

από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για και το υπόλοιπο των 100.000,00 € από το ΚΑΠ Επενδυτικών 

Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ), με την εξής κατανομή :  πίστωση 30.000,00 € για το Οικονομικό 

έτος 2021 , πίστωση των 50.000,00 € για το Οικονομικό έτος 2022 και 20.000,00€ για το 

έτος 2023,  είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου με κωδικό Κ.Α.: 30-

7322.008. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Τιµές µονάδος 
 

 2.1. Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης, αναφέρονται σε πλήρως 

τετελεσµένες εργασίες, όπως περιγράφονται και συµπληρώνονται στα συµβατικά τεύχη της 

εργολαβίας. Με τις τιµές αυτές θα αποζηµιωθεί ο Ανάδοχος. 

 2.2 Στις τιµές µονάδος επιπλέον (βλ. και αρθρο 13 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

περιλαµβάνονται: 

 

2.2.1    Η αξία προµήθειας όλων των απαιτουµένων για την εκτέλεση των διαφόρων 

ειδών εργασιών,  σκαλωσιών,  υλικών  και  µικροϋλικών,  καθώς  και  αξία  και  δαπάνη  

φορτοεκφόρτωσης, 

µεταφοράς προσκόµισης αυτών µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης ή ενσωµάτωσής τους, µετά 

του υπολειποµένου χρόνου  και  τις  καθυστερήσεις των  µέσων  µεταφοράς, εκτός  αν  

άλλως  αναφέρεται ευκρινώς στο Τιµολόγιο Μελέτης. 

2.2.2    Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, µεταφορά επί τόπου των έργων και 

χρησιµοποίηση κάθε είδους µηχανηµάτων, εργαλείων, µεταφορικών µέσων, µε όλα τα  

έξοδα κίνησης, λειτουργίας, συντήρησης επισκευής, σταλίων λόγω κακοκαιρίας ζηµίας ή 

οποιασδήποτε άλλης αιτίας απόσβεσης, προστασίας, ασφαλίστρων, κλπ., και 

χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και την αξία των καυσίµων, λιπαντικών, νερού και ρεύµατος 

για τις εργασίες πλήρως και έντεχνα τετελεσµένες. 

2.2.3    Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιµοποίησης και τοποθέτησης των 

αναφερθέντων υλικών, καθώς  και  κάθε  πρόσθετης εργασίας,  έστω  και  µη  ρητώς  

κατονοµαζόµενης στη  διατύπωση κάθε κονδυλίου, που απαιτείται όµως κατά τα συµβατικά 

της δηµοπρασίας, κατά τη µελέτη και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την ασφαλή, πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση και εµπρόθεσµη αποπεράτωση του έργου. Στις δαπάνες 

περιλαµβάνεται και η εκτέλεση ορισµένων εργασιών µε τη βοήθεια εργατικών χεριών σε 

όσες περιπτώσεις ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν µηχανικά µέσα. 

2.2.4 Οι δαπάνες για µεταφορά και εναπόθεση των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων 

προϊόντων εσκαφών / καθαιρέσεων και τα λοιπών ακατάλληλων υλικών σε κατάλληλα 

σηµεία. ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή 

τροποποίηση του προγράµµατος, ή καταβολή σχετικής αποζηµίωσης, ενώ παράλληλα 

θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κ.λ.π. θα 

γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µην δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον 

και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών. 



 

  

2.2.5    Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και 

ανακατασκευή κακότεχνων µερών του έργου, µετά από εντολή της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. 

 2.3. Στα γενικά έξοδα του εργολήπτη περιλαµβάνονται στο άρθρο 138 του 

Ν.4412/2016, και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον βαρύνουν αποκλειστικά: 

2.3.1    Κάθε δαπάνη που µπορεί να προκύψει για την ασφαλή και έντεχνη 

αποπεράτωση του έργου,  καθώς  και  κάθε  δαπάνη  που  καθορίζεται από  την  ΕΣΥ  ότι  

περιλαµβάνεται στις  τιµές  του Τιµολογίου Προσφοράς του Αναδόχου. 

2.3.2    Οι πληρωµές του εργολάβου υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, φόρους 

κλπ. για έργα του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Ιωαννιτών. 

2.3.3   Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου έχουν γενική ισχύ και εφαρµόζονται 

συµβατικά ανεξάρτητα από τις επί µέρους ποσότητες των διαφόρων  εργασιών που θα 

εκτελεσθούν, είτε πρόκειται για κατασκευές από την αρχή, είτε για συµπληρώσεις ή 

επισκευές υπαρχόντων έργων. 

2.3.4    Οι τιµές αυτές ισχύουν επίσης γενικά και ανεξάρτητα από τις ώρες - ηµέρα και 

νύχτα - 

εργάσιµες ηµέρες ή αργίες, που θα ορισθεί από την υπεύθυνη Υπηρεσία, ότι θα 

εκτελούνται οι εργασίες. 

2.3.5   Οι απαιτούµενες δαπάνες για τη φύλαξη των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., 

που παραδίδονται στον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Τεχνική µελέτη - Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 3.1.      Η  τεχνική  µελέτη  (τεύχη–Σχέδια)  που  αφορούν  στο  παρόν  έργο  

περιέχονται στο  φάκελο δηµοπρασίας. 

 3.2       Ισχύουν οι σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, εφόσον δεν 

αναιρούνται από τα αναγραφόµενα στις ΕΤΕΠ ή στο Αναλυτικό Τιµολόγιο που κατισχύει των 

εντύπων Τεχν. Προδιαγραφών της Υπηρεσίας. 

 3.3     Ισχύουν οι ΕΤΕΠ που αναφέρονται στα άρθρα του Αναλυτικού Τιµολογίου οι 

οποίες εγκρίθηκαν 

µε την απόφαση αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/30-7-2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)   του  Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,  

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,  Μεταφορών και ∆ικτύων,  µε υποχρεωτική εφαρµογή σε 

όλα τα ∆ηµόσια Έργα (ΦΕΚ 

2221/Β/30-7-2012), καθώς και η Εγκύκλιος 17 µε αρ. πρωτ. ∆.Κ.Π. /οικ. /1322 Υπουργού 

ΥΠΟΜΕ∆Ι "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59)  Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Όπου στο αναλυτικό τιµολόγιο αναφέρεται κάποια από τις 

59 ΕΤΕΠ, να ληφθεί υπόψη η ως άνω εγκύκλιος που αναφέρει τις προσωρινά ισχύουσες 

προδιαγραφές. 

 3.4          Οι θεσµοθετηµένες Προδιαγραφές µετά τα ανωτέρω Αναλυτικά Τιµολόγια 

έχουν σειρά ισχύος, ως ακολούθως: (1) ΕΤΕΠ (2) Οι Ευρωκώδικες (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές 

Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του (τ)Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (3) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.  

 3.5          Ισχύουν  οι  Τεχνικές  Προδιαγραφές που  αναφέρονται στο  συµβατικό 

τεύχος  της  ΤεχνικήςΠεριγραφής του έργου. 

 3.6       Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα 

παραπάνω συµβατικά στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να συµµορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να 

προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση από αυτήν την αιτία. 



 

  

 3.7  Η  δαπάνη  κάθε  εργασίας  και  αντιστοίχου  υλικού  που  συνεπάγεται  η  

ακριβής  εφαρµογή  των ανωτέρω, περιλαµβάνεται ανοιγµένη στις τιµές του Τιµολογίου 

Μελέτης (και Προσφοράς) του έργου. 

 3.8       Συντονισµός προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων. 

 

3.8.1    Οι ισχύουσες προδιαγραφές και οι ειδικές διατάξεις και όλα τα 

συµπληρωµατικά σχέδια και έγγραφα, αποτελούν ουσιώδη µέρη της σύµβασης και κάθε 

απαίτηση που τίθεται σε ένα από αυτά είναι δεσµευτική και θεωρείται ότι περιέχεται σε όλα. 

3.8.2    Ο ανάδοχος δεν μπορεί να επωφεληθεί από πιθανό σφάλμα ή παράλειψη των 

σχεδίων. 

 

3.8.3   Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιληφθεί ότι υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων στοιχείων της µελέτης ή ότι ενδεχόµενα είναι απαραίτητες 

συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις, υποχρεούται το ταχύτερο να ζητήσει γραπτές οδηγίες κλπ. 

σύµφωνα µε το  άρθρο 138 του Ν.4412/2016 από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και µε το 

άρθρο 10 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρούσης. Ακόµα υποχρεούται όπως οποτεδήποτε και µε 

οποιοδήποτε τρόπο εφαρµόσει την επί του θέµατος απόφαση της Υπηρεσίας. 

3.8.4    Στις προτάσεις ή σχέδια του εργολάβου η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται 

να φέρει οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνει αναγκαία και µετά την σύµφωνο γνώµη της 

Κεντρικής Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  Χρονοδιάγραµµα κατασκευής –Οργανόγραµµα - Ηµερολόγιο 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του 

έργου  µέσα σε προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες 

και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 

145  του Ν.4412/2016,    συνοδευόµενο  από  κατάσταση  µηχανηµάτων  και  προσωπικού  

αναλόγου εκπαιδεύσεως, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο.  Ο µηχανικός εξοπλισµός, που 

θα αναφέρεται στην κατάσταση, θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για το υπόψη έργο και θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα αναγραφόµενα στην Τεχνική Περιγραφή σχετικά µε 

αυτόν. 

 4.1       Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει διάγραµµα GANTΤ όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 145του Ν.4412/2016. Ως µονάδα χρόνου θεωρείται η ηµέρα. Ως αφετηρία των 

χρόνων (χρόνος εκκίνησης) λαµβάνεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Στο υπό 

έγκριση χρονοδιάγραµµα θα διακρίνονται µε χαρακτηριστικούς συµβολισµούς: 

 

            α.  Η αφετηρία του χρόνου 

 

            β.  Το πέρας του συνολικού συµβατικού χρόνου. 

 

 4.2       Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος και ειδικά η οµαδοποίηση των εργασιών, 

ο καθορισµός των έργων  επικάλυψης και ο προγραµµατισµός ροής των εργασιών θα γίνει 

σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

 4.3       Επισηµαίνεται ότι το χρονοδιάγραµµα πρέπει να συνοδεύεται και από 

αιτιολόγηση των διαφόρων φάσεων του.  Θα αναφέρει τον αριθµό και την ειδικότητα του 

προσωπικού που θα απασχολεί ο Ανάδοχος, τα µέσα και τις χρονικές στιγµές κατά τις οποίες 

θα υποβάλλονται οι συµπληρωµατικές 

µελέτες και θα γίνονται οι παραγγελίες των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., που απαιτούνται 

στο έργο και προβλέπονται στα τεύχη του ∆ιαγωνισµού. 

 4.4       To  χρονοδιάγραµµα, µε υπογραφή και του επιβλέποντος µηχανικού, θα 

υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει από 



 

  

τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του, εφαρµοζοµένων 

των διατάξεων  της παρ. 2 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. 

Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. 

Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις 

εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. 

 4.5  Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να 

καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα 

µε την παρ.2 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016.   Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών 

µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων 

χρηµατικών κυρώσεων,  αποτελεί λόγω έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα 

του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 

διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016. 

 4.6 Κάθε εβδοµάδα ο Επιβλέπων θα εξετάζει εάν η υλοποίηση του 

χρονοδιαγράµµατος παρουσιάζει απόκλιση. Για να είναι εφικτός ο έλεγχος πρέπει 

απαραιτήτως ανά εβδοµάδα να γίνεται ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος όσον αφορά την 

πρόοδο των εργασιών. Εάν διαπιστωθεί διαφορά µεταξύ του χρονοδιαγράµµατος και της 

προόδου, ο Επιβλέπων, αφού εξετάσει τους λόγους που την προκάλεσαν, οφείλει να προβεί 

έγκαιρα στις επιβαλλόµενες ενέργειες για την επισήµανση των αιτιών της καθυστέρησης της 

προόδου προς εξάλειψή της. ∆ηλαδή, προς την Προϊσταµένη Αρχή εάν υπάρχουν 

εκκρεµότητες ευθύνης της, ή προς τον Ανάδοχο επισηµαίνοντας τα αίτια και καθορίζοντας 

συγκεκριµένες ενέργειες και µέτρα που πρέπει αυτός να λάβει. Εξυπακούεται ότι σε 

περίπτωση µη ανταπόκρισής του, η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε Ειδική Πρόσκληση και στη συνέχεια σε Προσωρινή 

Έκπτωση του Αναδόχου, σε εφαρµογή του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

 4.7  Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης 

του έργου ή ύπαρξης καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε 

κλίµακα που να επιδρά στην τήρηση του Προγράµµατος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον 

ανάδοχο, θα προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για 

έγκριση, µαζί µε αναλυτική αιτιολογική έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν την 

ανασύνταξη. 

 4.8  Στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα καθορίζονται οι εργασίες έτσι ώστε να 

µην παρεµποδίζεται η λειτουργία του ευρύτερου χώρου του εργοταξίου. 

 4.9 Σύµφωνα µε το άρθρο 145  παρ.  4  του Ν4412/2016,  ο ανάδοχος 

κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της 

σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου,  στο οποίο θα 

περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που 

θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

 4.10    Ο  Ανάδοχος μεριμνά  στην  τήρηση  Ημερολογίου,  όπως  ορίζεται µε  το  

άρθρο 146  του Ν.4412/2016. 

Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά ή στις περιπτώσεις µικρών έργων µπορεί να 

συµπληρώνεται κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα και αναγράφονται, µε συνοπτικό 

τρόπο, σε αυτό ιδίως: 

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη 

διάρκεια του 24ώρου, 

β) αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το 

προσωπικό σε ηµεραργίες λόγω υπερηµερίας του εργοδότη, 

γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω 

υπερηµερίας του εργοδότη, 

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει 

πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας, 

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού, 



 

  

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή 

προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό, 

η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, 

θ) τις εργαστηριακές δοκιµές, 

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν 

καθυστερήσεις,επίσης περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης 

εργασιών  

αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,  

ββ) έκτακτα περιστατικά και 

γγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο  ή τοπικές αρχές ή παρόδιους 

ιδιοκτήτες, 

δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.4 του άρθρου 146, εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την 

υποχρέωση του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε 100 

ευρώ την ημέρα για κάθε μέρα παράλειψης. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο 

επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Προθεσµίες - Ποινικές Ρήτρες 
 

 5.1   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της 

εργολαβίας αυτής 

µέσα σε διάστηµα σε διακόσιες σαράντα    (240) ημερών από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης. 

 5.2   Σχετικά µε τµηµατικές προθεσµίες ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 147 παρ. 

4του Ν.4412/2016. 

 5.3   Οριακή προθεσµία του έργου είναι η συνολική συµβατική προθεσµία 

προσαυξηµένη κατά το 1/3 αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 147 παρ.7 του Ν4412/16, µέσα στην οποία ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου. 

 5.4   Παράταση της προθεσµίας που τάσσεται, αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο µόνο 

για την περίπτωση αλλαγής των απαιτήσεων από την Υπηρεσία µετά την εγκατάστασή του 

στο έργο. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρµογή το άρθρο 12 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΕΣΥ καθώς και οι 

διατάξεις του άρθρο 147του Ν.4412/2016. 

 5.5    Σε περίπτωση υπερβάσεως της συνολικής προθεσµίας του έργου επιβάλλονται 

ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΕΣΥ και το άρθρο 148 του 

Ν.4412/2016 . 

 5.6 Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες 

που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το χρόνο εκτέλεσης του όλου έργου ή µέρους αυτού, ο 

ανάδοχος υποχρεώνεται όπως ευθύς αµέσως ενηµερώσει έγγραφα τη  ∆ιευθύνουσα  

Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις, προκειµένου αιτιολογηθεί και τεκµηριωθεί αντίστοιχη 

παράταση προθεσµίας. 

 5.7  Επίσης  εφόσον  οι  υπόψη  καθυστερήσεις δηµιουργούν πρόσθετες  δαπάνες  

στον  ανάδοχο  και προσαυξάνουν το κόστος εκτέλεσης εργασιών (ηµεραργίες προσωπικού 

και µηχανηµάτων) και για να ληφθεί  υπόψη  σχετική  απαίτηση,  θα  πρέπει  ο  ανάδοχος  

ευθύς  αµέσως,  να  γνωστοποιήσει  στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, πλήρως αιτιολογηµένα, τις οικονοµικές του απαιτήσεις. Παρόµοια 

αιτήµατα που τίθενται εκ των υστέρων δεν θα λαµβάνονται υπόψη, τόσο για τη χορήγηση 

παράτασης προθεσµίας όσο και των αντίστοιχων αποζηµιώσεων. 

 



 

  

 5.8 Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας και γενικά αν ισχύουν οι λόγοι που 

περιγράφονται στο  άρθρο 160   του 

Ν.4412/2016, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 5.9     Ο Ανάδοχος οφείλει ναακολουθήσει τυχόν τµηµατικές προθεσµίες, που θα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου - όπως υποδειχθούν από την Υπηρεσία- 

και εκπορεύονται από επείγουσες εργασίες, κλπ εύλογες περιστάσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:  Χρηµατοδότηση και Γενικά έξοδα-Όφελος κλπ. Αναδόχου (εργολαβικά 

ποσοστά) -Επιβαρύνσεις 
 

 6.1    Το έργο  χρηματοδοτείται για ποσό 100.000,00 € το έτος 2020 από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ για και το υπόλοιπο των 100.000,00 € από το ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ), 

με την εξής κατανομή :  πίστωση 30.000,00 € για το Οικονομικό έτος 2021 , πίστωση των 

50.000,00 € για το Οικονομικό έτος 2022 και 20.000,00 € για το Οικονομικό έτος 2023. 

 

 6.2   Τα Γενικά Έξοδα και Όφελος του αναδόχου ανέρχεται σε ποσοστό δέκα 

οκτώ τοις εκατό 18%. 
 

 6.3   Ανάλογα µε τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου διαφοροποιούνται οι 

κρατήσεις επί των πληρωµών. ∆ιακρίνονται οι παρακάτω βασικές κατηγορίες 

χρηµατοδότησης: 

 

α. Χρηµατοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Κράτους. 
 

β. Χρηµατοδότηση από κονδύλια ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Σε ό,τι αφορά στις κρατήσεις, αυτές γίνονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (πρόσφατη τροποποίηση βάσει Ν.4254/2014, ΦΕΚ 85/Α/2014). 

 6.4 Κατά την σύνταξη των τιµών µονάδος οι βασικές τιµές των υλικών που 

ελήφθησαν υπόψη περιλαµβάνουν τις παντός είδους επιβαρύνσεις των, δηλαδή φόρους, 

τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ. για τα οποία ισχύει  η παρ. 6 του άρθρου 138 του 

Ν.4412/2016. Ειδικά για τα έργα των παρ. 6.3α και  6.3β, αν κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του έργου δοθεί δασµολογική ή φορολογική απαλλαγή ή µείωση, αυτή θα εκπέσει 

σε ωφέλεια του έργου (όχι σε ωφέλεια του αναδόχου) και είναι υποχρεωτική για τον 

ανάδοχο. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις νέες τιµές µονάδος που πιθανόν να συνταχθούν.  

 6.5  Εφόσον απαιτηθούν βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα 

µηχανηµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν 

από τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών εργατικών και µισθωµάτων από την 

την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Γ΄ Τριµήνου 2012. 

 6.6       Για το κατ’ αποκοπή τίµηµα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη οι κάθε είδους 

επιβαρύνσεις, δηλαδή φόροι, τέλη, ειδικοί φόροι κλπ. 

 6.7       Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου επιβληθούν και νέα πρόσθετα 

τέλη ή αυξηθούν τα ποσοστά αυτών που ισχύουν κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς, 

η σχετική πρόσθετη δαπάνη που θα προέρχεται από αυτά, θα βαρύνει την Υπηρεσία. 

 6.8       Σαν  γενική  τεκµαρτή  έκπτωση  της  εργολαβίας  θα  είναι  η  διαφορά  

του  συνολικού  ποσού προσφοράς από την συνολική εκτίµηση δαπάνης της Υπηρεσίας 

διαιρούµενης δια της τελευταίας. 

 6.9       Οι  διατάξεις  περί  Φ.Π.Α.  έχουν  εφαρµογή  στην  παρούσα  εργολαβία  

σύµφωνα  µε  τα αναγραφόµενα στο άρθρο 34 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΕΣΥ. 

 6.10   Πλέον των νόµιµων κρατήσεων,  σύµφωνα µε το άρθρο 375 παρ. 7. Του Ν 

4412/16: Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) για την 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων αντικαθίσταται ως εξής:  «Για την κάλυψη 



 

  

των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συµβάσεις που  υπάγονται στον παρόντα νόµο,  

ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως 

πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται 

µετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επι 

της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συµπληρωµατικής σύµβασης».  

 6.11 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 

µεταφορικών του µέσων. Επίσης,  δεν απαλλάσσεται από ειδικούς φόρους επί των 

εισαγοµένων από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών,  εξοπλισµών κλπ., καθώς και από τους 

φόρους κλπ. που αναφέρονται στη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία περί φορολογικών και 

τελωνειακών διατάξεων. Επίσης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από 

κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2366/53 κλπ.), καθώς και από τις δαπάνες για την απόρριψη 

υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Πληρωµή Αναδόχου 

 

Με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 ορίζονται όσα ισχύουν για τους Λογαριασµούς – 

Πιστοποιήσεις του αναδόχου. Και συγκεκριµένα: 

 7.1  Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά,  

µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του 

χρονοδιαγράµµατος εργασιών. Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις 

προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την 

πληρωµή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συµπέσει 

µε τα προβλεπόµενα στο 

χρονοδιάγραµµα.  
 

 7.2 Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύµβαση για 

τις τµηµατικές πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που 

εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ΄ αυτόν.  Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις 

επιµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.  

Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. 

Κατ’ εξαίρεση, για τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος 

µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς 

επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό 

εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά 

στοιχεία.  Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων 

απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των πιστοποιούµενων εργασιών 

του τρέχοντος λογαριασµού. 

 7.3 Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, 

τους διορθώνει και τους εγκρίνει µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει 

υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, 

η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε εντολή της προς τον ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή 

ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και 

επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο και 

την έγκριση του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη 

από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού µπορεί να γίνει και από συνεργείο της 

υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το 

λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα 

επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και 

γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που 

προκύπτουν από το νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Ο εγκεκριµένος λογαριασµός 

αποτελεί την  πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό 



 

  

αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής της πιστοποίησης είναι η προσκόµιση από τον 

ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να 

προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης. 

 7.4 Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες 

ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της 

αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που 

περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις 

εργασίες. 

 7.5       Για τα κατ’ αποκοπήν τµήµατα του έργου, πλήρως ολοκληρωµένα 

αποζηµιούµενα µε καταβολή στον Ανάδοχο των τµηµάτων που προσφέρει ο ίδιος µε την 

Οικονοµική Προσφορά του. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου 

8.1       Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις  

του άρθρου 153 του Ν.4412/2016. 

 

Σχετικά διευκρινίζεται ότι: 

 

 8.2   Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµοσίου έργου αναθεωρούνται ενιαία 

για όλη τη χώρα κατά ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα 

στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη 

τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι 

αναθεωρηµένες συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές παρ. 2 άρθρο 153 του 

Ν4412/2016. 

 8.3.       Για τον υπολογισµό της αναθεώρησης (σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016) για 

το κατ’ αποκοπήν ποσό,  διαχωρίζονται οι διάφορες εργασίες που εκτελούνται κατά 

αναθεωρητικά τρίµηνα. Σαν ποσότητες λαµβάνονται τµήµατα των ποσοστών που 

αναφέρονται στον Προϋπολογισµό Μελέτης αντιστοίχως, ή στον Πίνακα Ποσοστών ∆απάνης, 

αν υπάρχει αυτός. 

 8.4  Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης κάθε 

εργολαβικής σύµβασης ορίζεται το ηµερολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο: 

α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από 

δηµοπρασία ή 

 

β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύµβαση που καταρτίσθηκε 

χωρίς δηµοπρασία, και υπό τον όρο ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο. 

 8.5  Η διαπίστωση των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων, 

µηχανηµάτων όπως και των  εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ηµεροµίσθια γίνεται από την 

Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών 

∆ηµόσιων Έργων (Ε∆Τ∆Ε), που προβλέπεται από το άρθρο 9 της κοινής απόφασης των 

Υπουργών 

Προεδρίας  της  Κυβέρνησης  και  Περιβάλλοντος,   Χωροταξίας  και  ∆ηµόσιων  Έργων  

αριθµ. 

80885/5439/6.8.1992 (Β΄573). 
 

 8.6  Το συνολικό ποσό που θα υπολογίζεται µε την άθροιση των δαπανών όλων των 

εργασιών που έγιναν  στο  αναθεωρητικό τρίµηνο, θα  αποτελεί το  ποσό που θα  

αναθεωρείται. Το  ποσό αυτό θα πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή (ΟΙΚ, ΗΛΜ, 

Ο∆Ο, κλπ.) του προϋπολογισµού. 

 8.7          Κατ’ εξαίρεση από το ∆’ τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός 

συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης   της   παραγράφου   6   του   Ν   4412/2016   ορίζεται   

από   τη   σχέση   s(ή   σ)=1. Η  διάταξη  εφαρµόζεται σε  όλες  τις  συµβάσεις που  βρίσκονται 



 

  

σε  εξέλιξη ανεξάρτητα του  χρόνου δηµοπράτησής τους.  Με  απόφαση του  Υπουργού 

Υποδοµών, Μεταφορών και  ∆ικτύων  µπορεί να ορίζονται  συντελεστές  αναθεώρησης  αν  

διαπιστωθεί  από  τις  αρµόδιες  υπηρεσίες  της  Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών µεγάλη 

απόκλιση από τις τιµές του Γ’ τριµήνου του 2012. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Προκαταβολή-Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 

       9.1  ∆ΕΝ προβλέπεται  η  χορήγηση  προκαταβολής  στον  Ανάδοχο  µε  την  επιφύλαξη  

δυνατότητας εφαρµογής του άρθρου 242 παρ. 3 του Ν.4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-12) 

9.2  ∆ΕΝ  προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην 

παρούσα σύµβαση 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ∆ιάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου 

 

 10.1  Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και 

της επιστήµης από ειδικευµένο προσωπικό. 

 10.2   Είναι υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό τεχνικού 

προσωπικού κατά ειδικότητα και κατά βαθµίδα εκπαίδευσης για την κατασκευή του έργου 

κατά την εκτέλεση της σύµβασής του, σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 8 του Ν.4412/2016. 

 

 10.3     Ο  αντιπρόσωπος  του  Αναδόχου,  κατ’  εφαρµογή  των  διατάξεων  του 

άρθρου 143  του Ν.4412/2016, θα πρέπει να είναι διπλωµατούχος Μηχανικός µέλος του 

Τ.Ε.Ε., ή άλλος τεχνικός, που να διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται από τις κείµενες 

διατάξεις. 

 10.4     Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται εφόσον απαιτηθεί για την κατασκευή 

του έργου να διαθέσει το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό, εργοδηγούς καθώς και το 

λοιπό τεχνικό προσωπικό σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν.4412/2016. 

 

Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του 

αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου 

έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του  εργοταξίου σε κάθε έργο καθορίζεται µε 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη.  Προκειµένου 

για έργα προϋπολογισµού πάνω από τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00)  ευρώ,  η αναλογία 

αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3)  τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας,  

από τους οποίους ένας (1)  τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ανωτάτου 

τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που αποτελεί την 

ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του 

οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των 

εργαζοµένων. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα 

για τον οικονοµικό φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους 

υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.  Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να καθορίζεται ή και να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των 

τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και τη φύση του 

εκτελούµενου έργου. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Σύµπραξη στην κατασκευή του µελετητή- Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη 
 



 

  

 11.1  Όταν η µελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό µελετητικό γραφείο, 

η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον µελετητή για την έναρξη κατασκευής του 

έργου που έχει µελετήσει και για κάθε τροποποίηση της µελέτης εφαρµόζονται οι διατάξεις 

της παρ. 11.2.  

 11.2  Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης, κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου, µόνο για τη διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών 

της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο 

υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταµένη αρχή, 

η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών. Αν 

η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλµατα και ελλείψεις της µελέτης και ο µελετητής 

αποδέχεται την ευθύνη του, τροποποιεί τη µελέτη κατά την παρ. 5 του άρθρου 188 του 

Ν4412/2016, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση την τροποποίηση αναλαµβάνει ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία µε µελετητή 

που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέµα στο Τεχνικό Συµβούλιο πρέπει η 

τροποποιητική µελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο µε την προς τροποποίηση και να έχει 

τεθεί υπόψη του αρχικού µελετητή που διατυπώνει εγγράφως τη γνώµη   του   σε   εύλογη,    

κατά   την   κρίση   της    διευθύνουσας   υπηρεσίας,    προθεσµία. Κατά τη συζήτηση στο 

συµβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός µελετητής, ο ανάδοχος του έργου ή 

εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που  ενέκρινε την αρχική µελέτη,  οι 

οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόµνηµα.  Η προϊσταµένη αρχή εκδίδει  την  απόφαση περί 

αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της µελέτης, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30)  

ηµερών από την έκδοση της γνωµοδότησης του συµβουλίου και η κοινοποίηση της 

απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των µητρώων, αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή 

των εργασιών της τροποποιητικής µελέτης. Αν η ανάγκη τροποποίησης της µελέτης 

αποδίδεται σε σφάλµατα ή ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου 

του έργου κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 

188 του Ν.4412/2016. Ο µελετητής της αρχικής µελέτης µπορεί να ασκήσει αίτηση 

θεραπείας κατά της απόφασης περί τροποποίησης της µελέτης, αν αυτή αποδίδεται σε 

σφάλµατα ή παραλείψεις της µελέτης. 

 Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος του µελετητή οικονοµικές συνέπειες 

και την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όµως την εφαρµογή της τροποποιηµένης 

µελέτης. Η απόφαση κοινοποιείται στα αρµόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας 

κατά του µελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη τροποποίησης 

οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της µελέτης.  

 11.3 Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του 

άρθρου 188 του Ν.4412/2016, για την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη κατά του 

µελετητή, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του αυτού άρθρου 188 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση αυτή, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο µελετητής φέρει 

πλήρως την ευθύνη της µελέτης του.  

Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου,  οι βασικοί µελετητές µετέχουν υποχρεωτικά ως 

Τεχνικοί Σύµβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται όλα τα θέµατα που ρυθµίζουν τα 

καθήκοντα και τις αρµοδιότητές των βασικών µελετητών κατά την εκτέλεση του έργου,  το 

περιεχόµενο της σύµβασης που υπογράφεται µε την Προϊσταµένη Αρχή του έργου, τον 

τρόπο πληρωµής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές µε τα ανωτέρω   θέµα,   όπως  

προβλέπεται  στο  άρθρο  6   του  άρθρου  188   του  Ν.4412/2016. 

 11.4 Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο σχεδιασµό, 

την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται 

ο µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύµβουλος να ασφαλίζουν 

τη µελέτη,  την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού  συµβούλου αντίστοιχα,  

κατά παντός κινδύνου,  περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία. 



 

  

Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ορίζονται τα έργα, οι 

µελέτες και οι υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η 

διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της 

καταβολής του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές 

εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλισης και 

κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των οποίων 

ο προϋπολογισµός χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) 

ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά.» 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο:  Μηχανήµατα και µέσα 

 

 12.1     Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να 

προµηθευτεί και 

µεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, και προσωρινές 

εγκαταστάσεις, για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία.  

 12.2    Όλα τα µηχανήµατα θα είναι πλήρως εξοπλισµένα, πλήρως λειτουργικά, σε 

άριστη κατάσταση,επαρκώς συντηρηµένα και κατάλληλα για την ασφαλή, έγκαιρη και 

αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης. 

 

 12.3     Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν 

κριθούν επαρκή τα µηχανικά κ.λ.π. µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη 

περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µέσα σε 15ήµερη προθεσµία από 

γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό 

του κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η 

∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσίας έκανε ή όχι χρήση του παρόντος άρθρου. 

 12.4  Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση 

µηχανηµάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου. Η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο των παραπάνω. Όπου η διαθέσιµη τεχνολογία δεν 

εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους 

πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσµατα. Η µέση ενεργειακή στάθµη θορύβου κατά τη 

λειτουργία των εργοταξίων ορίζεται στα 65dB (A). 

 12.5  Τα φορτηγά, που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να είναι σκεπασµένα κατά 

τη µεταφορά των υλικών, ενώ υποχρεωτικός είναι και ο κατάλληλος προγραµµατισµός για 

αποφυγή µεταφορών σε ώρες αιχµής και κοινής ησυχίας. Ειδικότερα, την καλοκαιρινή 

τουριστική περίοδο η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλει αναστολή 

οποιωνδήποτε µεταφορών σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα της ηµέρας (για λόγους 

κοινής ησυχίας ή αποφυγής κυκλοφοριακών αιχµών) χωρίς εκ τούτου να προκύπτει το 

οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης του Αναδόχου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Ποιότητα στα δηµόσια έργα. - Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 
 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 158 του Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα: 
 

 13.1  Το Π.Π.Ε. ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών 

τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, 

είναι σε πλήρη εναρµόνιση και περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον 

τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες 

συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 



 

  

Το Π.Π.Ε.  αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα 

εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των 

εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.  

  13.2  Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας ΄Έργου σε 

κάθε δηµόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη),  του οποίου ο προϋπολογισµός 

δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 

1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων 

∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄1265),  ∆ΙΠΑ∆/οικ.611/  24.7.2001  (Β΄ 1013  ),  

∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003  (Β΄ 928)  του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ηµόσιων Έργων. Την ποιότητα των δηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: 

α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 

12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/27.01.2009). 

Η επίβλεψη της εφαρµογής των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων 

ελέγχων και δοκιµών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών, 

µπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευµένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύµφωνα 

µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001 κατ΄ ελάχιστο στο πεδίο εφαρµογής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σε χώρα µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήµατα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001, 

για συστήµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

καθορίζονται τα όρια των αµοιβών για τις πιο πάνω προσφερόµενες υπηρεσίες, µέσα στα 

όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 13.4.  

 13.3 Στα δηµόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα και συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

επιτρέπεται, εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα 

δηµόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόµενων έργων και από 

ειδικό Σύµβουλο που προσλαµβάνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών ύστερα από σχετικό διαγωνισµό.  Με τις κοινές αποφάσεις αριθµ. 64517/Ε.Υ.Σ. 

6195/2.10.2003 (Β΄ 1539) των Υπουργών Οικονοµικών, και Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων και κ.υ.α. 8017 Α Πλ. 1259 (Β΄ 260/27.02.2007) κανονίζονται όλα τα σχετικά 

θέµατα µε τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή 

στοιχείων και πληροφοριών στο Σύµβουλο, ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την 

ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των 

υλικών, την ακώλυτη πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και 

των εργαστηρίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων τον τρόπο 

αποκατάστασης των διαπιστούµενων ελαττωµάτων και επίλυση διαφωνιών, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 159 ή τα καθοριζόµενα στη σύµβαση, και ρυθµίζεται κάθε άλλο 

αναγκαίο θέµα για την αποτελεσµατικότητα του ποιοτικού ελέγχου. 

Με  όµοια  απόφαση µπορεί  να τροποποιούνται οι  διατάξεις  της  παρούσας  παραγράφου.  
 

 13.4 Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού του έργου, το οποίο 

διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη ∆ιεύθυνση 

Κεντρικού Εργαστηρίου ∆ηµοσίων ΄Εργων, από τις άλλες κατά περίπτωση αρµόδιες 

υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών,  Μεταφορών και 

∆ικτύων,  από τις αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,  από φορείς 

Επιθεώρησης-Πιστοποίησης,  διαπιστευµένους κατά την παραγράφου 2 και από 

«αναγνωρισµένους οργανισµούς» στο πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται 

από το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)  και τα συµβατικά τεύχη 

συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων της παράγραφο 3. Ως «αναγνωρισµένοι οργανισµοί», 

κατά την έννοια του παρόντος άρθρου,  νοούνται τα εργαστήρια δοκιµών,  τα εργαστήρια 

βαθµονόµησης, οι οργανισµοί ελέγχου και οι οργανισµοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται 



 

  

στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.  Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αποδέχονται 

τα πιστοποιητικά των αναγνωρισµένων οργανισµών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη - 

µέλη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, και 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται κλιµακωτά το ποσοστό της προηγούµενης 

παραγράφου ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του έργου, και 

ρυθµίζονται όλα τα θέµατα αναφορικά µε τους παραπάνω ελέγχους, όπως ο 

προγραµµατισµός, η ανάθεση της διενέργειας των ελέγχων, οι δαπάνες που καλύπτονται, 

ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την υλοποίηση των ελέγχων και την 

αποτελεσµατικότητά τους. 

 13.5  Σηµειώνεται ότι και λόγω προϋπολογισµού, για το συγκεκριµένο έργο,  δεν 

απαιτείται πρόγραµµα ποιότητας έργου σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ. 2 του 

Ν4412/2016. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Απολογιστικές εργασίες - Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες 

εργασίες 
 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 154-155 του Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα: 
 

14.1 Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής έργου πλην της 

περίπτωσης του άρθρου 126 του Ν.4412/2016 ‘’Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων 

και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών’’, ο ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική 

εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και αναγκαίες 

απολογιστικές εργασίες, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15%  της αξίας της σύµβασης 

χωρίς ΦΠΑ και έως του κατώτατου ορίου του άρθρου 5  του Ν.4412/2016, εφόσον 

επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

’’Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους’’ . Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται 

σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών εργασιών του άρθρου 155 

τουΝ.4412/2016 ‘’Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες’’ . Στην περίπτωση 

αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική 

δαπάνη που προκύπτει, σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση 

των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. 

                 14.2  Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό για γενικά 

έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών, που υπόκειται σε έκπτωση, που 

ορίζεται σε δεκαοχτώ επί τοις εκατό (18%) και εφαρµόζεται στο σύνολο των δαπανών που 

πραγµατοποιούνται, όπως για προµήθειες υλικών, µισθώσεις µηχανηµάτων, καύσιµα και 

λιπαντικά, µισθούς, ηµεροµίσθια, λοιπές αποζηµιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές των 

εργαζοµένων και κάθε είδους κρατήσεις. Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η ρητή ή τεκµαρτή 

έκπτωση της δηµοπρασίας. 

                 14.3 Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες 

εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη 

σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% 

της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 
 

                 14.4  Για την έγκριση αυτή η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική 

περιγραφή των εργασιών,  µε αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε 

βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις 

σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 

που ενσωµατώνονται στον επόµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις 



 

  

οποίες δεν υπάρχει εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς 

µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Γενικά περί εργασιών στους χώρους εκτελέσεως έργων και µέτρα ασφαλείας 
 

 15.1 Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα 

ενδεδειγµένα µέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργοταξίου, 

συµµορφούµενος πάντοτε και αµέσως προς τις εντολές της επίβλεψης. Αυτό επιβάλλεται 

λόγω των απαιτήσεων της ασφάλειας, κλπ Απαιτούµενα µέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο  

Εργοτάξιο  (σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27/2012/ΥΠΑΝ και ΥΠΟΜΕ∆Ι (∆ΙΠΑ∆/οικ. 369/15-

10-2012: Α∆Α Β4301-8ΞΩ) του ΥΠ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. ) 

 

 15.2 Το πρόγραµµα εργασίας του αναδόχου θα πρέπει πάντοτε να τυγχάνει και 

της έγκρισης τηςΕπίβλεψης. 

 15.3 ∆ιευκρινίζεται ότι, προκειµένου περί τήρησης των µέτρων ασφαλείας των 

υποδεικνυοµένων από την Επίβλεψη, ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκφέρει καµία αντίρρηση, 

αλλά ούτε και να εγείρει αξιώσεις, λόγω των οικονοµικών ή άλλων επιπτώσεων, τις οποίες 

δυνατόν να συνεπάγεται η εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας. 

 15.4 Όλες οι διακινήσεις του προσωπικού του Αναδόχου µέσα στο Εργοτάξιο, 

των µεταφορικών του µέσων, κλπ., θα  γίνονται βάσει των καθοριζοµένων κάθε φορά  από  

την  Επίβλεψη σχετικά µε τις διαδροµές, ώρες µετακινήσεις, κλπ.  

∆ιευκρινίζεται  ότι  η  Υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση για  την  εξυπηρέτηση του Αναδόχου µε 

µεταφορικό µέσο, κλπ. 

 15.5 Οι  περιοχές  που  θα  χρησιµοποιηθούν από  τον  Ανάδοχο  για  την  

εναπόθεση  των  υλικών, στάθµευση οχηµάτων και ειδικών µηχανηµάτων αυτού, κλπ., θα 

είναι αυτές που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη. 

Όταν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν επιτρέπουν κατά την 

απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας την επί µακρό χρόνο απόθεση υλικών σε χώρους που 

εµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων ή δηµιουργείται κίνδυνος στην ασφάλεια, τότε στους 

χώρους αυτούς, που θα ορίζονται από τις εντολές της Επίβλεψης, θα αποτίθενται 

περιορισµένες ποσότητες υλικών, χωρίς τούτο να δηµιουργεί δικαίωµα αποζηµίωσης του 

Αναδόχου για πρόσθετες ή πλάγιες µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, κλπ. 

∆ιευκρινίζεται ακόµα ότι η τήρηση όλων των παραπάνω από τον Ανάδοχο είναι 

σηµαντική για την ασφάλεια του χώρου που γίνεται το έργο και  ότι αυτός καµία απαίτηση 

παράτασης προθεσµίας ή οικονοµικής φύσεως µπορεί να εγείρει για τους πιο πάνω λόγους. 

 

15.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, 
τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα για τη διακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της για τις 
ανάγκες του έργου. 

 

 15.7    Οι δαπάνες για τα παραπάνω δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, αλλά 

περιλαµβάνονται ανοιγµένες στις τιµές µονάδος των Τιµολογίων Μελέτης και Προσφοράς.  

 

 15.8     Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο( H έννοια του 

εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 

του Π∆ 305/96) σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27/2012/ ΥΠΑΝ  ΥΠΟΜΕ∆Ι): 2012  (∆ΙΠΑ∆/οικ.  

369/15-10-2012: Α∆Α  Β4301-8ΞΩ)   του ΥΠ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι: 

 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό 

του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,   ώστε να 



 

  

εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών 

κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), 

Ν. 3850/10 (αρ. 42) (O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 

άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96,  

κλπ) 

 

2.  Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 

έργων κλπ.) 

και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), 

β.  Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-

3-01, 

∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, 

καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των 

µελετών κατά τη φάση της 

µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ.  Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας    των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 

µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή 

τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), 

Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι 

η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 

κατανοούν την αναγκαιότητα  και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας   

(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει 

ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

 

3.   Σύµφωνα µε  τα προαναφέροµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 

τα ακόλουθα : 
 

 3.1    Εκ  των  προτέρων γνωστοποίηση-Σχέδιο  Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ )  

Φάκελος 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
 

α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, 

την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια 

εργασιών που θα  υπερβαίνει τις 30  εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 

ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα 

υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 

καταρτίζεται σύµφωνα µε το 

παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

 

β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα 

της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 

παρ.8) και τις αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2.3.2001 (Β΄266), ΕΕΠΠ /οικ / 85 /14.5.2001 και 

∆ΙΠΑ∆/οικ889/27.11.2002  του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε όπως αναφέρεται στο άρθρο 138  παρ.  7  του 

Ν.4412/2016. 
 



 

  

γ.    Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και   να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα 

µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του 

δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων 

εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν 

τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 

(αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 138 παρ. 7  τουΝ.4412/2016. 
 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση 

των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των 

κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται 

στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην 

πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη 

συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 5-7) και στις 

ΥΑ : 

 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001  (αρ.3)  και ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/889/2002  (παρ.2.9)  του (τ)  ΥΠΕΧΩ∆Ε οι 

οποίες αναφέρονται στο άρθρο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 

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

όταν : 

 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους 

κινδύνους : 

Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 

εργασίας. 

 

δ.    Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 

έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 

(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 

παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-112011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-

2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 

κάθε 

∆ηµόσιου Έργου :  ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ.  433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο 

Ν.4412/2016 άρθρο 170 παρ. 7 και άρθρο 172 παρ. 8. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 

το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 



 

  

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. (τα σχετικά µε 

τα ΣΑΥ ΦΑΥ σε συνδυασµό µε το άρθρο 23 του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ της ΕΣΥ) 

 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας: 

Ο ανάδοχος 

υποχρεούται : 

α.    Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 

50 

εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και 

αρ.12 παρ.4). 

 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 

έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 

άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον 

ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,  συνοδεύεται 

δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ.   Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και 

ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 

στοιχείων : 

1.   Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 

των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2.   Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν 

τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 

και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων 

αυτών.   Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 

σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

              Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή 

του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και 

να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 

εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 

5 του Ν.3850/10. 

  Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας 

και µόνο. 

3.  Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος 

και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων    ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 

ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 

υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 



 

  

περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται 

να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

4.  Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2γ). 

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

παρ.9). 

 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ),  

όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν 

την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96  (αρ.3  παρ.14)  σε 

συνδυασµό µε την Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) 

Υπουργείου Εργασίας. 

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

Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες 

µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την 

διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων 

ή δοκιµών,  από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας,  κλπ : Π∆ 

1073/81 (αρ.113 ),   Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. 

∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

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

(ΗΜΑ) 

 

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 

µε το ΗΜΑ.     Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε 

αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και  επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται 

παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του 

ΣΑΥ. 

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

ατυχήµατος. 

 

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

εργοτάξιο. 
 

4.1    Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, 

τα παρακάτω 

µέτρα ασφάλειας 

και υγείας : 

 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 

µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 

αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία  στους εργαζόµενους από τον 



 

  

κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, 

τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών 

ή αερίων κλπ) 

 

και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 

εγκαταστάσεων αυτών 

: Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος 

Α, παρ.6). 

 

δ.  Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως :  κατάρτιση σχεδίου 

διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 

εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων   εκρήξεων   ή   

αναθυµιάσεων,   ύπαρξη  πυροσβεστήρων, κλπ.:   Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),   Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 

εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 

κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος 

Α, παρ.13, 14). 

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  στους 

εργαζόµενους όπως :  προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά,  κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων 

σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους  προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους 

δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του :  Π.∆.1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), 

ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 

396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

4.2       Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - 

εκφόρτωση  
 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

 

Ο ανάδοχος 

υποχρεούται : 

 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

-         Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 

Εκτελούµενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, 

τεύχος 7) 

-         Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 

πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

-         Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) 

και την τροπ. 

αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

 

β.  Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 

αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 



 

  

γ.  Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να 

τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,  των φορητών ηλεκτρικών 

συσκευών,  των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 

φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 

1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), 

Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων 

: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, 

ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) 

και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων 

που αφορούν : 

 

α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, 

β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, 

γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : 

Π∆ 397/94,  

δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-

41), Π∆ 82/10. 

 

Όσα αναφέρονται στην  4.2 θα εκτελούνται µε µέριµνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση. 

 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 

304/00 (αρ.2). 

 

α.  Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών),  των ανυψωτικών µηχανηµάτων,  των οχηµάτων,  

των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας 

µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 

1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 

304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα 

ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 

 

8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

 

1.  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

 

2.  Άδεια κυκλοφορίας 

 

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

 



 

  

4.  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

 

5.   Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος 

Β΄, τµήµα ΙΙ,    παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II,    παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι 

η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται 

τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7.  Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 

και αρ.4. παρ.7 ). 

 

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 

εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο,  πέρα από τα προαναφερόµενα,  πρόσθετα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των  

εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

 

Ν 495/76,   Π∆ 413/77,   Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),   ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 

2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

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

 

Ν. 495/76,  Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια 

και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94,   ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  

και  οι  τροπ. αυτής  :     ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 

και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).  

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφόρίας – ζωνες κινδύνου, Εργασίες σε  ύψος, 

Εργασίες σε στέγες. 

Π∆ 78/80,    Π∆  1073/81  (αρ.34-44),  Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, 

Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV 

µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.4-6,14). 

 

5.4   Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές 

εργασίες 

 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 

Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 



 

  

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

 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα 

ΙΙ παρ. 12). 

 

 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών 

ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της 

γης.) 

 Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 

ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

5.7  Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ  µε 

χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.)   Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 

1430/84 (αρ.17), Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος 

Β τµήµα ΙΙ 

παρ.8.3 και παρ.13). 

 

 

 

6.  Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

 

A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. ∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. ∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. ∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. ∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. ∆. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. ∆. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. ∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. ∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. ∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

  Π. ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 



 

  

  Π. ∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π. ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. ∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π. ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. ∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. ∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. ∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π. ∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. ∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

Π. ∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. ∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. ∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π. ∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π. ∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Π. ∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΦΕΚ 451/Β/93 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

οικ/215/31-3-08 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94   

 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95   

 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95   
 

 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96   

 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97   

 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99   
 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03   

 
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03   

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11   

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89   



 

  

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00   

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00   

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01   

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01   

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03   

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11   

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   

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

ΦΕΚ 155/Β/96   

 

 

 

15.8 Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) 

 

1. Κανονιστικές απαιτήσεις :  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα 

 

µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται 

µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). Ο ανάδοχος 

θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος 

στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

 

2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα 

και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων 

τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων 

ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν-1568/85, Π∆-17/96, Π∆- 

305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή 

ασφάλειας και υγείας  της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και 

κοινοποιείται στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του 

σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, 

αναπροσαρµογή ή  και  εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του 

εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε 

εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά  αδειοδοτηµένη (Π∆-  95/99,  Π∆-17/96  )  από το 

Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού 

Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ). 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

αναφορά ατυχήµατος, διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της 

νοµοθεσίας, αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 

εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη 

προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 



 

  

2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική 

επιθεώρηση των χώρων,  του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε 

εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες 

εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση 

των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 

τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8. Άλλες προβλέψεις Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο 

'Έργο προς το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση 

εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή 

από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για  σύγκληση µηνιαίων 

συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του 

τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ Ο συντονιστής ασφάλειας και 

υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης,  

να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ, τον 

οποίο   παραδίδει  σε   δύο   απλά   αντίγραφα  και   δύο   αντίγραφα  σε   ηλεκτρονική  

µορφή, συµπεριλαµβανοµένων και των σχεδίων της µελέτης.   Η παράδοση της µελέτης του 

έργου από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή προκειµένου να 

απεικονιστούν οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα σχέδια σύµφωνα µε την κατασκευή τους 

(as built) όπου αυτό είναι δυνατό λόγω της  

φύσης του έργου και όπου δεν είναι δυνατό θα επιτραπεί από την Υπηρεσία να κατατεθεί 

σκαρίφηµα ή φωτογραφικό υλικό. Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη 

των εργασιών,  στο δε (ΦΑΥ)  εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν 

επέλθει (µε τα συνοδευτικά τους σχέδια). Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 'Έργου (και σε 

ηλεκτρονική µορφή) στην Τεχν. Υπηρεσία του ∆ήµου ή στη ∆/νση του σχολείου για το αρχείο 

τους, ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό 

κατασκευάστηκε. 

Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο 

µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το 

∆ηµόσιο. 

 

 

Το ΣΑΥ πρέπει να 

περιέχει τα εξής: 

 

•    Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού Σύντοµη περιγραφή του έργου Ακριβής διεύθυνση 

του 

 

έργου Στοιχεία του κυρίου του έργου Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

 

•    Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 

•    Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας. 

 

•    Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

 

•    Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.  



 

  

 

•    Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 

 

•    ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

 

•    Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις πχ ειδικοί 

τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για 

πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

•    Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

•    Την  καταγραφή  σε  πίνακα  των  κινδύνων,   των  πηγών  κινδύνων  και  της  εκτίµησης 

επικινδυνότητας κάθε  φάσης  και  υποφάσης  του  έργου  µε  κλιµάκωση της  εκτίµησης 

επικινδυνότητας πχ Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ = Υψηλή 

εκτίµηση κινδύνου Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

•    Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 

 

•    Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα 

για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 

(Παράρτηµα II του Αρθ-12 του Π∆-305/96). 

 

ΤΟ ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

•    Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθµό αδείας, 

στοιχεία του κυρίου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα 

συντάξει τον ΦΑΥ. 

•    Στοιχεία από το µητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές µελέτης, τα 

σχέδια"ως κατεσκευάσθη", σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω. (Σηµ. βλ. και άρθρο 20 

Γ.Σ.Υ.) Έργο ή τµήµα έργου που αφορά αµιγώς σε συντήρηση και επισκευή δεν απαιτεί 

σχέδια "ως κατασκευάσθη"., 

•    Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας,  τα οποία θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια 

της ζωής του έργου, πχ εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. Ενδεικτικά οι 

οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 

εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 

αερίων, ατµού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 

•    Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει: Τον 

Κανονισµό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου 

από τους χρήστες,  βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 

διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο 

και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων  γεγονότων.  Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό 

λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου πχ οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού 

εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας 

και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. Οδηγίες συντήρησης του έργου. 

Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά την 

εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου 

και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.   

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ 

- ΦΑΥ.  Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το 

έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 



 

  

3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, 

αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον 

Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της 

προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο:  ∆ιεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής 
 

16.1     Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να εκτελεί κάθε 

εργασία που θα απαιτείται  για  τη  διασφάλιση της  ανεµπόδιστης και  ασφαλούς 

κυκλοφορίας στο  οδικό  δίκτυο  που χρησιµοποιεί κατά τη µεταφορά των υλικών που 

χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων, να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και 

σηµατοδότηση με σχέδιο σήμανσης που θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση τεχνικών 

υπηρεσιών, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή 

κατασκευής του έργου και σύμφωνα με τις υποδίξης της επίβλεψης και του Αστυνομικού 

Τμήματος Ιωαννίνων-Τμήματος Τροχαίας Ιωαννινων ,  

16.2     Σε   περίπτωση  που  ο   Ανάδοχος  δείξει  δυστροπία  ή   κωλυσιεργεί  στη   

συντήρηση  και αποκατάσταση των φθορών, τότε η Υπηρεσία δικαιούται να αναθέσει την 

εκτέλεση των εργασιών αυτών σε τρίτους εις βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, ο 

οποίος στην περίπτωση αυτή δεν παύει να φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχηµα 

λόγω αµέλειας ή µη λήψης των απαιτουµένων προληπτικών µέτρων. 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Προστατευτικές κατασκευές – Έκδοση Αδειών 
 

17.1    Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση (κάθε σχετικής δαπάνης 

περιλαµβανοµένης στο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος), προβεί στην κατασκευή, 

συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόµιση των υπό του Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/17-

7-75), η εν ισχύει νεοτέρων, επιβαλλοµένων προστατευτικών κατασκευών και 

περιφραγµάτων του εργοταξίου. 

17.2     Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, µε δικές του δαπάνες, εγκαταστήσει στο εργοτάξιο 

άπαντα τα προβλεπόµενα υπό των όρων της υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75 η εν 

ισχύει νεοτέρων. 

Επίσης υποχρεούται για την εφαρµογή και τήρηση στο εργοτάξιο όλων των κατά Νόµο 

απαιτουµένων στοιχείων και την εφαρµογή των από το Νόµο επιβαλλοµένων µέτρων 

ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. 

17.3     Πριν από την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται  –µε µέριµνα, ευθύνη και 

δαπάνη του- για την έκδοση των κάθε είδους Αδειών, επ’ ονόµατι του ΚτΕ (πχ. Οικοδοµική, 

Μικρής Κλίµακας, Επιτροπή Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίας, Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, 

Αστυνοµίας, Πυροσβεστικής, Επιθεώρησης Εργασίας, Φυσικού Αερίου και κάθε άλλη άδεια)  

που προβλέπονται από τη Νοµοθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών του έργου. Επίσης καθίσταται ουσιαστικά και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των 

εργασιών. 

Ο ΚτΕ υποχρεούται να παράσχει στον Ανάδοχο κάθε απαιτούµενη συνδροµή προς την 

κατεύθυνση της εξασφάλισης των ανωτέρω αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, παρέχοντας τα 

επίσηµα στοιχεία και σχέδια αν υπάρχουν στο Αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους 

 

Ισχύουν οι κείµενες διατάξεις στο άρθρο 132 και 156 του Ν.4412/2016. 
 



 

  

 18.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016, οι συµβάσεις µπορούν να 

τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, 

ακριβείς και 

ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύµβασης στις οποίες µπορεί να 

περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν 

το αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και 

τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. ∆εν  προβλέπουν  τροποποιήσεις 

ή  προαιρέσεις  που  ενδέχεται  να  µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης ή της 

συµφωνίας-πλαίσιο· 

β) για τα συµπληρωµατικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία 

κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση, εφόσον η αλλαγή 

αναδόχου: 

αα) δεν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις 

εναλλαξιµότητας ή διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, υπηρεσίες ή 

εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύµβασης, και 

ββ)  θα  συνεπαγόταν  σηµαντικά  προβλήµατα  ή  ουσιαστική  επικάλυψη  

δαπανών  για  την αναθέτουσα αρχή. 

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της 

αξίας της αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία 

των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας 

της αρχικής σύµβασης. 

 

 18.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν4412/2016 : 

α) Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. 

Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης 

συµπληρωµατικών εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε  

στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων 

περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, 

να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου µε την προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές 

εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς 

να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, 

µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για      

την      τελειοποίησή της  χωρίς  να  µεταβάλλουν  τη  συνολική  της  φύση.  

β) Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για 

τη σύνταξη των απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες απαγορεύεται να 

υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής 

σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. 

Οι συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικού ύψους µέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης 

δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον 

πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ της παραγράφου 18.1 και η παραγράφος 18.2 .  

 18.3 Για τις εργασίες του άρθρου 14 , δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη 

Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της παραγράφου 18.2 ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την 

πληρωµή τους. 
 

 18.4 Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον 

ανάδοχο του έργου και, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, 

απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις 

εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης και 

για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες της συµπληρωµατικής  σύµβασης  

εφαρµόζονται  οι  παράγραφοι  4,  5  και  6  του  άρθρου  156  του Ν.4412/2016. 



 

  

 18.5 Ως προς τη διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» θα έχουν εφαρµογή τα 

οριζόµενα στο οικείο άρθρο της ∆ιακήρυξης της παρούσας εργολαβίας και στην παρ.3 β του 

άρθρου 156 του N.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
 

Ισχύουν οι κείµενες διατάξεις στο άρθρο 168 του Ν.4412/2016. 

 

 19.1 Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο 

επιβλέπων ή το εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, 

µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν 

τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί  ικανοποιητικά  τις  δοκιµασίες  που  

προβλέπονται  στη  σύµβαση  ή  αν  τα  έργα  δεν  έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει 

συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, 

ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή 

της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του 

έργου  (βεβαίωση περάτωσης των  εργασιών) την  οποία  κοινοποιεί αµελλητί στον  

ανάδοχο. Εάν  η βεβαίωση δεν εκδοθεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, τότε θεωρείται ότι 

έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής 

έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου 

οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141 του Ν.4412/2016. 

Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των 

προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ανάλογα οι 

διαδικασίες των πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Η βεβαίωση περάτωσης των 

εργασιών δεν  αναπληρώνει την  παραλαβή των  έργων,  η  οποία  διενεργείται, σύµφωνα  

µε  τις  διατάξεις των επόµενων άρθρων. 

 19.2 Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο 

ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάµενος της 

διευθύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί µε διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που 

έχουν επισηµανθεί και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην 

περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάστασή των 

ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο,  χωρίς να  λαµβάνεται υπόψη 

ο χρόνος αποκατάστασης. 

 19.3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν 

είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες 

αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο 

εφαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 159 και 160 του 

Ν4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 
 

Τα περαιωµένα τµήµατα του έργου δύναται να δοθούν προς χρήση, σύµφωνα µε τα όσα 

ορίζονται στο άρθρο 29 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρούσης, καθώς και στο άρθρο 169 του 

Ν4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Προσωρινή – οριστική παραλαβή, χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
 

 21.1 Σε ότι αφορά την προσωρινή παραλαβή, το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης 

των έργων και την οριστική παραλαβή του έργου εφαρµόζονται τα άρθρα 170, 171, 172 

του Ν.4412/2016. 

 21.2 Για την Προσωρινή παραλαβή εκτός των άλλων στο άρθρο 170 του Ν4412/2016 

ισχύουν τα ακόλουθα: 



 

  

α. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαµβάνεται προσωρινά. Με 

την 

προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες 

συµπληρωµατικών συµβάσεων παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης 

β.  Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση 

του έργου  δηλαδή από  την  ηµεροµηνία που  στη  σχετική βεβαίωση φέρεται ως  ηµεροµηνία 

που αυτό περατώθηκε ή, στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 168, από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον 

ανάδοχο, µέσα σε δύο (2) µήνες από τις πιο πάνω ηµεροµηνίες, η τελική επιµέτρηση και το 

µητρώο του έργου, το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως 

κατασκευάστηκε». Αν η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου υποβληθούν από τον 

ανάδοχο µεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει 

από την υποβολή της τελικής επιµέτρησης και του µητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική 

επιµέτρηση και το µητρώο έργου από τον ανάδοχο, η προθεσµία για τη διενέργεια της 

παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιµέτρησης που 

συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν 

εγκριθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής 

όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής 

του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν ο 

ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει «µε επιφύλαξη» το σχετικό 

πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες 

µετά την υποβολή ειδικής όχλησης. 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται το περιεχόµενο 

του 

«µητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδοµένα 

και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η µορφή των στοιχείων αυτών. Με 

προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι 

κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση µη υποβολής του µητρώου, η 

διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

θέµα 

 21.3  Για το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου εκτός των άλλων που 

αναφέρονται στο άρθρο171 του Ν4412/2016 :  Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο 

ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύµφωνα µε 

την  παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 και 

µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε 

(15) µήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στα έγγραφα της σύµβασης στην περίπτωση 

που κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα 

οριζόµενα στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.              Σε 

εντελώς ειδικές περιπτώσεις µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος 

εγγύησης ενδεχοµένως και µε ιδιαίτερο αντάλλαγµα,  όχι όµως µεγαλύτερος από τρία (3)  

έτη.  Για έργα προϋπολογισµού δηµοπράτησης µέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η 

φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται µακροχρόνια συντήρησή τους, 

µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης µικρότερος των δεκαπέντε 

(15)  µηνών.  Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν 

µέσα σε δύο (2) µήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως 

από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική 

επιµέτρηση.  

 21.4  Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση 

και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.  Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή 

βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου 



 

  

εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες 

αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για 

τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να 

εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του 

υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. Οι εργασίες και 

ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο µορφότυπος του οποίου και η 

συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε την 

διευθύνουσα υπηρεσία. 

 21.5  Για  την  Οριστική  παραλαβή εκτός  των  άλλων  στο  άρθρο  172  του  

Ν4412/2016 ισχύουν τα ακόλουθα: 

α. Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των 

παραγράφων 3, 

5  και 6  του άρθρου 170, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείµενο της 

οριστικής παραλαβής.  

β. Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου 

υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο (2) µήνες 

από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης,  σύµφωνα µε το άρθρο 171. Αν η οριστική παραλαβή 

δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία,  θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια 

εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη 

διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι 

πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν η προσωρινή 

παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή,  διενεργείται ταυτόχρονα 

προσωρινή και οριστική παραλαβή.  

γ. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο όσον αφορά 

την καλή κατάσταση των εργασιών.  

δ. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων,  µε τα συµβατικά τεύχη µπορεί να ορίζονται 

πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και µετά την οριστική παραλαβή.  

ε. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και της παρ. 3 του άρθρου 178 εφαρµόζονται 

είτε η οριστική παραλαβή διενεργηθεί πραγµατικά είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

στ. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των 

απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύµβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, 

σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου. 

ζ. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις 

ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το 

εργολαβικό αντάλλαγµα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.  

η. Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος 

Ασφάλειας καιΥγείας (Φ.Α.Υ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο Μητρώο του έργου- Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 
 

22.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, µετά την ηµεροµηνία 

έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης των εργασιών µέσα σε δυο (2) µήνες να υποβάλει την 

Τελική Επιµέτρηση και το Μητρώο του έργου, το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία 

του έργου «όπως κατασκευάστηκε» σύµφωνα µε το άρθρο 170  παρ.2  του Ν.4412/2016.  

   Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται το 

περιεχόµενο του «µητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα 

ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέµα. 

 

Ειδικότερα µετά την αποπεράτωση του όλου έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 

στην Υπηρεσία, διαµέσου του Επιβλέποντος µηχανικού, δύο σειρές σχεδίων και τευχών σε 



 

  

χαρτί και µε την υπογραφή του καθώς και δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή, όλων των 

έργων που εκτελέστηκαν, όπως  αυτά  κατασκευάστηκαν τελικά,   δηλαδή 

συµπεριλαµβανοµένων των  τροποποιήσεων και 

διορθώσεων, οι οποίες ίσως έγιναν στα σχέδια που εγκρίθηκαν αρχικά. Συγκεκριµένα:   

 

- Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:5.000  που θα απεικονίζει την θέση του έργου 

όπως κατασκευάσθηκε και θα περιέχει τα διάφορα χωροσταθµικά σηµεία που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου µε πίνακα των υψοµέτρων τους, τα 

διάφορα τοπωνύµια, τις ονοµασίες των κάθε 

είδους έργων κ.λ.π. 

 

- Οριζοντιογραφίες υπό κατάλληλη κλίµακα (που θα καθορίζεται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι ευανάγνωστα και να ανταποκρίνονται στον 

προορισµό τους) σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης. Οι οριζοντιογραφίες αυτές 

θα συνταχθούν µε βάση τις αντίστοιχες της 

µελέτης, στις οποίες θα γίνουν οι διορθώσεις και προσαρµογές σε όσες θέσεις 

εφαρµόστηκαν τυχόν 

παραλλαγές και τροποποιήσεις και θα απεικονίζουν όλα τα έργα που κατασκευάστηκαν . 

- Μηκοτοµές όλων των γραµµικών έργων υπό κατάλληλη κλίµακα για τα µήκη και 

δεκαπλάσια των 

 

µηκών κλίµακα για τα ύψη, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης. 

 

- Τυπικές διατοµές και διάφορες λεπτοµέρειες σε κατάλληλες κλίµακες και διανεµηµένες 

σύµφωνα 

 

µε τα αντίστοιχα σχεδίων της µελέτης, που θα απεικονίζουν τα έργα «όπως 

κατασκευάσθηκαν». 

 

Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε έντυπη µορφή και σε CD-R  τα οποία θα είναι 

αριθµηµένα και θα φέρουν τα εξής: 

 

α) Το όνοµα της Αναδόχου Εταιρίας ή Κοινοπραξίας 

 

β) Το Τίτλο των παραδοτέων 

 

γ) Τη θέση του κατασκευασθέντος τµήµατος 

 

δ) την ηµεροµηνία παραγωγής 

 

ε) τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών µέσων ηλεκτρονικά (σε µορφή αρχείου κειµένου) και 

σε έντυπη 

 

µορφή. 

 

Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των σχεδίων 

της 
 

µελέτης, και η ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ. 



 

  

 

- Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την 

κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες µελλοντικής 

συντήρησης, στον απολογισµό ποσοτήτων και κόστους του έργου, όπως επίσης και σε κάθε 

άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας θα µπορούσε, µελλοντικά, να 

χρησιµεύσει στο έργο. 

 

-Τεύχος µε φωτογραφίες από όλες τις φάσεις του έργου (και ψηφιακά) 

 

- Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύµφωνα µε υπόδειγµα 

που θα 

εγκριθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά την 

παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, τελικής επιµέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται 

την σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του 

Αναδόχου. Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των παραπάνω στοιχείων του 

παρόντος άρθρου θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται 

ανηγµένες στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου. 

 

             22.2 Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, µαζί µε τα σχέδια από την εκτέλεση 

πλήρεις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, 

όπως και τεχνικά εγχειρίδια και καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των 

Μηχανηµάτων που τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε µια θέση. 

                 22.3   Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης 

τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια 

λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου.  

                 22.4 Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου 

είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύµφωνα µε την απόφαση ∆ΕΕΠΠ/ οικ.433/ 

19.9.2000 Β΄1176) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Ασφαλίσεις 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 144 παρ.4. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον 

αρτιότερο σχεδιασµό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του 

έργου, υποχρεούνται ο 

µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύµβουλος να  ασφαλίζουν τη 

µελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα, κατά 

παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία. 

Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ορίζονται τα έργα, οι 

µελέτες και οι 

υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της 

ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του 

ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι 

µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των  οποίων ο 

προϋπολογισµός χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων 

(500.000) ευρώ ασφαλίζονται 

υποχρεωτικά». 

Το αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για 

λόγους µη εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του 



 

  

Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.1650/86  για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες 

/εγκαταστάσεις. 

 

23.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

23.1.1 Κατά την σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του 

και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την 

ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 

23.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

23.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των 

ασφαλιστηρίων. 

 

23.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 

του Ν.∆. 

 

400/1970. οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς 

δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

23.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην 

αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και 

διέπεται από το Ν.∆. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/ 1985. 

23.1.6 Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε 

τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από την σύµβαση του 

Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις 

εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. Και ο Ανάδοχος παραµένει 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή και πράγµατα και 

πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

23.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική 

γλώσσα. Θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του 

παρόντος άρθρου,  της υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών. Θα τυγχάνουν 

της εγκρίσεως του ΚτΕ. Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους 

του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους 

όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Σ.Υ. 

23.1.8 Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί 

Ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων 

της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

23.1.9 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον 

Νόµο 487 / 

 

76 και το Π.∆. 237 / 86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη 

από τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

23.1.10 Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε 

χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ.,  θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των 

υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν 

παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική 

Νοµοθεσία. Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών 

εταιρειών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων 

λυσιτελούς ελέγχου.  Οπωσδήποτε, µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα  πρέπει να 



 

  

υποβάλλεται ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής 

εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα.  

23.1.11 α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε στοιχείο 

από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο 

που έχει θέσει ο ΚτΕ, υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες 

και µελέτες που εκτέλεσε-συνέταξε ως Ανάδοχος Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την 

προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των 

ασφαλιστών, αν του το ζητούν. Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή 

βλάβης που θα συµβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον ΚτΕ όσο και τους ασφαλιστές του. 

β) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα -να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές -να παρέχει 

στους ασφαλιστές στοιχεία  που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος -να παρέχει στους ασφαλιστές 

στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος 

τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις.  

γ)  Κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει 

να συνυποβάλλουν και δήλωση,  στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος 

άρθρου της Σ.Υ. περί « Ασφαλίσεων » και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και 

χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της 

Σ.Υ. ∆ιαφορετικά ο ΚτΕ χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο 

µε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής του στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του 

Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του 

σαν πληρεξούσιος. 

23.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: α) Οι αλλοδαπές και συνεπώς 

και οι 

 

Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των 

Ελληνικών 

 

∆ικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς κανόνα ∆ηµοσίας Τάξεως 

του άρθρου 

 

23 παρ. 2 του Ν.∆. 400 / 1970 είναι άκυρο. β) Aντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε 

θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση 

κυρωµένων αντιγράφων. γ) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρείας κρίνεται από το 

δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορα εάν αυτή 

παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής 

ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 

 

23.2  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

23.2.1  Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας,  ή τροποποίηση των όρων της 

ασφαλιστικής σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται σε 15 

ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να 

συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει 

κριθούν από το ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις,  ο ΚτΕ 

δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις)  αντίστοιχη(ες) 

ασφαλιστική(ες) σύµβαση(εις) στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και 

για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης 

της(των)  σύµβαση(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών 

από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται 



 

  

µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να 

έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: -να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους 

υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. -ή να εκπέσει το σχετικό 

ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα 

χέρια του -ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες 

διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: -

για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και -για τα λοιπά έξοδα από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων ποσών . 

23.2.2  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί,  ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές 

το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των 

ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και 

για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίησή του. Σε τέτοια περίπτωση, 

η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων 

µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την  παρ.22.2.1.  Οι τόκοι υπερηµερίας 

θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

23.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που 

δεν µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. 

σύµφωνα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο 

ΚτΕ έχει το δικαίωµα -να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς 

τον Ανάδοχο -ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του 

23.2.4  Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε 

ασφαλιστική σύµβαση,  παραλείψει,  ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά)  οποιαδήποτε 

ζηµία κλπ.,  για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για 

την αποκατάστασή της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., 

σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο  ΚτΕ,  σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου,  

θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή 

πληρωµή του.  Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις 

οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

23.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων 

των ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν 

τον Ανάδοχο. 

 

 

23.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

23.3.1 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική 

περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει δέκα (10) ηµερών από 

την υποβολή πλήρων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων (εντός µηνός από την υπογραφή της 

σύµβασης). 

23.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω 

παραγράφων 23.5.1, 23.5.2 και 23.5.3. 23.3.3 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά: -την 

φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών -την συµβατότητα των όρων των 

ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους 

όρους της Σ.Υ. 

23.3.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο 

εντός δέκα πέντε (15) ηµερών, να προσκοµίσει απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» (Cover 

Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα 



 

  

περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, τα παραπάνω συµβόλαια και τα ποσά καλύψεων 

αυτών θα έχουν απαραιτήτως την έγκριση της Υπηρεσίας.  Στην περίπτωση αυτή, το 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από 

την υπογραφή της σύµβασης. 

 

23.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

23.4. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 27ο άρθρο του 1ου μέρους.  Η υποχρέωση αυτή ισχύει 

τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό 

23.4.2 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων και του 27ου άρθρου του 1ου μέρους 

ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του έργου. 

23.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» 

 

23.5.1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΖΗΜΙΩΝ 

 

23.5.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως ¨κατά παντός κινδύνου¨ και 

σύµφωνα µε τους όρους των Συµβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική 

Νοµοθεσία, τη συνολική αξία του υπό κατασκευή Έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί 

στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν 

περαιτέρω αναπροσαρµογές του αρχικού συµβατικού ποσού. 

23.5.1.2 Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή 

καταστροφής, 

 

µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως 

απεργίες, κοινωνικές ταραχές,  τροµοκρατικές ενέργειες,  δολιοφθορές,  κακοτεχνίες,  

λανθασµένη µελέτη ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s  risk),   τυχαία 

περιστατικά (φωτιά,  ανθρώπινο λάθος κλπ), λανθασµένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, 

κακή λειτουργία του έργου κλπ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: -Βλάβες/ 

καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 

σπάνιας εµφάνισης. -Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο 

ατυχήµατα και ζηµιογόνα συµβάντα. Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης 

Φύσεως Υλικά από την παραλαβή τους µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο Έργο. 

23.5.1.3  Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του 

Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

23.5.1.4 Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες 

εξαιρούνται διεθνώς) προκαλούµενες από τις ακόλουθες –και µόνο αυτές- αιτίες. α 

ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση 

ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας. β Ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση 

ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση  πυρηνικού καυσίµου.  γ.  

ωστικά κύµατα προσκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε 

ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα. 

23.5.1.5  Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ετήσια βάση,  να ζητεί από τους ασφαλιστές του,  την 

αναπροσαρµογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την 

πραγµατική αξία του Έργου, λαµβανόµενης υπόψη και της Αναθεώρησης. 

231.5.1.6 Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές 

παραιτούνται του δικαιώµατος της υπασφάλισης. 



 

  

23.5.1.7 Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται κατά παντός κινδύνου και οι µόνιµες ή/και 

προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν ¨παρακείµενη περιουσία¨ καθώς 

επίσης και ο πάσης φύσεως εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιµοποιηθεί 

για το Έργο, σύµφωνα µε τη σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

 

23.5.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

23.5.2.5 

Αντικείµενο 

ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ¨ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ¨  του Αναδόχου έναντι Τρίτων και 

οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές 

βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα 

ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-

Κατασκευών και Περιόδου Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, 

επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, 

οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική 

ευθύνη έναντι  τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης 

υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Νόµου 

1650/86  για την προστασία του Περιβάλλοντος.  Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε 

όµορες ιδιοκτησίες/εγκαταστάσεις 

23.5.2.6 ∆ιάρκεια 

της Ασφάλισης 

Ή ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

23.5.2.7 Όρια Αποζηµίωσης (1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα 

πραγµατοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης 

του Έργου, θα ανέρχονται σε ποσά που   θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία,  και θα 

διακρίνονται   τουλάχιστον στα   κατωτέρω αντικείµενα και ποσοστώσεις τους: 

α Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό 

των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων   

β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων, κατά άτοµο   

 

γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των παθόντων   

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 

ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά τη περίοδο εκτέλεσης του Έργου. 

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την 

περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα 

ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του 

Έργου. 

(3)  Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι 

του απασχολούµενου στο έργο του εργατοτεχνικού προσωπικού για την περίπτωση 

ατυχήµατος (ευθύνη εργοδότου). Τα προβλεπόµενα ελάχιστα όρια αποζηµιώσεων (πέραν 

των αποζηµιώσεων της βασικής κοινωνικής ασφάλισης, π.χ. Ι.Κ.Α.) θα προσδιορίζονται α) 

ανά άτοµο και ατύχηµα, β) σε περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος και γ)  το αθροιστικό 

ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

 

 



 

  

 

23.5.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ¨ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

23.5.3.5 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ¨κατά παντός κινδύνου θα καλύπτεται και ο 

Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος 

θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου. 

23.5.3.6  Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά 

και την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα 

παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή 

τουλάχιστον ίδιας δυναµικότητας. 

23.5.3.7 Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 

ζηµιάς (εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή/και ηλεκτρολογικών 

βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία 

περιστατικά. 

23.5.3.8  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται,  για οποιαδήποτε περίπτωση,  να διεκδικήσει από τον 

ΚτΕ αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την 

περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.23.5.1.4. 

23.5.3.9  Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και 

τους αναγκαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Ή 

ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή 

του έργου µέχρι την αποµάκρυνσή τους από αυτό. 

 23.5.3.10  Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου»  των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται 

µε ανεξάρτητο ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ 

για µέρος ή το σύνολο του µηχανικού εξοπλισµού του. Στην περίπτωση αυτή, για να 

αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από την 

Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήµατα τα οποία θα χρησιµοποιήσει στο συγκεκριµένο 

έργο «καλύπτονται για τις ίδιες ζηµιές τους µε το Ασφαλιστήριο υπ΄αριθµ………………….το 

οποίο είναι σε ισχύ και ανανεώνεται κανονικά». Οι όροι ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην 

προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να ανέρχονται σε ποσά που θα εγκρίνονται από την 

Υπηρεσία, από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 23.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) 

 

23.6.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία,  σύµφωνα 

µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων που 

προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και 

συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

23.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων 

είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στη Επίβλεψη για έλεγχο, όποτε 

του ζητηθεί. 

23.6.3  Ή σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα,  υποχρεωτικώς θα 

καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη 

ρύθµιση. 

23.6.4 ∆ιευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων πρέπει να έχουν ατοµική 

ασφάλιση µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους. Ως 

αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων , που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε. σύµφωνα µε την 

πλέον πρόσφατη ενηµέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης 

θεωρούνται τα αναφερόµενα παρακάτω: Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας-φορτωτής, 

τρακτέρ-κοµπρεσέρ, φορτωτής-κοµπρεσέρ, προωθητής, ισοπεδωτής, γερανός,   αντλία 

σκυροδέµατος,  µπετονιέρα αυτοφορτωνόµενη,  γεωτρύπανο,  σφύρα,  υδραυλική, 

µηχάνηµα επούλωσης λάκκων,  εκχιονιστικό,  γοµωτής,  καδοφόρο,  κόσκινο µηχανικό,  

εργοταξιακό αυτοκίνητο  (τάµπερ),   χιονοδιαστρωτήρας,  κλιµακοφόρο,   αναβατόριο,   



 

  

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αλατοδιανοµέας,  εκτοξευτής ασβεστοκονιάµατος,  

αµµοβολιστικό,  µεταφορική ταινία,  κλιµατιστικό, παρασκευαστής µπετόν, λιπαντής, 

µετατοπιστικό βαρέων αντικειµένων, επεξεργαστής απορριµµάτων. Πρέσα απορριµµάτων,  

πυροσβεστικό,  σπαστήρας ελαστικών-πλαστικών, σταθµός βάσης και καταβρεκτήρας, 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα απαιτείται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση 

των εργασιών της παρούσας εργολαβίας. 

 

23.7 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ.22.5 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι 

ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

23.7.1  Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης 

φύσεως προσωπικό που ασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν 

στα πλαίσια του συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και το 

προσωπικό αυτού, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

23.7.2 Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 

Σύµβουλοι του ΚτΕ (και/ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα 

πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους  και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την 

εφαρµογή του παραρτήµατος 

¨∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων¨  (cross  liability),  το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη 

των ασφαλιζόµενων φορέων. 

23.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 

τυχόν κατά: - του Αναδόχου - και/ή των Μελετητών - και/ή του ΚτΕ - και/ή των 

Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών - και/ή  µέρους  ή  συνόλου του προσωπικού των 

παραπάνω µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζηµία από 

πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο 

Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζηµία που 

προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.    Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία 

θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ.,  που σχετίζονται µε 

την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια 

ευθύνης των ασφαλιστών. 

23.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, 

Προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία 

κλπ., αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την εγγραφή για το σκοπό αυτό 

συγκατάθεση του ΚτΕ. Εφόσον ο ΚτΕ δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 

συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή 

εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας 

για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στον ΚτΕ και η ασφαλιστική εταιρεία 

αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στον ΚτΕ, 

µετά από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του 

Αναδόχου στον ΚτΕ κατ΄ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις 

του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 

23.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, των 

Συµβούλων του,  των συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη 

ή ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 

23.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την 

έγγραφη, µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική 

ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον ΚτΕ.  



 

  

23.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 22.5 θα καλύπτεται και 

η ευθύνη του ΚτΕ και/ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 9.2.2 του Αστικού 

Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

23.7.8 Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική 

Σύµβαση συν συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του 

δικαιώµατος της υποασφάλισης 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Κήρυξη 

έκπτωτου 
 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 160 του Ν4412/2016. 

Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον Ανάδοχο, κλπ., καθορίζονται στο ίδιο 

άρθρο. 
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