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Τεχνική Έκθεση 
 

1. Γενικά  
Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση βατότητας υφιστάμενων οδών του Δημοτικού οδικού δικτύου που 
βρίσκονται εντός και εκτός ορίων οικισμών αλλά εντός των ορίων διανομής των Δημοτικών κοινοτήτων 
Κόντσικας – Ασβεστοχωρίου – Κοσμηράς – Αμπελειάς – Μανωλιάσσας   της Δημοτικής Ενότητας 
Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών. 

2. Είδος Έργου  
Το έργο είναι κυρίως έργο οδοποιίας και μόνο το τμήμα που περιλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής ράμπας 
πρόσβασης ΑΜΕΑ προς κοινοτικό κατάστημα Αμπελειάς αφορά αντικείμενο οικοδομικού έργου. 
   Με CPV : 45233120-6 

3. Σκοπός του έργου  
Με το παρόν έργο βελτιώνεται μια από τις βασικές υποδομές της Δ.Ε. Μπιζανίου, που είναι το Δημοτικό 
οδικό δίκτυο που έχει άμεση επίδραση τόσο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και στην δυνατότητα 
εύκολης πρόσβασης των Δημοτών και των επισκεπτών στα σημεία όπου γίνονται οι παρεμβάσεις. 

4. Συνοπτική περιγραφή 
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή στη Δ.Ε. Μπιζανίου των παρακάτω τμημάτων ανά Δημοτική 
Κοινότητα: 
Α. Δ.Κ. Αμπελιάς 
Α.1.Βελτίωση βατότητας της οδού πέριξ του Ο.Τ. 14της διανομής του Συνοικισμού Αμπελειάς  1934. 
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 
 Εκσκαφές μικρής κλίμακας για την διαμόρφωση του ορύγματος όπου υπάρχει η λωρίδα κυκλοφορίας, 

καθώς και της τάφρου στα κατάντη. 
 Καθαίρεση της υπάρχουσας οδοστρωσίας (εάν τα υλικά κριθούν κατάλληλα στη διαλογή τους θα   

χρησιμοποιηθούν ξανά). 
 Κατασκευή αποστραγγιστικής στρώσης. 
 Κατασκευή των δύο βάσεων οδοστρωσίας. 
 Θα γίνει προσπάθεια κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να δοθούν οι κατά μήκος κλίσεις ώστε τα 

όμβρια να οδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες μέσω της τάφρου που θα διαμορφωθεί στα κατάντη 
της οδού. 

Α.2.Βελτίωση βατότητας της αγροτικής οδού που περικλείεται από τα τεμάχια 271-274-278-280-281-284-
288-290-306-307-283-282-279-273-272-271  της διανομής της κοινότητας Αμπελειάς του1929. 
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 
 Εκσκαφές μικρής κλίμακας για την διαμόρφωση του ορύγματος όπου υπάρχει η λωρίδα κυκλοφορίας, 

καθώς και της τάφρου. 
 Καθαίρεση της υπάρχουσας οδοστρωσίας (εάν τα υλικά κριθούν κατάλληλα στη διαλογή τους θα   

χρησιμοποιηθούν ξανά). 
 Κατασκευή αποστραγγιστικής στρώσης. 
 Κατασκευή των δύο βάσεων οδοστρωσίας. 
 Κατασκευή μιας στρώσης ασφαλτόστρωσης. 
 Θα γίνει προσπάθεια κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να δοθούν οι κατά μήκος κλίσεις ώστε τα 

όμβρια να οδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες μέσω της τάφρου που θα διαμορφωθεί στα κατάντη 
της οδού. 

Α.3.Κατασκευή διαδρόμου πρόσβασης σε ΑΜΕΑ στο κοινοτικό κατάστημα της ΔΚΑμπελειάς(αφορά 
οικοδομκές εργασίες για τις οποίες θα πρέπει να εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ). 
Β.Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου 
Β.1.Βελτίωση βατότητας της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 9 και Ο.Τ. 10 της διανομής του Συνοικισμού 
Ασβεστοχωρίου  1963. 
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 
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 Διάστρωσης ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης πάνω από την υπάρχουσα στις διαστάσεις αυτής για τη 

βελτίωση της βατότητας. 
 
Β.2.Βελτίωση βατότητας της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 14 και Ο.Τ. 10 της διανομής του Συνοικισμού 
Ασβεστοχωρίου  1963. 
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 
 Διάστρωσης ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης πάνω από την υπάρχουσα στις διαστάσεις αυτής για τη 

βελτίωση της βατότητας. 
Β.3.Βελτίωση βατότητας μεταξύ των Ο.Τ. 22 και Ο.Τ. 34 της διανομής του Συνοικισμού Ασβεστοχωρίου  
1963. 
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 
 Διάστρωσης ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης πάνω από την υπάρχουσα στις διαστάσεις αυτής για τη 

βελτίωση της βατότητας. 
Γ.ΔΚ. Κοσμηράς 
Γ.1.Βελτίωση βατότητας της οδού που περικλείεται από τα O.T.:23-27, 27-22,22-24,24-32,32-25,25-24)της 
διανομής του Συνοικισμού της Κοινότητας Κοσμηράς 1954. 
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 
 Διάστρωσης ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης πάνω από την υπάρχουσα στις διαστάσεις αυτής για τη 

βελτίωση της βατότητας. 
Γ.2.Βελτίωση βατότητας της οδού μεαριθμτεμαχ. 838 της διανομής Κοινότητας  Κοσμηράς  1936. 
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 

- Την καθαίρεση της υπάρχουσας οδοστρωσίας καθώς και μικρής κλίμακας εκσκαφές στο διαθέσιμο 
πλάτος της οδού ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το πλάτος της οδού. 

- Θα κατασκευαστεί αποστραγγιστική στρώση και στρώσεις οδοστρωσίας. 
- Θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο του δυνατού η τάφρος απορροής των όμβριων. 
- Θα κατασκευαστούν δύο τεχνικά σωληνωτά Φ40 όπου το προβλέπει η παρούσα μελέτη. 
- Θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση. 

Γ.3.Βελτίωση βατότητας της οδού μεαριθμτεμαχ: 1027 της διανομής Κοινότητας  Κοσμηράς  1936. 
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 

- Την καθαίρεση της υπάρχουσας οδοστρωσίας καθώς και μικρής κλίμακας εκσκαφές στο διαθέσιμο 
πλάτος της οδού ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το πλάτος της οδού. 

- Θα κατασκευαστεί αποστραγγιστική στρώση και στρώσεις οδοστρωσίας. 
- Θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο του δυνατού η τάφρος απορροής των όμβριων. 
- Θα κατασκευαστούν δύο τεχνικά σωληνωτά Φ40 όπου το προβλέπει η παρούσα μελέτη. 
- Θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση. 

Δ.ΔΚ. Κόντσικας 
Δ.1.Βελτίωση βατότητας της οδού που συνδέει τον οικισμό Ζευγαρίου με την Δ.Κ. Κόντσικας, 
καισυγκεκριμένα το τμήμα εισόδου στον οικισμό του Ζευγαρίου. 
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 

- Κατασκευή ενός σωληνωτού οχετού απαραιτήτου για την αποχέτευση των όμβριων. 
- Διάστρωση ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης πάνω από την υπάρχουσα στις διαστάσεις αυτής για τη 

βελτίωση της βατότητας. 
- Διαμόρφωση στα κατάντη της οδού, για την επιφανειακή απορροή των υδάτων, τριγωνική τάφρος με 

κατά μήκος κλίση που θα καταλήγει στον σωληνωτό οχετό.  
Δ.2. Βελτίωση βατότητας της οδού της αγροτικής οδού προς την περιοχή  «Πρόπανη». 
Εργασίες βελτίωσης με την κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας και μιας αποστραγγιστικής στρώσης, 
διαμόρφωση τριγωνικής τάφρου μήκους 200,00μ περίπου που θα επενδυθεί από σκυρόδεμα. Εκσκαφές θα 
γίνουν μικρής κλίμακας για να διαμορφωθούν ενιαίες κλίσεις για την απομάκρυνση των όμβριων (σε αυτό 
βοηθά και το ανάγλυφο του εδάφους).  
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Ε.ΔΚ. Μανωλιάσσης 
Ε.1.Βελτίωση βατότητας της οδού πέριξ του Ο.Τ. 9 της διανομής του Συνοικισμού Μανωλίασσης  1952. 
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 
 Διάστρωσης ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης πάνω από την υπάρχουσα στις διαστάσεις αυτής για τη 

βελτίωση της βατότητας. 
Ε.2.Βελτίωση βατότητας της οδού που περικλείεται μεταξύ των Ο.Τ.: 15-13, 15-14, 15-18 της διανομής του 
Συνοικισμού Μανωλίασσης  1952. 
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 
 Διάστρωσης ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης πάνω από την υπάρχουσα στις διαστάσεις αυτής για τη 

βελτίωση της βατότητας. 
 

5. Χρόνος κατασκευής  
Συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται βάση της χρηματοδότησης του είναι 810 ημερολογιακές ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης,  ήτοι μοιρασμένο στα έτη 2020-2021-2022-2023. 

 
6. Χρηματοδότηση 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 322.580,64€ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 400.000,00€. Το έργο 
χρηµατοδοτείται από το ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2020 του ∆ήµου Ιωαννιτών με      
ΚΑ 30.7323.307. 
 
 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα …. / 08 / 2020     
Ο Συντάκτης     

     
     

     
     
     
     

Χριστόδουλος Καπετάνος     
Μηχανικός ΤΕ Έργων Υποδομής     
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

α/α α/α      
Τιμολογ. Είδος εργασίας 

Άρθρο 
Αναθεώρη

σης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή           

Μονάδος 
(€) 

Δαπάνη Εργασίας (€) 

Μερική Ολική 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Α-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών  
ΟΔΟ-
1110 m3 544,00 

4,18 € 2.273,92 €  

2 Α-2 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 
-ημιβραχώδες  

ΟΔΟ-
1123Α m3 

2115,3
0 

4,50 € 9.518,85 € 

3 Α-3.3 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 

ΟΔΟ-
1133Α m3 835,16 

12,00 € 10.021,92 € 

4 Α-4.1 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες 
- ημιβραχώδες 

ΟΔΟ-
1212 m3 423,00 

5,45 € 2.305,35 € 

5 Α-4.2 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
βραχώδες  

ΟΔΟ-
1220 m3 97,00 

8,70 € 843,90 € 

6 Α-14 

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 
τριγωνικής διατομής ή τάφρου 
ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος  

ΟΔΟ-
1310 m 

2145,0
0 

0,65 € 1.394,25 € 

7 Α-17 
Καθαρισμός πρανών ανοιχτών 
εκσκαφών 

ΟΔΟ-
1420 m2 465,00 

7,95 € 3.696,75 € 

8 Α-19 
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 mm  

ΟΔΟ-
3121Β m3 

1913,0
0 

12,00 € 22.956,00 € 

9 Α-23 
Κατασκευή στρώσης άμμου -
σκύρων μεταβλητού πάχους 

ΟΔΟ-
3121A m3 38,00 

11,50 € 437,00 € 

10 ΝΑΕΚΚ.1 

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

ΝΑΕΚ
Κ.1 m3 

3.100,0
0 

4,30 € 13.330,00 € 

Άθροισμα Εργασιών 66.777,94€ 
ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

11 Β-1 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
και τάφρων πλάτους έως 5,0 m 

ΟΔΟ-
2151 m3 99,00 7,80€ 772,20€ 

 

12 Β-2 

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

ΥΔΡ-
6087 m3 846,00 2,70€      2.284,20€ 

13 Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 
ΟΔΟ-
3121Β m3 12,00 11,50€ 138,00€ 

14 Β-4.2 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 
έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών 

ΥΔΡ-
6068 m3 66,00 15,30€ 1.009,80€ 

15 Β-5 Χειρόθετη λιθοπλήρωση 
ΟΔΟ-
2251 m3 12,00 17,50€ 210,00€ 

16 Β-29.3.1 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 
τάφρων, στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20 

ΟΔΟ-
2532 m3 53,96 94,20€ 5.083,03€ 

Δαπάνη πρός Μεταφορά 
 

76.275,17€ 
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α/α α/α      
Τιμολογ. Είδος εργασίας 

Άρθρο 
Αναθεώρη

σης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή           

Μονάδος 
(€) 

Δαπάνη Εργασίας (€) 

Μερική Ολική 

Δαπάνη από Μεταφορά 76.275,17   

17 Β-29.3.4 

Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20   

ΟΔΟ-
2532 m3 44,00 126,00  

         
5.544,00 

 

18 Β-30.1 
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος  
B500A 

ΟΔΟ-
2611 kg 

1660,0
0 1,15 

         
1.909,00 

19 Β-30.3 
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 
εκτός υπογείων έργων 

ΥΔΡ-
7018 kg 

1789,2
0 1,15 

         
2.057,58 

20 Β-43.2 

Σφράγιση κατακόρυφων και 
κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή 
ασφαλτική μαστίχη  

ΥΔΡ-
6370 m 15,00 4,40    66,00 

21 Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 
ΟΔΟ-
2921 m 59,00 9,60 

            
566,40 

22 Β-52 
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, 
νησίδων κ.λ.π. 

ΟΔΟ-
2922 m2 174,00 13,80 

         
2.401,20 

23 12.01.01.03 

Προμηθεια , μεταφορά στην θεση 
εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένου 
τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Τσιμεντοσωλήνεςαποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Ονομαστικής Διμέτρου 
Φ400χιλ 

ΟΔΟ-
2532 m3 57,00 41,20 

         
2.348,40 

Άθροισμα Εργασιών 24.389,81 

ΟΜΑΔΑ Δ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  

24 Γ-1.2 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

ΟΔΟ-
3111.Β m2 

5819,0
0 1,48 8.612,12 

 

25 Γ-2.1 
Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους   

ΟΔΟ-
3211.Β m3 11,00 15,30 168,30 

26 Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
ΟΔΟ-

3211.Β m2 
5819,0

0 1,58 9.194,02 

27 Γ-4 
Ισοπεδωτική στρώση εφαρμοζόμενη 
σε βραχώδη ορύγματα 

ΟΔΟ-
3111.Β m2 167,00 1,28 213,76 

28 Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων 
ΟΔΟ-

3311.Β m3 12,00 16,40 196,80 

29 Γ-6 
Ανακατασκευή στρώσεων 
οδοστρωσίας 

ΟΔΟ-
3231 m2 

1269,0
0 0,41 520,29 

Άθροισμα Εργασιών 18.905,29 

ΟΜΑΔΑ Ε:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)  

30 Δ-1 
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη 

ΟΙΚ-
2269A m 

224,00 
1,00 

       224,00 

 

31 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 
ΟΔΟ-
4110 m2 

11.053,
00 1,20  13.263,60  

32 Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
ΟΔΟ-
4120 m2 

3.661,0
0 0,45  1.647,45  

Δαπάνη πρός Μεταφορά 
125.208,09 
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α/α α/α      
Τιμολογ. Είδος εργασίας 

Άρθρο 
Αναθεώρη

σης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή           

Μονάδος 
(€) 

Δαπάνη Εργασίας (€) 

Μερική Ολική 

Δαπάνη από Μεταφορά 125.208,09 
 

33 Δ-6 
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού 
πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος  

ΟΔΟ-
4421Β ton 

160,50 
84,88 13.623,24  

34 Δ-7 

Ασφαλτικές συνδετικές 
(ισοπεδωτικές)  στρώσεις 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m  

ΟΔΟ-
4421Β m2 

18,00 
7,48 134,64  

35 Δ-8.1 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου  

ΟΔΟ-
4521Β m2 

11.053,
00 8,08 89.308,24  

36 Δ-8Α 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
αστικής οδού 

ΟΔΟ-
4521Β m2 

18,00 
9,68 

174,24  

Άθροισμα Εργασιών 118.375,41 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

37 Ε-9.3 
Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού 
μεγέθους    

ΟΙΚ-
6541 τεμ. 

13,00 34,50        448,50 

 

38 Ε-9.4 
Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου 
μεγέθους 

ΟΙΚ-
6541 τεμ. 

39,00 53,70 2.094,30 

39 Ε-9.5 
Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου 
μεγέθους  

ΟΙΚ-
6541 τεμ. 

6,00 86,50 519,00 

40 Ε-9.6 
Μηνιαία χρήση πινακίδων 
εργοταξιακής σήμανσης 

ΟΙΚ-
6541 τεμ. 

1,00 8,80 8,80 

41 Ε-10.1 
Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

ΟΔΟ-
2653 τεμ. 

65,00 31,10  2.021,50 

42 Ε-16 
Αναλάμπων φανός επισήμανσης 
κινδύνου 

ΗΛΜ-
108 τεμ. 

13,00 43,80 569,40 

43 Ε-17.1 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή  

ΟΙΚ-
7788 m2 

13,00 3,80  49,40 

44 Ε-20 
Bάση προσωρινής στήριξης 
πινακίδων 

ΥΔΡ-
6620.1 τεμ. 

3,00 23,00         69,00 

Άθροισμα Εργασιών 5.779,90 

ΟΜΑΔΑ Θ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

45 22.01 
Καθαίρεση ανωδομών από 
αργολιθοδομή ή λιθοδομή  

ΟΙΚ-
2204 m3 1,00 22,50 

               
22,50 

 

46 20.02 

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

ΟΙΚ-
2112 m3 5,40 2,80 

               
15,12  

47 32.01.04 

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

ΟΙΚ-
3214 m3 12,96 90,00 

         
1.166,40 

48 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  
ΟΙΚ 
3841 m2 10,80 20,25 

           
218,70 

Δαπάνη πρός Μεταφορά 
234.484,67 
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α/α α/α      
Τιμολογ. Είδος εργασίας 

Άρθρο 
Αναθεώρη

σης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή           

Μονάδος 
(€) 

Δαπάνη Εργασίας (€) 

Μερική Ολική 

Δαπάνη από Μεταφορά 234.484,67  

49 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 
ΟΙΚ-
3873 kg 95,40 1,01 

               
96,35  

50 38.45 
Αποστατήρες σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων 

ΟΙΚ 
3873 m2 32,00 2,2 

               
70,40   

51 43.01.01 
Λιθοδομές ανωδομών με 
ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2 

ΟΙΚ-
4301 m3 1,50 90,00 

            
135,00  

52 73.16.02 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 
πλευράς άνω των 30 cm 

ΟΙΚ 
7316 m2 20,00 13,50 

            
270,00   

53 20.20 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 
υλικό λατομείου 

ΟΙΚ-
2162 m3 15,00 15,70 

            
235,50   

54 64.01.02 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών.Συνθέτου 
σχεδίου από ευθύγραμμες και 
καμπύλες ράβδους 

ΟΙΚ 
6402 kg 50,00 5,30 

            
265,00   

55 64.29 
Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 
mm 

ΟΙΚ 
6428 m 16,70 20,00 

            
334,00   

56 54.40.02 
Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές.Με 
κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm 

ΟΙΚ 
5441.2 m2 2,44 165,00 

            
402,60   

57 79.02 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος 
με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα 

ΟΙΚ 
7902 m2 26,00 2,20 

               
57,20  

58 77.10 

Υδροχρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος 
με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα 

ΟΙΚ 
7725 m2 50,00 3,90 

            
195,00   

59 77.20.04 

Εφαρμογή αντισκωριακού 
εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή 
ακρυλικού τελικού χρώματος δύο 
συστατικών  

ΟΙΚ 
7744 m2 12,96 2,70 

               
34,99  

60 60.10.10.02 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 
τύπου βραχίονα με λαμπτήρα 
Νατρίου χαμηλής πίεσης 
(NaLP).Ισχύος 180 W, με  βραχίονα 

ΗΛΜ-
103 τεμ. 3,00 400,00 

         
1.200,00  

61 12.10.04 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 
PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 

ΥΔΡ 
6711.2 m 20,00 9,30 

            
186,00  

62 11.01.02 
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron) 

ΥΔΡ 
6752 kg 10,00 2,90 

               
29,00  

Άθροισμα Εργασιών 3.401,01 

 
 

Δαπάνη πρός Μεταφορά 
237.629,36 
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Συνολική Δαπάνη Εργασιών 237.629,36 €  

Εργολαβικό Όφελος 18,00% 42.773,28 € 

Μερικό Σύνολο (Α) 280.402,64 € 

Απρόβλεπτα 15,00% 42.060,40 € 

Μερικό Σύνολο (Β) 322.463,04 € 

Αναθεώρηση 117,60 € 

Μερικό Σύνολο (Γ) 322.580,64 € 

ΦΠΑ 24,00% 77.419,36 € 

Μερικό Σύνολο (Γ) 400.000,00 € 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ιωάννινα …. / 08 / 2020  Ιωάννινα …. / 08 / 2020  Ιωάννινα …. / 08 / 2020 
Ο Συντάκτης  Η Προϊστάμενη  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

  Τμ. Μελετών και Επίβλεψης Έργων  Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
    του Δήμου Ιωαννιτών 

     
     
     
     

Χριστόδουλος Καπετάνος  Κυριακή Μακρή  Ορέστης Μπρίκος 
Μηχανικός ΤΕ Έργων Υποδομής  Πολ. Μηχανικός  Πολ. Μηχανικός 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓOY 
 

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 
κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), 
νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) 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. 
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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 κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 
καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. 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 [*]).  
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  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 κ.λπ.). 

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 κ.λπ. 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. 
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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 
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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: 
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(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 
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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. 

 
 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται 
οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
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Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΔΟ), 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). 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 
Αριθμ. Τιμολ.:1ο 

Αρθρο Α-1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1110)  

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για την 
έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για 
την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον,  
 η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην εκείνων που 

θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),  
 η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,  
 η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  
 οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε 

για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη 
σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

 οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος χώρος των 
προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή τους σε 
σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο έργο.  

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη μεταφορά 
τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των περιβαλλοντικών 
όρων του έργου.  
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ τέσσερα ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά:                                       
 4,18ευρώ         [*]  (0,38+3,80) 
 

Αριθμ. Τιμολ.:2ο 
Άρθρο Α-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή 
συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί 
(κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών 

και του πυθμένα τους,  
- 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  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες,  
 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο 

σχηματισμός των αναβαθμών  
 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή 
για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

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

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

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

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

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι 

εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης 
φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση 
καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει 
δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά  
 4,50ευρώ          [*]  (0,70+3,80) 
 

Αριθμ. Τιμολ.:3ο 
Άρθρο Α-3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ 
Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως 
βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της 
θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς κανονική ή 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, 
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με 
κτίσματα, πυλώνες  και υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με 
την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  
 ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των πρανών και 

του πυθμένα τους, 
 για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων  
 τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις γενικές 

εκσκαφές της οδού 
 τεχνικών Cut & Cover 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  
 η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα 

της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  
 η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 
 η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες εργασίες 

για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, πυροκροτητές, 
επιβραδυντές κ.λ.π.) 

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη 
των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 

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

 η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών εκσκαφών.  
 η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση και 

απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  
 η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού και 

μεταφορικών μέσων 
 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι 

εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια 
φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  

 
Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση 
των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών 
εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές 
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
Άρθρο Α-3.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1133Α) 
ΕΥΡΩ Δώδεκα ευρώ 
12,00ευρώ          [*]  (8,20+3,80) 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Αριθμ. Τιμολ.:4ο 

Άρθρο Α-4 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ 
Άρθρο Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1212) 
Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές 
εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 5,00 
m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων 
οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός 
του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,  
 η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε απόσταση, 

είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, 
συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.  

 η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
ΕΥΡΩ πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

5,45ευρώ          [*]  (1,65+3,80) 
 
 

Αριθμ. Τιμολ.:5ο 
Άρθρο Α-4.2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1220) 
Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές 
εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 5,00 
m, σε έδαφος βραχώδες ανεξαρτήτως σκληρότητας, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης 
ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας και της αποσύνθεσης πλακοστρώσεων, την καθαίρεση 
αόπλων σκυροδεμάτων, εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα, η χρήση εκρηκτικών και η λήψης μέτρων ασφαλείας  
 η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε απόσταση, 

είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των τυχόν ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.  

 η εργασία μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα της τάφρου. 
Η επιμέτρηση θα γίνει με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

8,70 ευρω          [*]  (4,90+3,80) 
 
 

Αριθμ. Τιμολ.:6ο 
Άρθρο Α-14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ`Η ΤΑΦΡΟΥ 

ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1310) 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου 
ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη μελέτη, που θα εκτελεσθεί 
με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων,  
 η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα της ή του 

ερείσματος,  
 η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των παραγομένων προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα έως 0,30 m. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους. 
ΕΥΡΩ μηδέν ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά  
 0,65 ευρώ 
 

Αριθμ. Τιμολ.:7ο 
Άρθρο Α-17 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1420) 
Καθαρισμός επιφανειών πρανών προϋφισταμένων βραχωδών ορυγμάτων από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και 
ασταθή τεμάχη, σε  οποιοδήποτε ύψος από την στάθμη της οδού και με οποιαδήποτε κλίση πρανών, με 
μηχανικά μέσα και χειρονακτική υποβοήθηση ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (αν απαιτείται), με την 
συγκέντρωση, φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 Ο καθαρισμός παρειών, στρογγυλεύσεων, αναβαθμών κ.λ.π. των πρανών  
 Τα διατρήματα γόμωσης εκτηκτικών (αν απαιτούνται), 
 Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και πυροδότηση των εκρηκτικών υλών με όλα τα 

απαιτούμενα βοηθητικά υλικά (θρυαλίδες, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 
 Η συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των παραγομένων προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, 

περιλαμβανομέων τυχόν προσωρινών αποθέσεων ή επαναφορτώσεων. 
 Η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών λόγω ταυτόχρονης διεξαγωγής της κυκλοφορίας, όπως 

περιορισμένα μέτωπα εκτέλεσης εργασιών, άμεσος καθερισμός καταστρώματος οδού από τις καταπτώσεις 
υλικών κλπ.  

 Η διαμόρφωση των τυχόν απαιτούμενων προσπελάσεων, καθώς και η αποκατάστασης του τοπίου μετά το 
πέρας των εργασιών 

 Οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού  
 Η λήψη των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας (εργασίες σε ύψος, ενδεχόμενη χρήση εκρηκτικών, ελεγχος 

ανεξέλεκτης πτώσης βραχοτεμαχίων προς τα κατάντη της οδού, εργοταξιακή σήμανση, έλεγχος 
κυκλοφορίας οχημάτων κλπ), . 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται και επιμετράται ιδιαίτερα η διαμόρφωση των απαιτούμενων προσπελάσεων (εάν 
δεν υπάρχουν) προς τους αναβαθμούς, όταν αυτές προβλέπεται να διατηρηθούν για την συντήρηση του έργου.  
Για ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας πρανούς ή αναβαθμού που καθαρίστηκε.  
ΕΥΡΩ επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 
 7,95 ευρώ          [*]  (7,57+0,38) 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Αριθμ. Τιμολ.:8ο 

Άρθρο Α-19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 
mm.  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121Β) 

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. 
ΕΥΡΩ δώδεκα ευρώ  
 12,00 ευρώ         [*]  (8,20+3,80) 

 
 
Αριθμ. Τιμολ.:9ο 

Άρθρο Α-23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121A) 

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό τα 
επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόμενα από 
κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 
 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό συμπύκνωσης 

τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 
13286-2) 

 Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου 
νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  

 Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,  
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά  
 11,50 ευρώ         [*]  (7,70+3,80) 
 

Αριθμ. Τιμολ.:10ο 
 
Άρθρο ΝΕΑΝΑΕΚΚ.1ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ, ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ) (ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ –
ΜΙΚΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ) 
(Κωδ.αναθεώρησης:     ΟΔΟ1123.Α)    
Εναλλακτική διαχείριση κάθε είδους αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές καικατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), 
ανεξάρτητα από την μορφήτους, τον όγκο, το βάρος ή και τα επιμέρους υλικά από τα οποία συντίθενται, όπως 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
αυτά προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 36259 / 1757 / Ε103 / 2010 (ΦΕΚ1312Β/2010) και σε κάθε διάταξη που 
αναφέρεται σ΄αυτή. 
Με το παρόν άρθρο (Ρεύμα ΑΕΚΚ2 : ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΜΙΚΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ,  Κ.ΕΚΑ 
170904 - 1ο πλισμένο 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 παραπάνω ΚΥΑ,  χωρίς τις δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με 
την σταλία μεταφορικών  μέσων), οι οποίες περιλαμβάνονται ανοιγμένες τις 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  του 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 τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ), πριν από την έναρξη των εργασιών και Βεβαίωση 
Παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, μετά την αποπεράτωση των 
εργασιών διαχείρισης τους, σύμφωναμε το Άρθρο7 της παραπάνω ΚΥΑ. 
Τέλος, στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται κάθε εργασία, ενέργεια, προσωπικό, υλικό, εξοπλισμός κ.λπ. 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 προέκυψαντα ΑΕΚΚ. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ΑΕΚΚ. 
 
ΕΥΡΩ τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 

  4,30 ευρώ 

 
 
ΟΜΑΔΑ B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Αριθμ. Τιμολ.:11ο 
Άρθρο Β-1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 

5,00 m 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 

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

ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
 Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

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



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 

σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών 
κλπ) 

 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 
 Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων 

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

απόσταση 
 Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής 

για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, 
οχετού ή αγωγού  

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

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

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

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

 7,80 ευρώ          [*]  (4,00+3,80) 
 
Αριθμ. Τιμολ.:12ο 

Άρθρο Β-2 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087) 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα στο όρυγμα, σε 
οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ 
συναντωμένων κατά τις εκσκαφές". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 η δαπάνη των μικροϋλικών, 
 η φθορά της ξυλείας,  
 οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 
 η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν 

γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό δικτύων 
ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία 
(όχι εργοταξιακή).  
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ) 
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση 
των εργασιών. 
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος  
ΕΥΡΩ δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά  

 2,70 ευρω 
 
Αριθμ. Τιμολ.:13ο 

Άρθρο Β-4 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Άρθρο Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β) 

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, 
μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή 
άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 
13286-2).  
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί τόπου του 

έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 η σταλία των μεταφορικών μέσων,  
 η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό 

καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης 
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
ΕΥΡΩ έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 11,50         [*]  (7,70+3,80) 
 

Αριθμ. Τιμολ.:14ο 
Άρθρο Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών (Αναθεωρείται με 

το άρθρο ΥΔΡ-6068)  
Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι ύψους 1,0 m 
από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την πλήρωση της ζώνης 
πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του εναπομένοντος όγκου του 
σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-03-00 "Μεταβατικά 
επιχώματα".  
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή μέρος τους 

εδράζονται στο φυσικό έδαφος  
 Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του κοκκώδους υλικού 

και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων  και της σταλίας του αυτοκινήτου 
 Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση  
 Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων  
 Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως και της 

προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ. 
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-οχετών από 
κοκκώδες υλικό. 
ΕΥΡΩ δέκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά 

 15,30 ευρώ        [*]  (11,50+3,80) 
 
Αριθμ. Τιμολ.:15ο 

ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 
 

Άρθρο Β-5 ΧΕΙΡΟΘΕΤΗ ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΗ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2251) 

Εφαρμογή λιθοπλήρωσης με λίθους λατομείου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε οποιαδήποτε θέση του 
έργου, με χρήση μηχανικών μέσων και χειρωνακτική υποβοήθηση για την προσέγγιση και τακτοποίηση των 
λίθων. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά από των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 

απόσταση και οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές  
 η απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης λιθοπλήρωσης  
ΕΥΡΩ δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά  

 17,50 ευρώ 
 
Αριθμ. Τιμολ.:16ο 

Άρθρο Β-29:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης 
κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, 
ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
 Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος,  

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 

 η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς  
 η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 

κενών,  
 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή 

του,  
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης 

φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και 
προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
 οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 

x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
 η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα 
γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής 
διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 
cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με 
σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω 
έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος 
του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) 
ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της 
κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 
κατασκευής: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  
 
Άρθρο Β-29.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20  
Άρθρο Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 

κλπ με σκυρόδεμα C16/20 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, 
επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
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ΕΥΡΩ ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά  
 94,20 ευρώ 
 

Αριθμ. Τιμολ.:17ο 
ΆρθροΒ-29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 
Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών 
τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο. 
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι οποίες 
κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.  
 
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση την 
επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει 
πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, 
εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα. 
 
ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι έξι ευρώ  
 126,00 ευρώ 
 

Αριθμ. Τιμολ.:18ο 
Άρθρο Β-30 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, 
μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, 
B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη 
της τοποθέτησης του οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 
των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 
τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και 
το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
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Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 
10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης 
του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με 

σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην 
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την 

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 
 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 σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
 
Άρθρο Β-30.1 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2611) 
ΕΥΡΩ ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 
 1,15 ευρώ  
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Αριθμ. Τιμολ.:19ο 

Άρθρο Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 
(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018) 

ΕΥΡΩ ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 
1,15 ευρώ  
 

Αριθμ. Τιμολ.:20ο 
Άρθρο Β-43 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ 
Άρθρο Β-43.2 Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6370) 
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (τοιχίων οχετών, τοίχων 
αντιστήριξης, στοιχείων θεμελίωσης, οπών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων σε στοιχεία από σκυρόδεμα κλπ) 
με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ασφαλτικό στόκο) εφαρμοζόμενη εν θερμώ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 ο επιμελής καθαρισμός των παρειών και του διακένου του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα,  
 η κάλυψη των παρειών του αρμού με αυτοκόλλητης ταινία (όταν απαιτείται για την αποφυγή ρύπανσης της 

επιφανείας του σκυροδέματος),  
 η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη,  
 η θέρμανση της μαστίχης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή  
 και η εφαρμογή της στο διάκενο του αρμού με σπάτουλα (το υλικό είναι παχύρευστο και εύπλαστο).  
Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος και 
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.  
Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  
Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, η οποία 
τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση το άρθρο Β-43.3 του Τιμολογίου.  
Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού. 
ΕΥΡΩ τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτα 
 4,40 λεπτά 
 

Αριθμ. Τιμολ.:21ο 
Άρθρο Β-51 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 
και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή 
καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία 
θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής 
τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της 

βάσης έδρασης,  
 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά 

και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των 
κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg 
τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
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Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται 
ιδιαιτέρως. 
ΕΥΡΩ εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά 
 9,60 ευρώ  
 

Αριθμ. Τιμολ.:22ο 
Άρθρο Β-52 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 
Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x 0,50 
m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και 

αρμολόγησης,  
 η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5 - 

3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3,  
 η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3 

μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως 

 
ΕΥΡΩ δέκα τρια ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 13,80 ευρώ 
 
 

Αριθμ. Τιμολ.:23ο 
Αρθρο 12.01 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση 
και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 
40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-geepipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-

sochetpipes) 
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, σωλήνες 

υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο θραύσεως 

σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (beddingfactor), 
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα 
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και 
επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός 
καταστρώματος οδού). 
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 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση ως 
προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.  
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να είναι 
ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την 
συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
 Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού στα 
θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: SulfateResistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10 %. 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή λοιπά 
υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμεντοσωλήνων 
κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς 
δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά 
μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη 
των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη 
μηκοτομικής κλίσης.  
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του υπολοίπου 
τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, θα 
γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα των 
σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου 
σωλήνα, ως εξής: 
12.01.01 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

12.01.01.03 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm 
Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.3 

ΕΥΡΩ σαράντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά    
 41,20 ευρώ 

 
ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

Αριθμ. Τιμολ.:24ο 
Άρθρο Γ-1 ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  
  Άρθρο Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β) 
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 
ΕΥΡΩ ένα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτα 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 1,48ευρώ           [*]  (1,10+0,38) 
 

Αριθμ. Τιμολ.:25ο 
Άρθρο Γ-2 ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
Άρθρο Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με 
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους  
ΕΥΡΩ δέκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά 
 15,30 ευρώ        [*]  (11,50+3,80) 

 
Αριθμ. Τιμολ.:26ο 

Άρθρο Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 
ΕΥΡΩ ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά  
 1,58 ευρώ          [*]  (1,20+0,38) 
 

Αριθμ. Τιμολ.:27ο 
Άρθρο Γ-4 ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΥΓΜΑΤΑ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β) 
Kατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης σε βραχώδη ορύγματα, ελαχίστου συμπυκνωμένου πάχους0,08 m, με 
αδρανή θραυστά σταθεροποιουμένου τύπου, ανεξάρτητα από τη μορφή και έκταση της επιφάνειας 
διάστρωσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται: 
 η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,  
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ισοπεδωτικής στρώσης ελάχιστου συμπυκνωμένου πάχους 0,08 m 
ΕΥΡΩ ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 
 1,28 ευρώ          [*]  (0,90+0,38) 
 

Αριθμ. Τιμολ.:28ο 
Άρθρο Γ-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3311.Β) 
Κατασκευή στρώσεων ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται: 
 η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,  
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  
 η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  
Επιμέτρηση κατ’ όγκο ερείσματος βάσει διατομών (αναλυτικός υπολογισμός), εντός των γραμμών 
πληρωμής που καθορίζονται στις τυπικές διατομές της μελέτης. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένων στρώσεων ερείσματος  
ΕΥΡΩ δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά  
 16,40 ευρώ        [*]  (12,60+3,80) 
 

Αριθμ. Τιμολ.:29ο 
Άρθρο Γ-6 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3231) 
Αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή, 
προκειμένου να ενταχθούν στην νέα διατομή της οδού ως στρώση υπόβασης ή βάσης, χωρίς ενσωμάτωση 
προσθέτων υλικών. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η αναμόχλευση των υφιασταμένων στρώσεων οδοστρωσίας,  
 η ενδεχόμενη διαλογή υλικών (π.χ. συλλογή και απομάκρυνση ακαταλλήλων),  
 η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώματος 
ΕΥΡΩ μηδέν ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 
 0,41 ευρώ 
 
ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Αριθμ. Τιμολ.:30ο 
Άρθρο Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
 
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να 
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται 
ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

 
ΕΥΡΩ ένα ευρώ 
 1,00 ευρώ 

 
Αριθμ. Τιμολ.:31ο 

Άρθρο Δ-3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110) 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 

φύλαξη κλπ.),  
 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση,  
 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 

ασφάλτου (Federal),  
 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 

μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
ΕΥΡΩ ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 
 1,20 ευρώ 
 

Αριθμ. Τιμολ.:32ο 
Άρθρο Δ-4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120) 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και 
υπαίθρια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 

φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ μηδέν ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 
 0,45 ευρώ  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 
 
 
 
Αριθμ. Τιμολ.:33ο 

Άρθρο Δ-6 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β) 

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή 
ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή 
της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή 
υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του   
 η σταλία των μεταφορικών μέσων 
 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η 

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών 

κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις 
εργασίες κλπ.).  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη 
ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. 
 
Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.  

 
ΕΥΡΩ ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά 

 84,88 ευρώ        [*]  (78,80+6,08) 
 
Αριθμ. Τιμολ.:34ο 

Άρθρο Δ-7 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΕΣ) ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΛΩΜΕΝΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β) 

Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
 η σταλία των μεταφορικών μέσων 
 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών 

κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις 
εργασίες κλπ.).  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη 
ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04. 
 
ΕΥΡΩ επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 

 7,48 ευρώ          [*]  (7,10+0,38) 
 
Αριθμ. Τιμολ.:35ο 

Άρθρο Δ-8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και 
τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά 
αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
 η σταλία των μεταφορικών μέσων 
 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της 
χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
Άρθρο Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

ΕΥΡΩ οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά 
 8,08 ευρώ         [*]  (7,70+0,38) 

 
Αριθμ. Τιμολ.:36ο 

Άρθρο Δ-8Α ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά 
την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος", συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, με χρήση 
διαστρωτή ασφάλτου (finisher).  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να μην 

σταθμεύουν τα οχήματά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα έντυπα μηνύματα, καθώς 
και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση των οχημάτων μη συμμορφωθέντων οδηγών.  

 Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισμα) με κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Arrow) οδών που δεν έχουν 
υποστεί φρεζάρισμα. 

 Η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ψυχρού τύπου σε 
αναλογία τουλάχιστον 500 gr/m2. 

 Η προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση με finisher και συμπύκνωση του 
ασφαλτοσκυροδέματος.  

 Η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης ασφαλτόστρωσης.  
ΕΥΡΩ εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

 9,68 ευρώ          [*]  (9,30+0,38) 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αριθμ. Τιμολ.:37ο 
 

Άρθρο Ε-9 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό 
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 
 
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  
 η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 
  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
Άρθρο Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,60 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,40 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,45 m 
ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,45 m 

 
ΕΥΡΩ τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 34,50 ευρώ 
 

Αριθμ. Τιμολ.:38ο 
Άρθρο Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 

 
α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,65 m 
ΕΥΡΩ πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 53,70 ευρώ 
Αριθμ. Τιμολ.:39ο 

Άρθρο Ε-9.5 Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 1,20 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 1,20 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,80 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,90 m 
ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,90 m 

 
ΕΥΡΩ ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά  
 86,50 ευρώ 
 

Αριθμ. Τιμολ.:40ο 
Άρθρο Ε-9.6 Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων μεσαίου 

μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο 
 ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της πινακίδας 

εντός του εδάφους 
 η επιθεώρηση. ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού). 
ΕΥΡΩ οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά   
 8,80 ευρώ 

 
Αριθμ. Τιμολ.:41ο 

Άρθρο Ε-10 ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
 
Άρθρο Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 
 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: threadsizeR = 1 ½’’, dεξ 
= 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 
‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση 

της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω 
άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την 
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται) 

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm 
 η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η 

πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 

 
ΕΥΡΩ τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά 
 31,10 ευρώ 
 

Αριθμ. Τιμολ.:42ο 
Άρθρο Ε-16 ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-108) 
 

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 200 mm, με 
μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων, είτε ως ανεξάρτητες 

μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 
 η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 
 ο έλεγχος λειτουργίας 
 η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής 
σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού. 

 
ΕΥΡΩ σαράντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά  
 43,80 ευρώ 

 
Αριθμ. Τιμολ.:43ο 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Άρθρο Ε-17 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και 
διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής 
οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση 
οδών’’ 

 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 

αποθήκευση (αν απαιτείται) 
 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την 

ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 
 ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 

απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  
 η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 

χρησιμοποιουμένου υλικού  
 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  
 η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 

στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 
Άρθρο Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788) 
 

ΕΥΡΩ τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 
3,80 ευρώ 
 
Αριθμ. Τιμολ.:44ο 

Άρθρο Ε-20 BAΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1) 

Προμήθεια και τοποθέτηση βάσης προσωρινής στήριξης πινακίδων από χυτό συνθετικό υλικό από 
ανακύκλωση (μη μεταλλικό), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 Προδιαμορφωμένες διαμπερείς οπές για την τοποθέτηση τετραγωνικών κοιλοδοκών, είτε σωλήνων Φ 50 

mm (2’’), με ή χωρίς χρήση συνδέσμου. 
 Προδιαμορφωμένες οπές ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση επάλληλων στοιχείων για την αύξηση του 

συνολικού βάρους της βάσης της πινακίδας.  
 Διαστάσεις τουλάχιστον 75x38x10 cm (ΜxΠxΥ) και βάρος τουλάχιστον 25 kg.  
 Ανθεκτικά χερούλια μεταφοράς 
Τιμή ανά βάση (τεμ) προσωρινής στήριξης πινακίδων. 
ΕΥΡΩ είκοσι τρία ευρώ  
 23,00 ευρώ 
 
ΟΜΑΔΑ Θ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Αριθμ. Τιμολ.:45ο 
22.01 Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2202  
Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, σε οποιοδήποτε βάθος από την 
χαμηλότερη στάθμη προσπελάσεως τροχοφόρων. Συμπεριλαμβάνεται η αναπέταση των 
προϊόντων, τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η 
συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-
02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 22,50 ευρώ  
 

 
Αριθμ. Τιμολ.:46ο 

20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 
"Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από 
την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του 
πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση 
των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

ΕΥΡΩ  δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 
2,80 ευρώ 
 

Αριθμ. Τιμολ.:47ο 
38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα 
πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή 
ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού 
τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς 
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".   
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής 
σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,  
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή 
επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων" 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  είκοσι ευρώ και εικοσι πέντε λεπτα 
20,25 ευρώ 

 
 

Αριθμ. Τιμολ.:48ο 
38.45  Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) 
χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους 
κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και 
σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  
 

ΕΥΡΩ  δύο ευρώ και έικοσι λεπτά 
2,20ευρώ 

 
Αριθμ. Τιμολ.:49ο 

43.01 Λιθοδομές ανωδομών 
Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων 
(αγκωναριών) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη 
εφαπτόμενες στις παριές εκσκαφής και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1, 50m από τη 
μέση στάθμη εδάφους κάθε πλευράς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 
"Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
43.01.01  Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4301 
ΕΥΡΩ  ενενήντα ευρώ 
90,00 ευρώ 

 
Αριθμ. Τιμολ.:50ο 

20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί 
τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά 
μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες 
καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  

 
ΕΥΡΩ  δεκά πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
15,70 ευρώ 

 
Αριθμ. Τιμολ.:51ο 

64.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από 
ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών 
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωμάτων. 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
64.01.02 Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402 
ΕΥΡΩ  πεντε ευρω και τριαντα λεπτα 
5,30 ευρώ 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 
 

Αριθμ. Τιμολ.:52ο 
64.29  Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428 
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, 
ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) 
ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος 
 

ΕΥΡΩ  είκοσι ευρώ 
20,00 ευρώ 

 
Αριθμ. Τιμολ.:53ο 

54.40Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1  
 
 Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από 
μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω 
τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, 
σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και 
χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
54.40.02 Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.2 
 
ΕΥΡΩ  εκατό εξήντα πέντε ευρώ 
165,00 ευρώ 
 

Αριθμ. Τιμολ.:54ο 
79.02  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματοςμε ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 
καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή. 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ  δυο ευρω και είκοσι λεπτα 
2,20 ευρώ 
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 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Αριθμ. Τιμολ.:55ο 

77.10  Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725  
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο 
ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού 
υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ  τρια ευρω και ενενηντα λεπτα 
3,90 ευρώ 

 
Αριθμ. Τιμολ.:56ο 

77.20  Αντισκωριακές βαφές 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών".  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
77.20.02 Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού 

χρώματος δύο συστατικών  
Εφαρμογή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών επιφανειών, με 
αντιδιαβρωτικά υποστρώματα δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις 
συνολικού πάχους ξηρού υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά. 
 

ΕΥΡΩ  δυο ευρώ και εβδομήντα λεπτα 
2,70 ευρώ 

 
Αριθμ. Τιμολ.:57ο 

60.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 
60.10.10 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NaLP),τύπου semicut-off, 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με λαμπτήρα Ατμών 
Νατρίου Χαμηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014 − Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 

ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα 
φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη 
στέψη ιστού 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη 

 η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 
 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 

x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 
 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης 

που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 
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Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με το λαμπτήρα και το βραχίονά του, ανάλογα με τον αριθμό 
βραχιόνων, τον τύπο και την ισχύ του λαμπτήρα, ως εξής: 
60.10.10.02 Ισχύος 180 W, με  βραχίονα 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
ΕΥΡΩ τετρακοσια ευρω  
 400,00 ευρω 

 
Αριθμ. Τιμολ.:58ο 

Αρθρο 12.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς τοιχώματος, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U". 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 
στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με 
συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των 

σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι 

συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
 Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
 Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των 
ειδικών τεμαχίων. 
12.10.04  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2 
ΕΥΡΩ εννέα ευρώ και τριάντα λεπτα    
 9,30 ευρω  
 

Αριθμ. Τιμολ.:59ο 
Αρθρο 11.01 Kαλύμματα φρεατίων 
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που 
προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου 
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.   
11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 

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



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας. 

ΕΥΡΩ δύο ευρώ και ενενήντα λεπτα    
2,90ευρω 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

α/α α/α      
Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο 

Αναθεώρησης 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
1 Α-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών  ΟΔΟ-1110 m3 544,00 

2 Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  
ΟΔΟ-
1123Α m3 2115,30 

3 Α-3.3 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 

εκρηκτικών 
ΟΔΟ-
1133Α m3 835,16 

4 Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-1212 m3 423,00 
5 Α-4.2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες  ΟΔΟ-1220 m3 97,00 

6 Α-14 
Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή 

τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος  ΟΔΟ-1310 m 2145,00 
7 Α-17 Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών ΟΔΟ-1420 m2 465,00 

8 Α-19 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm  
ΟΔΟ-
3121Β m3 1913,00 

9 Α-23 Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους 
ΟΔΟ-
3121A m3 38,00 

10 ΝΑΕΚΚ1 

Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα 

καθαιρέσεων – μικτά ρεύματα υλικών) 
ΟΔΟ-
1123Α m3 3100,00 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

11 Β-1 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 

5,0 m ΟΔΟ-2151 m3 99,00 

12 Β-2 
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα 

υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ-6087 m3 846,00 

13 Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 
ΟΔΟ-
3121Β m3 12,00 

14 Β-4.2 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης 

αγωγών ΥΔΡ-6068 m3 66,00 
15 Β-5 Χειρόθετη λιθοπλήρωση ΟΔΟ-2251 m3 12,00 

16 Β-29.3.1 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 53,96 

17 Β-29.3.4 

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20   ΟΔΟ-2532 m3 44,00 

18 Β-30.1 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος  B500A ΟΔΟ-2611 kg 1660,00 
19 Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ-7018 kg 1789,20 

20 Β-43.2 
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με 

πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη  ΥΔΡ-6370 m 15,00 
21 Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 m 59,00 
22 Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΟΔΟ-2922 m2 174,00 

23 12.01.01.03 

Προμηθεια , μεταφορά στην θεση εγκατάστασης και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένου τσιμεντοσωλήνων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής Διμέτρου 

Φ400χιλ Ονομαστικής Διμέτρου Φ400χιλ ΟΔΟ-2532 m3 57,00 

ΟΜΑΔΑ Δ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

24 Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 
ΟΔΟ-

3111.Β m2 
5.819,00 

25 Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους   
ΟΔΟ-

3211.Β m3 
11,00 

26 Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
ΟΔΟ-

3211.Β m2 
5.819,00 
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27 Γ-4 Ισοπεδωτική στρώση εφαρμοζόμενη σε βραχώδη ορύγματα 
ΟΔΟ-

3111.Β m2 
167,00 

28 Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων 
ΟΔΟ-

3311.Β m3 
12,00 

29 Γ-6 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας ΟΔΟ-3231 m2 
1.269,00 

ΟΜΑΔΑ Ε:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου) 

30 Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
ΟΙΚ-

2269A m 
224,00 

31 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 m2 
11.053,00 

32 Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 m2 
3.661,00 

33 Δ-6 
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες 

κατά βάρος  
ΟΔΟ-
4421Β ton 

160,50 

34 Δ-7 
Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές)  στρώσεις 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m  
ΟΔΟ-
4421Β m2 

18,00 

35 Δ-8.1 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 

0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου  
ΟΔΟ-
4521Β m2 

11.053,00 

36 Δ-8Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού 
ΟΔΟ-
4521Β m2 

18,00 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

37 Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους    ΟΙΚ-6541 τεμ. 
13,00 

38 Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους ΟΙΚ-6541 τεμ. 
39,00 

39 Ε-9.5 Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους  ΟΙΚ-6541 τεμ. 
6,00 

40 Ε-9.6 Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ-6541 τεμ. 
1,00 

41 Ε-10.1 
Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 

½ ‘’) ΟΔΟ-2653 τεμ. 
65,00 

42 Ε-16 Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ-108 τεμ. 
13,00 

43 Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  ΟΙΚ-7788 m2 
13,00 

44 Ε-20 Bάση προσωρινής στήριξης πινακίδων 
ΥΔΡ-

6620.1 τεμ. 
3,00 

ΟΜΑΔΑ Θ : ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
45 22.01. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  ΟΙΚ-2204 m3 1,00 

46 20.02 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων ΟΙΚ-2112 m3 5,40 

47 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  ΟΙΚ 3841 m2 10,80 
48 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΟΙΚ 3873 m2 32,00 
49 43.01.01 Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2 ΟΙΚ-4301 m3 1,50 
50 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΟΙΚ-2162 m3 15,00 

51 64.01.02 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων 
διατομώνΣυνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες 
ράβδους ΟΙΚ 6402 kg 50,00 

52 64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm ΟΙΚ 6428 m 16,70 

53 54.40.02 
Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 
23 cm 

ΟΙΚ 
5441.2 m2 2,44 

54 79.02 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές 
ασφαλτικό γαλάκτωμα ΟΙΚ 7902 m2 26,00 
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55 77.10 

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα ΟΙΚ 7725 m2 50,00 

56 77.20.04 
Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή 
ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών  ΟΙΚ 7744 m2 12,96 

57 60.10.10.02 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με 
λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής πίεσης (NaLP).Ισχύος 180 W, με  
βραχίονα ΗΛΜ-103 τεμ. 3,00 

58 12.10.04 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 
mm 

ΥΔΡ 
6711.2 m 20,00 

59 11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ 6752 kg 10,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννινα …. / 08 / 2020  Ιωάννινα …. / 08 / 2020  Ιωάννινα …. / 08 / 2020 
Ο Συντάκτης  Η Προϊστάμενη  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

  Τμ. Μελετών και Επίβλεψης Έργων  Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
    του Δήμου Ιωαννιτών 

     
     
     
     

Χριστόδουλος Καπετάνος  Κυριακή Μακρή  Ορέστης Μπρίκος 
Μηχανικός ΤΕ Έργων Υποδομής  Πολ. Μηχανικός  Πολ. Μηχανικός 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΕ.Σ.Υ. 
ΜΕΡΟΣΙ.ΓΕΝΙΚΟΙΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ1ο Αντικείµενο 

ΑΡΘΡΟ2ο ∆ιατάξειςπουισχύουν 

ΑΡΘΡΟ3ο Σειρά µε την οποία ισχύουντα τεύχη της δηµοπρατήσεως 

ΑΡΘΡΟ4ο Απαλλοτριώσεις 

ΑΡΘΡΟ5ο Εγγυήσεις -Σύμβαση 
 

ΑΡΘΡΟ6ο Τόπος ∆ιαµονής αναδόχου, Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

ΑΡΘΡΟ7ο Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

ΑΡΘΡΟ8ο ΕυθύνεςτουΑναδόχου 

ΑΡΘΡΟ9ο ΤεχνικέςΠροδιαγραφές 
ΑΡΘΡΟ10ο 
 
 

Τροποποιήσεις προδιαγραφών - Τεχνική µελέτη κατασκευής- 
Έλεγχος/Συµπλήρωσηµελετώντουέργου 

ΑΡΘΡΟ11ο Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών 

ΑΡΘΡΟ12ο ΥπέρβασηΠροθεσµιών–ΠοινικέςΡήτρες 

ΑΡΘΡΟ13o 
Περιεχόµενο των τιµών µονάδος τουΤιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον 
ανάδοχο 

ΑΡΘΡΟ14ο Αναθεώρησητιµών 

ΑΡΘΡΟ15ο Πιστοποίηση- Εντολήπληρωµών 

ΑΡΘΡΟ16ο Τιµέςµονάδοςνέωνεργασιών 

ΑΡΘΡΟ17ο ΕπιµετρήσειςΕργασιών 

ΑΡΘΡΟ18ο 
Προέλευση –Έλεγχος-Έγκριση υλικών και ετοιµων ή ηµικατεργασµένων 
προϊόντων 

ΑΡΘΡΟ19ο ΕργαστηριακόςΈλεγχοςΥλικών 

ΑΡΘΡΟ20ο Χρήσηεκρηκτικώνυλικών 

ΑΡΘΡΟ21ο Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 

ΑΡΘΡΟ22ο Υλικά επιχώσεως χανδάκων(καλωδιώσεων- σωληνώσεων) 

ΑΡΘΡΟ23ο Προσωρινές Εγκαταστάσεις- Κατασκευές του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ24ο Καθαρισµός εργοταξίων ,κατασκευών και εγκαταστάσεων 

ΑΡΘΡΟ25ο Επίβλεψηκατασκευήςτουέργου 

ΑΡΘΡΟ26ο ΓενικέςΥποχρεώσειςτουΑναδόχου 

ΑΡΘΡΟ27ο ΑσφάλισηΠροσωπικού 

ΑΡΘΡΟ28ο ∆οκιµέςΕγκαταστάσεων 

ΑΡΘΡΟ29ο Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση-διοικητικήπαραλαβήγιαχρήση 

ΑΡΘΡΟ30ο Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο 

ΑΡΘΡΟ31ο Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 
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ΑΡΘΡΟ32ο Μέτρα υγιεινής- ΠρώτεςΒοήθειες 

ΑΡΘΡΟ33ο Φόροι- Τέλη - Κρατήσεις 

ΑΡΘΡΟ34ο ΠερίΦ.Π.Α 

ΑΡΘΡΟ35ο Τήρηση Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων 

ΑΡΘΡΟ36ο Ανωτέρα Βία 

ΑΡΘΡΟ37ο Συμβατικες  διαφορες,  Δικαστική  επίλυση και διαιτησία 

ΜΕΡΟΣΙΙ.ΕΙ∆ΙΚΟΙΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ1ο Αντικείµενο εργολαβίας και Προϋπολογισµός Μελέτης 

ΑΡΘΡΟ2ο ΤιµέςMονάδος 

ΑΡΘΡΟ3ο Τεχνικήµελέτη – ΤεχνικέςΠροδιαγραφές 

ΑΡΘΡΟ4ο Χρονοδιάγραµµακατασκευής–Οργανόγραµµα-Ηµερολόγιο 

ΑΡΘΡΟ5ο Προθεσµίες- ΠοινικέςΡήτρες 

ΑΡΘΡΟ6ο 
Χρηµατοδότηση  και  Γενικά  έξοδα-Όφελος  κλπ.  Αναδόχου  (εργολαβικά 
ποσοστά)- Επιβαρύνσεις 

ΑΡΘΡΟ7ο ΠληρωµήΑναδόχου 

ΑΡΘΡΟ8ο Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου 

ΑΡΘΡΟ9ο Προκαταβολή-Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 

ΑΡΘΡΟ10ο ∆ιάθεσηΤεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου 

ΑΡΘΡΟ11ο Σύµπραξη στην κατασκευή του Mελετητή Πρόσθετες εγγυήσεις- Ευθύνη 

ΑΡΘΡΟ12ο Μηχανήµατακαιµέσα 

ΑΡΘΡΟ13o Ποιότητα στα δηµόσια έργα.- Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου(Π.Π.Ε.) 

ΑΡΘΡΟ14ο Απολογιστικές εργασίες- Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες 

ΑΡΘΡΟ15ο Γενικά περίεργασιών στους χώρους εκτελέσεως έργων και µέτρα ασφαλείας 

ΑΡΘΡΟ16ο ∆ιεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής 

ΑΡΘΡΟ17ο Προστατευτικέςκατασκευές–ΈκδοσηΑδειών 

ΑΡΘΡΟ18ο Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους 

ΑΡΘΡΟ19ο Βεβαίωσηπεράτωσηςεργασιών 

ΑΡΘΡΟ20ο ∆ιοικητικήπαραλαβήγιαχρήση 

ΑΡΘΡΟ21ο Προσωρινή – οριστική παραλαβή, χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 

ΑΡΘΡΟ22ο Μητρώοτουέργου-Οδηγίεςλειτουργίαςκαισυντήρησης 

ΑΡΘΡΟ23ο Ασφαλίσεις 

ΑΡΘΡΟ24ο Κήρυξηέκπτωτου 

ΑΡΘΡΟ25ο ΠληροφοριακέςΠινακίδες 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο:  Αντικείμενο 

ΣτοπαρόντεύχοςτηςΕιδικήςΣυγγραφήςΥποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ.)περιλαμβάνονταιοιΓενικοίκαι 
οιΕιδικοίόροι,σύμφωναµετουςοποίουςκαισεσυνδιασµό καιπροςτουςόρουςτωνυπόλοιπων 
συµβατικώντευχώνκαιτηςισχύουσαςνοµοθεσίαςπρόκειταινακατασκευαστεί απότονΑνάδοχοτο 
Έργοπουαναφέρεταιστοάρθρο1τουΜΕΡΟΥΣΙΙτηςΕΣΥ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ∆ιατάξεις  που  ισχύουν 
ΗεκτέλεσητωνέργωνγίνεταισύµφωναµετιςδιατάξειςτουΝ.4412/2016(ΦΕΚ147Α/ 8-08-2016) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες2014/24/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 αναφερμένες στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο 
Τιµολόγιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο Σειρά µε  την  οποία  ισχύουν τα  τεύχη της δημοπρατήσεως 

Τατεύχητηςδηµοπρασίαςαλληλοσυµπληρώνονται,σεπερίπτωσηδεασυµφωνίαςµεταξύτων 
όρωνπουπεριέχονταισ'αυτά,ησειράµετηνοποίαισχύουνταπαραπάνωτεύχη,καθορίζεται πάγια, όπως 
παρακάτω, εκτός εάν σε ειδικές περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 
1.  Το συμφωνητικό. 
2.  Η διακήρυξη της δημοπρασίας 
3.  Η Οικονοµική Προσφορά. 
4.  Το Τιµολόγιο δημοπράτησης 
5.  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6.  Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους 
7.  Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8.  Ο Προϋπολόγισεςδημοπράτησης. 
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 εγκεκριμένοΧρονοδιάγραμμα  κατασκευής του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο Απαλλοτριώσεις 

Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση  των έργων απαλλοτριώσειςγίνονται  µε φροντίδατου 
εργοδότηκατάτις ισχύουσεςδιατάξεις.Τονεργοδότηβαρύνουνοιεκδικαζόµενεςαποζηµιώσεις.Ουδεµία 
ευθύνηήυποχρέωση αποζημίωσης  αναλαµβάνει οεργοδότηςέναντιτουαναδόχου,πληντης 
παρατάσεωςπροθεσμίαςπεραιώσεωςστηνπερίπτωσηκαθυστερήσεωςτουέργου,ένεκααναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως,µη οφειλομένης  σευπαιτιότητατουαναδόχου.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 σύµφωναµε το άρθρο 161 του Ν. 4412/2016 
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ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγυήσεις - Σύμβαση 
5.1 Μετηνυπογραφή τηςΣύµβασηςκατατίθεται ηεγγύησηκαλήςεκτέλεσης πουπροβλέπεται 

απότηδιακήρυξη.Κατάταλοιπά εφαρμόζεται η παρ. 1β του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 . 
5.2Ανηεκτέλεση τουέργουαναληφθεί απόκοινοπραξία,έχουνισχύ,εκτόςαπόταπαραπάνω, 

καιοιειδικέςρυθµίσειςτουάρθρου140τουΝ.4412/2016,πουαφορούνστιςεγγυήσειςκαλήςεκτέλεσης, 
στηνευθύνητωνκοινοπρακτούντων απέναντιστονκύριοτουέργου,στοδιορισµόεκπροσώπουκαι 
αναπληρωτούαυτού,τηςκοινοπραξίας,ωςκαιστοντρόποαντικατάστασης αυτών,στοντρόπο 
συνέχισηςτωνεργασιώναν υπάρξειπτώχευσηήθάνατος ενός ήπερισσοτέρωνµελώντηςκοινοπραξίας 
κ.λ.π 

5.3 Οιεγγυήσειςκαλήςλειτουργίαςπουπροβλέπονται στην  παρ. 2 του άρθρου 72 του   
Ν.4412/2016δεναφορούντηνπαρούσασύµβαση. 
 5.4. Σύμβαση 
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Άρθρα 86 και 129  

του Ν.4412/2016και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.  
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: 
Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για το έργο που θα προτείνει και θα 

εγκριθούν από την Υπηρεσία, 
i. Θα εκπονήσει τις τυχόν αναγκαίες μελέτες εφαρμογής για το έργο, όπου αυτό απαιτείται, 
ii. Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται 

στα συμβατικά τεύχη και την ισχύουσα νονοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο Τόπος  ∆ιαµονής  αναδόχου, Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 
Πέρααπόόσαορίζονταιστοάρθρο135τουΝ.4412/2016,οανάδοχοςέχειυποχρέωσηνα 

ορίσειτοναντίκλητό τουκατάτηνυπογραφή τηςσύµβασης καιόταντοέργοεκτελείται µακριάαπότην 
έδρατης∆ιευθύνουσαςΥπηρεσίαςοανάδοχοςυποχρεούται, εφόσοντουζητηθείαπότην∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία,ναορίσειαντίκλητότουµεέδρατηνπεριοχήεκτέλεσηςτουέργουσύμφωνα 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.Ησυµµετοχήστηδηµοπρασία µευποβολήπροσφοράς, αποτελείαµάχητοτεκµήριο, ότιοι 

διαγωνιζόµενοιέχουνεπισκεφτείκαιελέγξει 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  κάθεφύσεωςπηγέςυλικών,θέσειςπροσωρινήςή οριστικήςαποθέσεωςπροϊόντων 
εκσκαφής,τιςµεταφορές,διάθεση,διαχείρισηκαιαποθήκευσηυλικών. 
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           β.Τηδυνατότηταεξασφαλίσεωςεπιστηµονικούκαιεργατοτεχνικούπροσωπικούγενικά,νερού, 
ηλεκτρικούρεύµατοςκαιοδώνπροσπελάσεως. 

γ.Τιςµετεωρολογικέςσυνθήκεςπουεπικρατούνσυνήθως,τιςδιάφορες διακυµάνσεις  της 
στάθµηςτωνυπόγειωνυδάτων,τωνυδάτωντωνποταµών,χειµάρρων,παλίρροιαςήπαρόµοιεςφυσικές 
συνθήκεςστοντόποτωνέργων. 

δ.  Τηδιαμόρφωσηκαικατάστασητουεδάφους,το  είδος,τηνποιότητακαιποσότητατων 
κατάλληλωνκαιεκμεταλλεύσιμων υλικώνπουβρίσκονταιστηνπεριοχή,τοείδοςκαιταµέσα (μηχανήματα, 
υλικά,υπηρεσίες)πουθαχρειαστούνπριναπότηνέναρξηκαικατάτηνεκτέλεσητων εργασιών. 

ε.Τηδυνατότηταέγκαιρηςπρομήθειαςαπότοεξωτερικότωνμηχανημάτων καιυλικώνπου 
τυχόναπαιτούνται. 

στ.Οποιαδήποτεάλλαθέµαταπουκατάοποιονδήποτετρόποµπορούνναεπηρεάσουν τις 
εργασίες,τηνπρόοδοήτοκόστοςτους,σεσυνδυασµόµετουςόρουςτηςσύµβασης. 

7.2Παράλειψητουδιαγωνιζόµενουνα επισκεφτείτοντόποτουέργουκαινα κατατοπιστείσεόλα 
ταπαραπάνωσχετικάµετηνεκτέλεσητουέργουστοοποίοαναφέρεται αυτήησύµβαση,µεκανένα τρόπο δεν 
µπορεί να παρουσιαστείσαν δικαιολογίαγιαοποιαδήποτεπαρερµηνείατων 
όρωνκαιαπαιτήσεωνπουπεριλαµβάνονταισ' αυτή, 
ούτετοναπαλλάσσειαπότηνευθύνηγιαπλήρησυµµόρφωσήτουστιςσυµβατικέςτουυποχρεώσεις. 

7.3 Στηνπερίπτωσηπουο διαγωνιζόµενοςβρειασυµφωνίεςή παραλείψειςστα  Σχέδιαή 
προδιαγραφέςήσταλοιπάστοιχείατηςΣυµβάσεως ήεάναµφιβάλλει γιατηνέννοιάτους,πρέπεινα 
ειδοποιήσειαµέσωςτηναρµόδιαΥπηρεσία,γιαναλάβειδιευκρινίσεις, πρινυποβάλλει τηνπροσφορά 
του.Γιαναληφθεί υπόψη τέτοιααίτηση γιαπαροχήδιευκρινίσεως,πρέπειαυτή ναυποβληθείεγγράφως 
στηναρµόδιαΥπηρεσίαέξη(6)ηµέρεςτουλάχιστον πριναπότηνηµέραπουέχεικαθοριστεί γιατη 
διενέργειατουδιαγωνισµού.Οιδιευκρινίσειςαυτέςγνωστοποιούνται σεκάθεδιαγωνιζόµενοπουθα 
απευθυνθείεγγράφωςστηνΥπηρεσία,τέσσερις(4)τουλάχιστον ηµέρεςπριναπότηνηµέραπουέχει 
καθοριστείγιατηδιενέργειατουδιαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  :  Ευθύνες του Αναδόχου 

8.1Σύµφωναµε τα συµβατικάτεύχηκαιτιςδιατάξειςτου άρθρου 138 του Ν.4412/2016, τόσογια 
τηνεφαρµογήτωνµελετών,όσοκαιγιατηνποιότητακαιαντοχήτωνέργων,µόνοςυπεύθυνος είναιο 
ανάδοχος,οδεκάθεφύσεωςέλεγχοςπουθαασκηθείαπότηνΥπηρεσίαδεναπαλλάσσεικαθόλουτον 
ανάδοχοαπόαυτήτηνευθύνη.Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

8.2Επίσης,οανάδοχοςαποδέχεταιότιέχειµελετήσει,µεσκοπότησυµµόρφωσή του,τα 
εγκεκριμέναδιαγράµµατακαισχέδιατηςµελέτης, όπως καιταλοιπάσυµβατικάστοιχεία τηςεργολαβίας 
πουπεριλαµβάνονται στοφάκελοτηςδηµοπρασίας καιαποτελούνµαζίµετηδιακήρυξητηβάσητης 
προσφοράςτου,καθώςκαιότιαποδέχεταικαιαναλαµβάνει χωρίςεπιφύλαξη,ναεκτελέσει όλες τις 
υποχρεώσειςτου,πουαπορρέουναπότιςπαραπάνωσυνθήκεςκαιόρους. 

8.3Ταστοιχεία πουσχετίζονταιµετηφύση,τηθέση τουέργουκαιεξαρτώνταιαπό τιςσυνθήκες 
τουεδάφους, όπως π.χ.χαρακτηρισµόςεδάφους,ύπαρξηυπόγειωνυδάτων,κλπ. Είναιενδεικτικάστη 
µελέτηκαιοδιαγωνιζόµενοςείναιυποχρεωµένοςνασταθµίσει τηπροσφορά τουσύµφωναµεαυτάπου αυτός 
θεωρείπραγµατικάδεδοµένα. 

8.4 Οανάδοχοςείναιυποχρεωµένος ναειδοποιήσειαµέσωςτηδιευθύνουσα Υπηρεσίααν 
κατάτηνκατασκευήτωνέργων βρεθούναρχαιότητεςήοποιαδήποτεέργατέχνης.Στην περίπτωσηαυτή 
εφαρµόζονταιοιδιατάξειςγιατιςαρχαιότητες.Γιατηνκαθυστέρησητωνέργωνήδιακοπήτουςαπό αυτή 
τηναιτία,έχουνεφαρµογήοισχετικέςδιατάξειςτουνόµουΝ.4412/2016. 

8.5Οµοίωςοανάδοχοςείναιεξολοκλήρου υπεύθυνος γιατηνεκλογήτωνυλικώνπουθα 
χρησιµοποιηθούνγενικά,τηχρησιµοποίησήτουςκαιτηνεκτέλεσητηςεργασίαςγενικά,σύµφωναµετους 
όρουςτηςπαρούσης,τωνσχετικώνΤεχνικώνΠροδιαγραφών καιτωνλοιπώνσυµβατικών 
τευχώνπουέχουνεγκριθείκαιτηµελέτητουέργου. 
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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). 

8.9Για 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). 

8.10Σε 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. 
 8.11Μεγάλη 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  ΤεχνικέςΠροδιαγραφές 
9.1Για τις τεχνικές προδιαγραφές εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου54τουΝ4412/2016,ενώορισµοί 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VII του Προσαρτήµατος Α΄ . Σύµφωνα µε την παρ. 7 
τουάρθρου54τουΝ.4412/2016οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά τοάρθρο61.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 120τουΝ.4412/2016. 

9.2Οι 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. 
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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». 

9.4Με 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  τηνπαρ.8τουάρθρου54τουΝ.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ   10ο:      Τροποποιήσεις προδιαγραφών -   Τεχνική µελέτη  κατασκευής-   Έλεγχος/ 
Συμπλήρωσηµελετών του έργου 
 10.1.   Στοάρθρο3τηςΕ.Σ.Υ.καθορίζεταιότι στηνσειράισχύοςτωνσυµβατικώνστοιχείωντης 
µελέτηςτουέργουητεχνικήµελέτηκατασκευής έπεται των προδιαγραφών του έργου. 

10.2.   Κατόπιντούτωνκαιπροςαποφυγήτροποποιήσεων επίτωνπροδιαγραφών τουέργου καθορίζεται  
ότισε όλες τιςπεριπτώσειςπουυποβάλλεται απότονανάδοχο''ΤεχνικήΜελέτη Κατασκευής''  τα εις αυτήν 
προβλεπόµεναυλικά και εργασίες θα είναι σύµφωνα  απολύτωςµε τις 
προδιαγραφέςτουέργου.Τούτοισχύειανεξάρτηταανη''ΤεχνικήΠεριγραφή Κατασκευής''εγκριθεί κατά 
τηφάσηδιαδικασίαςτουδιαγωνισµούήκατάτηνδιάρκειατηςεκτελέσεωςτουέργου. 

10.3      Οανάδοχοςέχειυποχρέωσηνα προβείστονέλεγχοτης σχετικήςµελέτηςτουέργουκαι 
ναυποδείξει εγκαίρως καιεγγράφωςτυχόνατέλειες ήσφάλματάτης,ταοποίαεπιδρούνδυσμενώςστην 
καλήκατασκευήκαιευστάθειατουέργουκαιναπροτείνειτιςαπαραίτητεςδιορθώσειςκαισυμπληρώσεις, 
παραµένοντας αποκλειστικάυπεύθυνος γιατηνκαλήκατασκευή καιευστάθεια τωνέργωνπου 
κατασκευάζονταιαπόαυτόν.Επιπλέονέχειυποχρέωση 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 κριθεί αναγκαίο από την Επίβλεψη του έργου . 

10.4.  Οανάδοχοςέχειτηνυποχρέωση,µεβάσητιςµελέτεςπουθατουχορηγηθούν, τις 
έγγραφεςοδηγίεςτηςΥπηρεσίαςκαιτις εγκεκριμένες 
απότοΥπουργείοΥποδοµών(τ)ΥΠΕΧΩ∆Επροδιαγραφέςεκπονήσεως µελετών,ναπροβείστην εφαρμογή 
τωνµελετώνστοέδαφος,στις αναπασσαλώσεις καιχωροσταθμήσεις  
τωναξόνωντωνέργων,στονέλεγχοκαιλήψητωνσυμπληρωματικών στοιχείωνπουαπαιτούνταιγιασυμπλήρωση 
καιπροσαρμογή τωνστοιχείωντης µελέτηςπουέχουνεγκριθεί, όπως επίσης 
καιστησήµανσητηςζώνηςκαταλήψεωςτωνέργων. 

10.5  Oκαθορισµόςαπότασχέδια,τηνΤεχνικήΠεριγραφή καιτηΣυγγραφήΥποχρεώσεων 
τωνοιωνδήποτεστοιχείωνκαιοδηγιών γιατηνεκτέλεσητωνεργασιών,σύµφωναµετιςπροβλεπόμενες 
επίµέρουςδιατάξειςκαιτοντρόποεκτέλεσηςτωνκατασκευών, δεναπαλλάσσει τονανάδοχοαπότην 
υποχρέωσηναλάβειόλαταµέτρα γιατηνάρτιαεκτέλεσηκαιεµφάνισητωνδιαφόρωνειδώνκατασκευής 
πουσυνθέτουνκάθεεπιφάνειαήχώροήλειτουργίατουέργου.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.Γιατηνεφαρµογήτωνπαραπάνωόρωνδιευκρινίζεταιότι,έστωκαιανκάτιδενορίζεται 
απότασχέδιαλεπτοµερειώνήαπόάλλαστοιχείατηςεργολαβίας,ήαπότιςοδηγίες-διαταγέςτης 
Υπηρεσίας,κάθεαπλόήσύνθετοτµήµατουέργουπρέπειναείναιάρτιοσεότιαφοράτηνάµεσησύνδεσή 
τουµεταλοιπά(εσωτερικά ή γειτονικά)τμήματατουέργου. 

10.7Ειδικάγιατηνεγκατάσταση τωνπάσηςφύσεωςμηχανημάτων καιμηχανολογικού 
εξοπλισµού,οανάδοχοςυποχρεούταινασυντάξεικατασκευαστικάσχέδιακαιμελέτεςσυνδέσεωςαυτών, 
επειδήοιµελέτεςαυτέςεξαρτώνταιαπότοντύποτουμηχανήματοςπουθαεκλέξειοανάδοχος(μέσα 
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σταόριαφυσικά που καθορίζονταιαπό τησύµβαση)καιεποµένωςδενείναιδυνατήησχεδίασήτωναπό 
τηνΥπηρεσία. 

10.8Όσααναφέρονταιστιςπαραπάνωπαραγράφουςτουάρθρουαυτού,θαεκτελούνταιµε 
µέριµνατουαναδόχου,χωρίςιδιαίτερη αποζηµίωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών (άρθρο 95 Ν 4412/2016) 
11.1  Η  οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ.   
11.2Οιοικονοµικέςπροσφορέςσυντάσσονταικαιυποβάλλονται,σύµφωναµεταπαρακάτω: 
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:  
β.1)  τιµολόγιο όµοιο µε το τιµολόγιο της υπηρεσίας, στο οποίο όµως οι τιµές είναι ασυµπλήρωτες και  
β.2) 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 
τιςτιµές,ταεπιµέρουςκαιτογενικόάθροισµα,τοποσόγιαγενικάέξοδακαιόφελοςεργολάβου(Γ.Ε.καιΟ.Ε.) 
βάσειτουαναγραφόµενουποσοστού,ανπροβλέπεταιχωριστάκαιτοσυνολικόάθροισµατου 
προϋπολογισµούπροσφοράς.Όλεςοι τιµέςστοτιµολόγιοσυµπληρώνονταιολογράφωςεπίποινή 
απαραδέκτου.Αριθµητικήµόνοαναγραφήτιµήςστοτιµολόγιοδενλαµβάνεταιυπόψη.Ηέκπτωση 
αποτελείτολόγοτουπροϋπολογισµούπροσφοράςµετονπροϋπολογισµό(εκτιµώµενηαξίαςσύµβασης)τηςυπηρε
σίας,χωρίςναλαµβάνεταιυπόψητοκονδύλιογιααπρόβλεπτα(τεκµαρτήέκπτωση),σύµφωνα 
µετοάρθρο95τουΝ.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 
ΓιατιςΠροθεσµίεςισχύουντααναφερόµεναστοάρθρο147τουΝ.4412/2016καιειδικότερα: 
 12.1 Όλες οι προθεσµίες (συνολική και τµηµατικές) αρχίζουν από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
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 12.2Μέσα 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»,ότανηκαθυστέρησητουσυνόλουτωνεργασιώντουέργουήτου 

αντίστοιχουτµήµατοςδεν οφείλεταισεαποκλειστικήυπαιτιότητατουαναδόχουήπροκύπτειαπό αύξηση 
τουαρχικούσυµβατικούαντικειµένου,µε την επιφύλαξη του άρθρου 153 παρ. 23 του Ν 4412/2016. 

β)Είτε«χωρίς αναθεώρηση»,γιατοσύνολοήµέροςτωνυπολειπόµενωνεργασιών,ότανη 
παράτασηκρίνεταισκόπιµηγιατοσυµφέροντουέργου,έστωκαιανηκαθυστέρησητουσυνόλουή 
µέρουςτωνυπολειπόµενων εργασιώνοφείλεταισεαποκλειστικήυπαιτιότητατουαναδόχου.Σε 
περίπτωσηέγκρισηςπαράτασηςπροθεσµίας«χωρίςαναθεώρηση» γιατοσύνολοτωνυπολειπόµενων 
εργασιώντουέργουήµιαςτµηµατικήςπροθεσµίαςτου,επιβάλλονται οισχετικέςποινικέςρήτρες, 
ανεξάρτητααπότηνέγκρισητηςπαράτασηςαυτής. 
           12.3  Κατά  την έγκρισητων παρατάσεωντης συνολικήςή τωντµηµατικώνπροθεσµιών, 
εκτιµάταικαιπροσδιορίζεταιπάντοτετουπαίτιογιατηνεπιµήκυνσητουχρόνουσυµβαλλόµενοµέρος, 
γιατοσύνολοήγιαµέρος των έργωνήκατά κονδύλιαεργασιών.Οιδιατάξειςτηςπερίπτωσηςαυτής δεν 
επηρεάζουντηνκατάπτωσητωνποινικώνρητρών,ανσυντρέχουνοιπροϋποθέσειςτης. 

12.4 Η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την προϊσταµένη αρχή - 
∆ηµοτικόΣυµβούλιο,ύστερααπόαίτηµατουαναδόχουστην∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.Τοαίτηµαπρέπει να 
υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσµίας 
περαιώσεωςτουέργου.ΗσχετικήαπόφασηεπίτουαιτήµατοςεκδίδεταιαπότηνΠροϊσταµένηΑρχή- 
∆ηµοτικόΣυµβούλιοόχιαργότερααπότηνπάροδοτριών(3)µηνώναπότηνυποβολή τουαιτήµατος 
τουαναδόχου.Σεπερίπτωσηέκδοσηςτηςσχετικήςαπόφασης µετάτηλήξητωναντίστοιχων προθεσµιών 
επιβάλλονταισταυπαίτιαόργανατουφορέακατασκευήςτουέργουοιπροβλεπόµενεςαπό 
τηνπαράγραφο3τουάρθρου141πειθαρχικέςποινές. 

12.5Ηαίτηση,ανυπάρχει,κατατίθεταιστη∆ιευθύνουσα Υπηρεσίαπουδιατυπώνειπάντοτετη 
γνώµητηςπροςτηνπροϊσταµένηαρχή.Ότανπρόκειταιγιαπαράταση«χωρίςαναθεώρηση», ο προϊστάµενοςτης 
διευθύνουσαςυπηρεσίας,σε αντιπαράστασηµε τον  ανάδοχο,καταρτίζειπίνακα διαχωρισµού 
τωνεργασιών,σεεκείνεςπουµπορούσανναεκτελεσθούνσεπροηγούµενηαναθεωρητική 
περίοδοκαιστιςλοιπέςεργασίες.Οιπρώτεςδιαχωρίζονταικαικατάαναθεωρητική περίοδο,µέσαστην 
οποίαµπορούσεκαιέπρεπεναεκτελεσθούν.Οπίνακαςαποτελείπράξητηςδιευθύνουσαςυπηρεσίας 
καιοανάδοχοςδικαιούταιναυποβάλειένστασηκατάτουπίνακαδιαχωρισµού,µόνοαντονυπογράψει 
µεεπιφύλαξη. 

Σεπερίπτωσηάρνησηςτουαναδόχουνασυµπράξειστηνκατάρτισηήναυπογράψειτον 
πίνακα,εφαρµόζεταιανάλογαηδιάταξητηςπαραγράφου7τουάρθρου156τουΝ4412/2016. 
 
Όσον αφοράτις  ποινικές  ρήτρεςισχύουντααναφερόµεναστοάρθρο148τουΝ4412/2016. 
Ειδικότερα: 

12.6  Μετησύµβασηορίζονταιοιποινικέςρήτρεςοιοποίεςκαταπίπτουν υπέρτου 
κυρίουτουέργου,ανοανάδοχοςυπερβεί,µευπαιτιότητά του,τησυνολική καιτιςτεθείσεςτµηµατικές 
προθεσµίεςκατασκευήςτουέργου.Οιποινικέςρήτρεςκαταπίπτουν µεαιτιολογηµένη απόφασητης 
διευθύνουσαςυπηρεσίαςκαιπαρακρατούνται απότοναµέσωςεπόµενολογαριασµότουέργου.Η κατάπτωσητων 
ποινικών  ρητρών  για υπέρβασητης εγκεκριµένηςσυνολικής  προθεσµίαςκαι των αποκλειστικών 
τµηµατικώνπροθεσµιών δενανακαλείται. Οιποινικέςρήτρεςγιαυπέρβασητων 
ενδεικτικώντµηµατικώνπροθεσµιώνανακαλούνταιυποχρεωτικά,αντο  έργοπερατωθείµέσαστην 
εγκεκριµένησυνολικήπροθεσµίαδηλαδήεγκεκριµένηπροθεσµίακαιχορηγηθείσα οριακήπροθεσµία 
εφόσονσυντρέχειπερίπτωση. 

12.7Ηποινικήρήτραπουεπιβάλλεταιστονανάδοχο γιακάθεηµέραυπέρβασης της εγκεκριµένης 
προθεσµίαςορίζεταισεδεκαπέντετοιςεκατό(15%)τηςµέσηςηµερήσιας αξίαςτουέργου 
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καιεπιβάλλεταιγιααριθµόηµερώνίσοµετοείκοσιτοιςεκατό(20%)τηςπροβλεπόµενης απότη 
σύµβασηαρχικήςσυνολικήςπροθεσµίας. Γιατιςεπόµενεςηµέρεςµέχριακόµαδεκαπέντετοιςεκατό 
(15%)τηςαρχικήςσυνολικήςπροθεσµίας, ηποινικήρήτραγιακάθεηµέραορίζεταισεείκοσιτοιςεκατό 
(20%)τηςµέσηςηµερήσιαςαξίαςτουέργου. 

Ωςµέσηηµερήσιααξίανοείταιτοπηλίκοτηςαξίαςτηςσύµβασης δηλαδήτουσυνολικού 
χρηµατικούποσούτηςσύµβασης,µαζίµετοποσότωνσυµπληρωµατικών συµβάσεωνκαιχωρίςτο 
ΦόροΠροστιθέµενης 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 
Ισχύουν τα Αναλυτικά Τιµολόγια ΝΕΤ_2013  τα οποία εγκρίθηκαν µε την απόφαση 
∆11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 B’/19-02-2013) και διορθώθηκαν µε την ∆11γ/ο/3/20/20-3-2013 
(ΦΕΚ639  B’/20-3-2013)  του Υπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι µέχρι να εγκριθεί ο Κανονισµός Αναλυτικών και 
Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών (ΦΕΚ 1746/Β/19.05.2017 ΔΝΣγ/οικ.355577/ΦΝ466/2017) που 
αναφέρεταιστο άρθρο 53 παρ. 7 περίπτωση ζ) και η)  του Ν.4412/2016, στα οποία έχουν εφαρµογή όλα 
όσα αναγράφονται εκτός από αυτά που αναφέρονται στον τρόπο επιµέτρησης και πληρωµής. 
Οιδιαγωνιζόµενοικατάτησύνταξη τωνπροσφορώντους,πρέπειναέχουνυπόψητους,ότιστις 
συµβατικέςτιµέςµονάδοςκαιστοχρηµατικόποσόπουκαθορίζεται µεβάσητοσυνολικόάθροισµατων 
δαπανώνκαιτοεργολαβικόποσοστόγιαγενικά ήκαισεεπισφαλήέξοδα,εργαλεία,εγκαταστάσεις,κλπ. για κάθε 
είδους βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαµβάνονται  εκτός από αυτά και τα 
παρακάτω,καισύµφωναµε τα οριζόµεναστοάρθρο138τουΝ.4412/2016«ΓενικέςΥποχρεώσειςτου 
Αναδόχου»: 

α.Ηπροµήθειαόλωντωνυλικώνκαιµικροϋλικών γενικάπουχρειάζονται γιατηνεκτέλεσητου 
έργου,ελεύθερωνστοντόποτωνέργων,ηµεταφοράτουςµέχριτοντόποπουθαχρησιµοποιηθούν, η 
κατεργασίακαιητοποθέτησηυλικώνκαιµικροϋλικών.Γενικά,ηαξίακάθευλικούκαιηδαπάνηκάθε 
εργασίαςγιατηνπλήρηκαισύµφωναµετουςόρουςτωνστοιχείωντηςεργολαβίας, κατάτουςκανόνες της τέχνης 
και τις γενικές αρχές αντοχής, λειτουργικότηταςκαι αισθητικής,  άρτια και επιµεληµένη αποπεράτωση 
τηςεργασίαςκαιηαξίακάθεέµµεσηςεργασίαςκαισχετικήςδαπάνης,έστωκαιανδεν 
ενδιαφέρεταιρητάστηδιατύπωση κάθεµιαςεργασίας,αλλάείναιαναγκαίαγιατηνάρτιααποπεράτωση 
τουέργουσύµφωναµεταπαραπάνω,εκτόςανάλλωςορίζεταιστασυµβατικάτεύχη. 

β. Τα µεταφορικάτωνεργατοτεχνιτώνκαιτουκάθεείδουςπροσωπικούτου, όπως καιοισχετικές 
δαπάνεςδιαµονής,ιατρικήςκαιφαρµακευτικήςπερίθαλψης. 
           γ.Οιαποζηµιώσειςλόγωεργατικώνατυχηµάτων. 
           δ.Οιδαπάνεςγραφείουτουαναδόχου,υπαλλήλωντουγιαδιεύθυνσηκαιεπιστασίατωνέργων. 

ε. Οιεισφορέςπροςτο ΙΚΑκαιτουςλοιπούςασφαλιστικούςοργανισµούς,τα δώραγιατιςεορτές 
τουΠάσχα,τωνΧριστουγέννων κιαδείαςκαιγενικάοιέκτακτεςπαροχέςκαιαυξήσειςµισθώνκαι 
ηµεροµισθίωντουεργατοτεχνικού,επιστηµονικούκαιλοιπούπροσωπικού, όπως αυτάκαθορίζονται 
κάθεφοράκατάτηνεργατικήνοµοθεσία. 

στ.Ηδαπάνηγιαπροµήθειακαιµεταφοράτουύδατοςαπόοποιαδήποτεαπόσταση, όπως καιη 
δαπάνηγιατηνεξασφάλισητουηλεκτρικούρεύµατοςπουαπαιτείταιγιατηνεργολαβία. 
            ζ.Ταικριώµαταγενικά. 
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η.Έξοδακαιφθορέςεγκαταστάσεων, µηχανηµάτων καιεργαλείων γενικά,φθορέςκαι 

αποσβέσειςτωνεργαλείων,οργάνωνκαιµηχανηµάτων. 
 θ.Ηδιάνοιξηδρόµων,όπουχρειάζεται,γιατηνπροσπέλασηόλωντωνσηµείωντουέργου. 

ι.Οιδαπάνεςγιαµεταφορέςκαιγενικάµηχανηµάτων,εργαλείωνήυλικώναπότοεξωτερικό,οι 
οποίεςµεταφορέςπρέπει κατάπροτίµησηναγίνονταιµεπλοία που έχουνΕλληνικήσηµαία,όπως καιοι 
κάθεφύσεωςδασµοίκαιταέξοδατελωνειακώνδιατυπώσεων,όπουαπαιτούνται. 
 ια.Οιτόκοικαιοιαποσβέσεις,γενικά,κεφαλαίωνκινήσεωςκαιεγγυοδοσιών. 
 ιβ.Οιασφάλειεςυλικών,µηχανηµάτωνκαιεγκαταστάσεωνόταναπαιτούνταιαπότηνπαρούσα 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.Τατέληχαρτοσήµουσυµβολαίων,αποδείξεων,πιστοποιήσεων, πληρωµών,καθώςκαιτων 
ειδώνπουεισάγονταιαπότοεξωτερικόκαιτων υλικώνκάθεφύσεως,πουπροορίζονταιγιακατασκευή 
(ενσωµάτωσηήεγκατάσταση)τουυπόψηέργου,όλαταπαραπάνω όπως κάθεφοράορίζονται   απότο Κράτος. 
 ιε.Έξοδαδηµοσιεύσεωνγενικώςπουέχουνσχέσηµετηδιεξαγωγήτουδιαγωνισµούτουέργου. 
 ιστ.Τακάθεφύσεωςέξοδαγιατηνεφαρµογήτωνκανονισµώνασφαλείαςπουισχύουν. 
 ιη.Σύνταξηόλωντωνεπιµετρικώνκαιλοιπώνστοιχείωνκαιλογαριασµώντηςεργολαβίας. 

ιθ.Οιδαπάνεςσύνταξηςτωνσχεδίων"εξεκτελέσεως",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 δοκιµέςγιατηνέρευνατηςαντοχήςτουεδάφους,γιαδοκιµασίεςτωνυλικών 
καιγιαέλεγχοτωνκατασκευών,είτεσεεργαστήριοπουθαιδρυθείµεδαπάνεςτουαναδόχου, είτεσε 
άλλααναγνωρισµέναεργαστήριαπουεγκρίνονταιαπότηνΥπηρεσία,είτεκαιστοντόποτωνέργων. 

κα.ΣτέγασητωνΓραφείωνΕπιβλέψεωςτης Υπηρεσίαςσταεργοτάξιακαιεγκαταστάσειςαυτών. 
 κβ.Οιδαπάνεςσυντήρησηςτουέργουµέχριτηνοριστικήπαραλαβή. 

κγ.Ηεκπλήρωσητωνφορολογικώνυποχρεώσεων, όπως αυτέςορίζονταικάθεφορά 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 
Γιατηναναθεώρησητιµώνµονάδαςτουέργουεφαρµόζονταιοι ισχύουσεςδιατάξειςτου άρθρου 
153τουΝ.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο: Πιστοποίηση - Εντολή πληρωµών 
Γιατηνπιστοποίηση καιτιςπληρωµέςτηςεργολαβίας ισχύουν τααναφερόµεναστοάρθρο15 
τουΝ.4412/2016καθώςκαιόσααναφέρονταιστοΜΕΡΟΣΙΙτηςΕΣΥ. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο Τιµές µονάδος νέων εργασιών 

Τοέργοεκτελείται,σύµφωναµετησύµβασηκαιτατεύχηκαισχέδιαπουτησυνοδεύουν. Ο 
φορέαςκατασκευής τουέργουέχειτοδικαίωµαανπροκύψειανάγκηεκτέλεσηςσυµπληρωµατικών 
εργασιώνπουδενπεριλαµβάνονται στοαρχικόανατεθένέργο,ούτεστηνπρώτησυναφθείσασύµβαση 
καιοιοποίεςκατέστησαναναγκαίεςλόγωαπροβλέπτων περιστάσεων κατάτηνεκτέλεσητουέργου, όπως 
αυτόπεριγράφεταιστηναρχικήσύµβαση,νασυνάπτεισύµβασηµετονανάδοχοτουέργουµετην 
προϋπόθεσηότιοισυµπληρωµατικέςεργασίεςδενµπορούντεχνικάήοικονοµικά 
ναδιαχωριστούναπότηνκύριασύµβαση,χωρίςναδηµιουργήσουν 
µείζοναπροβλήµαταγιατιςαναθέτουσεςαρχέςήόταν αυτέςοιεργασίες,µολονότιµπορούννα 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
διαχωριστούναπότηναρχικήσύµβασηείναιαπόλυτααναγκαίες γιατην τελειοποίησήτηςχωρίς 
ναµεταβάλλουντησυνολικήτηςφύση, όπως αναφέρεταιστοάρθρο156 τουΝ.4412/2016. 

16.1 Οι τιµές µονάδος νέων εργασιών καταρτίζονται σύµφωνα µετοάρθρο156 
τουΝ.4412/2016παρ.5,6,7. 

16.2Γιατονκανονισµότιµώνµονάδοςνέωνεργασιών,όπουπροβλέπεται απότοΝόµοότιθα 
εφαρµόζονταιταεγκεκριµέναήσυµβατικάαναλυτικάτιµολόγια(αναλύσειςτιµών),διευκρινίζεταιότιαυτά 
θαεφαρµόζονται,άσχετααπό ταµέσα τα οποίαπρόκειταινα χρησιµοποιηθούναπότονανάδοχογιατην 
εκτέλεσητωνεργασιών,(δηλαδήµεγάλουήµικρούαριθµούµηχανηµάτων, τωνγνωστώνήάλλων 
τύπων,ανείναικαινούργιαήόχι,εργατικώνχεριώνσυνολικάήµερικά,σεµικρήήµεγάληαναλογία κλπ.). 

16.3Γιατηνσύνταξητωννέωντιµώνθαεφαρµοσθούν ταεγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια,τα 
ενιαίατιµολόγιαΈργωνΟδοποιίας,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 
(ΦΕΚ639 B’/20-3-2013) απόφαση του Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 
 16.4Ο 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. 

17.1Γιατιςεπιµετρήσειςτωνεκτελεσθέντωνέργωνεφαρµόζονταιοιδιατάξειςοιαναφερόµενες στο 
άρθρο 151 του Ν4412/2016. 

17.2Πέρααπόταπαραπάνω,σεότιαφοράτοντρόποεπιµετρήσεως τωνδιαφόρωνειδώντων 
εργασιών,ισχύουνταΤιµολόγιατηςεργολαβίας. 

17.3Γιατιςεργασίεςγιατιςοποίεςδενορίζεταιµεταπαραπάνωστοιχείαοτρόπος 
επιµετρήσεως,θαεπιµετρηθούν καιθαπληρωθούνοιµονάδεςεργασιώνπουπραγµατικάθα 
εκτελεστούνκαιδενθαληφθούνυπόψητυχόνυφιστάµενεςσυνθήκεςγιαιδιωτικάέργα. 
 
ΑΡΘΡΟ  18ο  Προέλευση –  Έλεγχος -  Έγκριση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων 
προϊόντων 

18.1Οανάδοχοςπρέπειναχρησιµοποιήσειυποχρεωτικάταυλικάπουπροδιαγράφονταιγιατην 
κατασκευήτουέργου. Τα υλικά που διακινούνται ή διατίθενται για χρήση  εντός της Ελληνικής 
επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊον εναρμονισμένα 
ευρωπαϊκά πρότυοπα.Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις 
δομικές κατασκευές 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 
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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. 

18.4Γιαειδικάυλικά,συσκευέςκαιµηχανήµατα, γιαταοποίαδενπροβλέπεται, απότα 
συµβατικάτεύχη,έλεγχοςστοστάδιοτουδιαγωνισµού, οεργολάβοςέχειυποχρέωσηναυποβάλλει 
PROSPECTUSτουεργοστασίουκατασκευήςµετεχνικέςπληροφορίες,απότιςοποίεςνααποδεικνύεται 
τοσύµφωνοµετιςπροδιαγραφέςκαιαπαιτήσειςτηςΥπηρεσίας.Ηπαραγγελίατων υλικώνθαγίνει µετά από 
σχετικήέγκρισητων παραπάνωστοιχείωνπουθα έχουνυποβληθεί.Αυτήηκατ' αρχήνέγκριση,δεν απαλλάσσει 
τονανάδοχοαπότηνευθύνητουγιατηνεξασφάλιση, σύµφωναµετησύµβαση, της 
επίδοσηςκαιαπόδοσηςτουυλικού. 

18.5Οανάδοχοςέχει επίσης υποχρέωση ναεκτελεί,σύµφωναµεκρίσητηςΥπηρεσίας, 
δειγµατοληψίεςυλικών,ταοποίαπροτίθεταιναχρησιµοποιήσει γιατιςδιάφορεςκατασκευέςκαινατα 
εξετάσειµεβάσητιςαπαιτήσειςτωνσχετικώνπροδιαγραφών 
τηςΥπηρεσίας,τηςχώρας,τηςχώραςπροέλευσηςήναπροσκοµίζειβεβαίωσητουΥπουργείουΒιοµηχανίας,ότιαυ
τάσυµφωνούν προςτις εγκεκριµένεςΠροδιαγραφές,εφόσονυπάρχουντέτοιες. 

18.6Ειδικάγιαταυλικάπουκατασκευάζονται στηνΕλλάδα(όπως καλώδιαήσωλήνεςκάθε 
φύσεως,κλπ.)ηποιότητατωνοποίωνελέγχεταιαπότοεργοστάσιοκατασκευής, οανάδοχοςέχει υποχρέωση 
ναειδοποιείτηνΥπηρεσία15ηµέρεςπριναπότησχετικήδοκιµασία γιανα παρακολουθήσουναπό αυτή οι 
παραπάνω έλεγχοι και δοκιµασίες,  άλλως θα 
προσκοµίζονταιταπιστοποιητικάδοκιµώντουεργοστασίουκατασκευής. 

18.7Υλικάπουπροβλέπονται από τη µελέτη(όπωςπ.χ.υδραυλικοίυποδοχείς,µπαταρίες, 
κρουνοί,κλείθρα,χειρολαβές,πλαστικάδάπεδα,ψευδοροφές,διακόπτες,φωτιστικάσώµατα,κ.α.)δεν 
θαπροσκοµίζονταιστο έργο και δεν θα τοποθετούνται χωρίς προηγουµένως  να προσκοµισθούν 
δείγµατακαι  εγκριθούναπό  τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσίαή αν προβλέπεταιαπό  την  ΕΣΥ,απότην 
ΠροϊσταµένηΑρχή. 
Ταπαραπάνωδείγµαταθαυποβάλλονταιέχονταςπάνωτουςκαρτέλαστηνοποίαθααναγράφονται: ο 
αριθµόςτουέργου,οαριθµόςτιµολογίου,ηχώραπροελεύσεως,τοεργοστάσιοκατασκευήςκαιοτύπος 
υλικού.Γιαεργασίεςπουεκτελούνται έξωαπότοεργοτάξιο (όπως π.χ.κουφώµατα, έπιπλα,κλπ.)ο 
ανάδοχοςέχειυποχρέωσηναενηµερώνει έγκαιρατηνεπίβλεψη, γιαναείναιδυνατόςοέλεγχοςστα 
στάδιακατασκευής. 

18.8Καµίαπαράτασητηςσυµβατικήςπροθεσµίαςγιατηναποπεράτωση τουόλουέργουκαι καµία 
αποζηµίωση δεν θα δοθεί στον ανάδοχο, για λόγους καθυστερήσεώςτου να εκτελέσει  τις 
δοκιµασίεςπουαπαιτούνταιήδίνεταιεντολήναγίνουνήγιαλόγουςαπορρίψεως ήαντικαταστάσεως 
ακατάλληλωνυλικών. 

18.9Όλαταυλικάπουθαχρησιµοποιηθούν θαείναιτακαλύτερασεποιότηταπουυπάρχουν 
στηναγοράχωρίςβλάβεςήελαττώµατα.Όπουστα συµβατικά τεύχη αναγράφεται ενδεικτικός τύπος 
ορισµένου κατασκευαστή, αυτός δίνεται για συµπλήρωση των χαρακτηριστικών και διευκόλυνση της 
επιλογής από τον ανάδοχο.Οανάδοχοςόµωςµπορείναπροτείνειυλικόοποιουδήποτε κατασκευαστή, 
ισοδύναµοµετοοριζόµενο,τηςισοδυναµίαςυποκείµενηςστηνέγκρισητης∆ιευθύνουσαςΥπηρεσίας. 

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 
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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 4412/2016Εκθέσεις 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  
τηςΟδηγίας2014/24/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. 
 19.1Μόλιςοανάδοχοςεγκατασταθείυποχρεώνεταιναµεριµνήσειµεδαπάνεςτουγιατην 
εκτέλεσητωνπαρακάτωεργασιών. 

α. Ναεξετάσειώστεόλατααδρανήυλικάπουθαχρησιµοποιηθούνγιαεπιχώσεις,υποβάσειςκαι 
σκυροδέµαταναµηνέχουνπροσµίξειςοιοποίεςθαεπιδράσουνδυσµενώςεπί της αντοχήςτουέργου. 

β.Ναεξετάσειανταπαραπάνωυλικάείναισύµφωναµε τις ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςκαιτους 
συµβατικούςόρους της εργολαβίας. 

γ.  Οι  εξετάσειςαυτέςπρέπεινα  γίνουνµε µέριµνα,ευθύνηκαιδαπάνητουαναδόχουσε εργαστήριο του 
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. ή σε ιδιωτικό εργαστήριο µε την έγκριση της Υπηρεσίας  και τα 
αποτελέσµατααυτάπρέπειναυποβληθούνστην Προϊσταμένη  Αρχή για έγκριση. 

δ.Σεόλητηδιάρκεια της εκτέλεσης τουέργουοανάδοχοςυποχρεώνεται,µεµέριµνά τουκαιµε 
δαπάνεςτουναεξετάσειτακτικάτααδρανήυλικάπουθαχρησιµοποιηθούνγιαεπιχώσεις,υποβάσεις, 
σκυροδέµατακαιασφαλτοµίγµατα,ανείναισύµφωναµετιςΤεχνικέςΠροδιαγραφές, τους συµβατικούς όρους 
της εργολαβίαςκαι τις εγκεκριµένεςµελέτηςανάθεσης. 

ε.Υλικάκαιεργασίες,οιοποίεςδενθαείναισύµφωνεςµε τις παραπάνωαπαιτήσειςτων 
προδιαγραφώνκαιµελετών,θααπορρίπτονταιαπότην Επίβλεψητης Υπηρεσίας. 

19.2Οανάδοχοςτουέργουυποχρεώνεται ναµεριµνήσει,µεδαπάνεςτου,γιατηνίδρυσηστο 
εργοτάξιοεργαστηρίου,εφόσοντούτοπροβλέπεται στους ειδικούςόρουςτης ΕΣΥτο οποίοθαπρέπεινα 
έχειόλατααπαραίτηταόργανακαιτοαπαιτούµενο προσωπικό, ώστεναείναιδυνατές,οιπαραπάνω 
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εξετάσεις,δοκιµασίεςκαιέλεγχοι,καθώς επίσης ηεύρεση της βέλτιστηςυγρασίας,ηπαρασκευή και 
συντήρησηδοκιµίωνσκυροδέµατοςκαιότιάλλοπροβλέπουνοιΤεχνικέςΠροδιαγραφέςτουέργου. 

19.3ΟΚύριοςτουέργουέχειτοδικαίωµαναζητήσειαπότονανάδοχοναµεριµνήσει ώστεοι 
παραπάνωέλεγχοι,εξετάσειςκαιδοκιµασίεςναγίνονταισύµφωναµε τους υφιστάµενουςκανονισµούςσε 
ΕργαστήριατηςΓενικήςΓραµµατείαςΥποδοµώνήΠολυτεχνικών Σχολώνήάλλααναγνωρισµένα εργαστήρια, 
ανεξάρτηταήπαράλληλαµε τους ελέγχουςπουθαγίνονται σετυχόνυφιστάµενο εργοταξιακόεργαστήριο. 

Επίσης,σταπαραπάνωεργαστήριαθαγίνονταικαιόλοιοιέλεγχοι,εξετάσεις 
καιδοκιµασίες,οιοποίεςδενµπορούνναγίνουνστοεργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτεµεµέριµνατου αναδόχου. 
19.4Κατά 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 
ανάδοχοκαιτη∆ιευθύνουσαΥπηρεσίακαιθαεπισυνάπτεταιστοπρωτόκολλο προσωρινήςπαραλαβής τουέργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο: Χρήση εκρηκτικών υλικών 

20.1 Γενικώς απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών για οιονδήποτε λόγο 
20.2Επιτρέπεταιη χρησιµοποίησηεκρηκτικώναφούπροηγηθείσυνεννόησηµετονχρήστητουέργου 

καιλάβειαπόαυτόνγραπτήάδειαπροςτούτο.Τονίζεταιότιστηνπερίπτωση αυτή,κάθεποινική και αστικήευθύνη 
προς οιονδήποτετρίτοκαιταπεριουσιακά τουστοιχείαβαρύνει,αποκλειστικά καιµόνο, τονανάδοχο. 

20.3Ηµελέτητουέργουδύναταιναπροβλέπειορισµένεςτροποποιήσειςστονόηµα της παραγρ. 
20.1και20.2,οιοποίεςθααναγράφονται, σειδιαίτεροκεφάλαιο της ΤεχνικήςΠεριγραφής τοοποίοθα 
ονοµάζεται"Χρήση εκρηκτικώνυλικών". 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο:  Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 

21.1Οανάδοχοςθαπρέπειναέχειυπόψητου,ότιενδέχεται στηνπεριοχή τουέργουνα 
υπάρχουνεναέριεςήυπόγειεςεγκαταστάσειςΟ.Κ.Ω.ήΝ.Π.∆.∆.,οιοποίεςπρέπειναµετατοπισθούν 
απότουςκυρίουςτους.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. 

21.2Οανάδοχοςδενθαέχεικαµίαοικονοµικήήτεχνικήανάµιξη µετιςεργασίεςαυτές (εκτός αν 
ορίζεταιδιαφορετικάστηνΕΣΥ),έχειυποχρέωσηόµως αυτός ναδιευκολύνει, χωρίςπρόφαση,την 
εκτέλεσητωνπαραπάνωεργασιών,χωρίςναδικαιούταιαπότολόγοαυτό,ιδιαίτερηαποζηµίωση λόγω 
καθυστερήσεωςήδυσχερειώνπουπαρουσιάζονταιστιςεργασίεςπουεκτελούνταιαπόαυτόν. 

21.3Ότανταέργαήµέροςτουςκατασκευάζονται σεπεριοχέςόπουυπάρχουνεγκαταστάσεις, 
πρέπειναληφθείµέριµνα,ναµηνδηµιουργηθείβλάβηστιςκατασκευέςκαιεγκαταστάσειςπουυπάρχουν 
(αποθήκες,οδούς,κτίρια,φωτεινήσήµανση,καλώδια  ηλεκτρικής παροχήςκαιτηλεφώνων, 
αποχετεύσεις,υδρεύσεις,κλπ.). 

21.4Πριναπότηνέναρξητωνπάσηςφύσεωςχωµατουργικώνεργασιών,θααναζητηθούνκαιθα 
εντοπισθούν τατυχόνυπόγειαδίκτυα(καλώδια,σωλήνες)ταοποίαµεοποιοδήποτε τρόποδιέρχονται 
υπογείωςαπότηνπεριοχήτουέργου. 

21.5Η 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, 
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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 
ΠροϊστάµενηΑρχή. 

21.9Με 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.  

21.10 Η αποκατάσταση  του δικτύουπουυπέστηβλάβη, που προξενήθηκεαπό  τον 
ανάδοχο,ανάλογαµε τη  φύσητουδικτύου,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) 
µέτρων καλωδίου. 
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.Αγωγόςδικτύου ύδρευσης: θα αντικαθίσταται µε νέο σωλήνα, το τµήµα το οποίο βρίσκεται δέκα 
(10) µέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 
          δ.Αγωγόςκαυσίµου:θα αντικαθίσταται, µε νέο αγωγό, το τµήµα το οποίο βρίσκεται δεκαπέντε (15) 
περίπου µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 

21.11Ηεργασίααναζητήσεως καιεντοπισµούµέσωανιχνευτήµετάλλωνδενπληρώνεται 
ιδιαίτερα,αλλάηδαπάνητηςπεριλαµβάνεταιαναλογικάστιςτιµέςµονάδοςτουέργου 

21.12 Ηεγκατάσταση τωνκαλωδίων ανεξάρτητα ανπρόκειται γιανέαδίκτυαήµετακινήσεις 
υφισταµένων,θαγίνεταικατάτέτοιοτρόποώστεναπροκύπτει οµικρότερος δυνατόςαριθµός συνδέσεων. 

21.13Κατάτηνεγκατάστασηοιουδήποτεκαλωδιακούδικτύουδενεπιτρέπεται ηταυτόχρονη 
εγκατάσταση“υλικώνπροστασίαςκαι  καλωδίων”.Θα προηγείταιη κατασκευήή  εγκατάστασητων 
βοηθητικώνήπροστατευτικών υλικών(άµµου,σωληνώσεων,φρεατίων),θαελέγχεταιαπότον 
επιβλέπονταµηχανικόηαρτιότητατωνκαιενσυνεχείαθαεγκαθίστανταιτακαλώδια. 

21.14Ο 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. 

21.15Η 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. 
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ΑΡΘΡΟ 23ο Προσωρινές Εγκαταστάσεις - Κατασκευές του αναδόχου 
 

23.1Ο 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. 

23.2Όλες 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. 

23.3Σε 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 έργo. 
 
 
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. 

24.2Οµοίως 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. 

24.3Εάν 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 
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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 µετην παρ. 8 του άρθρου 136,η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια τηςκατασκευής 
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: 
 26.1Σύµφωνα 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. 
 26.3Οποιαδήποτε 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.). 

26.5Σύµφωνα 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. 

26.6Οπωσδήποτε απαγορεύεται η µόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από οπλισµένο 
σκυρόδεµα τµήµατα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
26.7Στις 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. 

26.8Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών 
αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ,επικυρωµένοαντίγραφοσύµβασηςµεεγκεκριµένο 
σύστηµαεναλλακτικήςδιαχείρισηςΑΕΚΚ(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.Κατάταλοιπάισχύουνόσαπεριγράφονταιστοάρθρο82τουΝ.4412/2016–Πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

26.9    Πριναπότηνέναρξητωνεργασιών,οΑνάδοχοςυποχρεούται ναµεριµνήσειγια την έκδοση όλων  
των απαιτουµένων από  τον Νόµο αδειώνκαικαθίσταταιουσιαστικάκαι 
αποκλειστικάυπεύθυνοςγιακάθεπαράβασητωνενισχύειδιατάξεωνπερίεκτελέσεωςτων εργασιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 27ο Ασφάλιση Προσωπικού 

27.1Ο 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. 
            27.2Ο 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. 

27.3Ο 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.). 

27.4Ο 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 

28.1Κατά 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. 

28.2Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρµοδίων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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28.3Οι δοκιµές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα µε τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της εγκαταστάσεως 

να µην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες. 
28.4Τονίζεται 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 
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καταγράφονται σε ειδικό  τεύχος,  ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής 
συµφωνούνται µε την διευθύνουσα υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 31ο Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 

31.1Τοπική 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. 
31.2Τις 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 

Οανάδοχοςθαεγκαταστήσει, µεδικήτουδαπάνη,σεκατάλληλεςθέσειςχώρουςυγιεινής 
(υποχρεωτικάWC,προαιρετικάντους)γιαχρήσηαυτώνπουασχολούνται σταέργακαιθαφροντίζεινα 
διατηρούνταικαθαράσύµφωναµετιςαπαιτήσειςτουΥπουργείου Εργασίας.Οφείλειεπίσηςνα εγκαταστήσει 
στοντόποτωνέργωνστοιχειώδεςφαρµακείοµεεπαρκήεφοδιασµό γιαναµπορείνα 
παρέχειικανοποιητικέςπρώτεςβοήθειεςσεµικροτραυµατισµούςκατάτηνεκτέλεσητωνέργων. 
 
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 

35.1Ο 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. 

35.2Ο 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. 
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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 
πρόληψηκαιαντιµετώπισητουεργασιακούκινδύνουκατάτηνκατασκευήδηµοσίωνέργων(Σ.Α.Υκαι 
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 
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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. 
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ΜΕΡΟΣ (ΙΙ)ΕΙ∆ΙΚΟΙΟΡΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο εργολαβίας και Προϋπολογισµός Μελέτης 
 1.1 Αντικείµενο της  παρούσας εργολαβίας είναι η  εκτέλεση του έργου: «Τεχνικές 
Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Δ.Ε. Μπιζανίου»  
 1.2. Η συνολική δαπάνη του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη της Υπηρεσίας, ανέρχεται στο 
ποσό των 400.000,00€στο οποίο συμπεριλαμβάνονται Εργασίες, το ποσοστό 18% για (Ε.Ο.+ Γ.Ε.), 
Απρόβλεπτα 15%, Αναθεώρηση και ΦΠΑ.(24%).  
 
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. 

2.2.2Κάθε 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. 

2.2.3Οι 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. 

2.2.4Οι 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. 

2.2.5Οποιαδήποτε 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: 

2.3.1Κάθε 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. 

2.3.3Οι 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. 
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2.3.4Οι 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. 
2.3.5Οι 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 περιέχονταιστο 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 
εγκρίθηκανµε 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 (ΦΕΚ2221/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 Προδιαγραφέςπου αναφέρονταιστο συµβατικότεύχος  της Τεχνικής 
Περιγραφήςτουέργου. 
 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. 

3.8.1Οι 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. 

3.8.2Ο ανάδοχος δεν μπορεί να επωφεληθεί από πιθανό σφάλμα ή παράλειψη των σχεδίων. 
3.8.3Σε 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. 
Ακόµαυποχρεούταιόπωςοποτεδήποτεκαιµεοποιοδήποτε τρόποεφαρµόσει τηνεπίτουθέµατος απόφασητης 
Υπηρεσίας. 

3.8.4Στις 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 
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εκπαιδεύσεως, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο.  Ο µηχανικός εξοπλισµός, που θα αναφέρεται 
στηνκατάσταση, 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 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. 
 4.5Η 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. 
 4.8Στο 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 
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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)έκτακταπεριστατικάκαι 
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 Οκτακόσιες δεκα (810) ημερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
 5.2 Σχετικά µε τµηµατικές προθεσµίες ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 147 παρ. 4 του 
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 . 
 5.6Στην 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. 
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 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. 
 5.8Αν 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 να ακολουθήσει 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. Σε περίπτωση δε εκτέλεσης εργασιών κατά τη λειτουργία 
του έργου, ο ανάδοχος θα µεριµνά για όλα τα µέτρα ασφαλείας όπως περιγράφονται στην κείµενη 
νοµοθεσία και στο παρόν τεύχος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο:  Χρηµατοδότηση και Γενικά έξοδα-Όφελος κλπ. Αναδόχου (εργολαβικά ποσοστά) -
Επιβαρύνσεις 

6.1  Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2020 του ∆ήµου 
Ιωαννιτών με      ΚΑ 30.7323.307 
 6.2  Τα Γενικά Έξοδα και Όφελος του αναδόχου ανέρχεται σε ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό 
(18%).   

6.3  Ανάλογαµετοντρόποχρηµατοδότησηςτουέργουδιαφοροποιούνται οικρατήσειςεπίτων 
πληρωµών.∆ιακρίνονταιοιπαρακάτωβασικέςκατηγορίεςχρηµατοδότησης: 
α.ΧρηµατοδότησηαπότονΤακτικόΠροϋπολογισµότουΚράτους. 
β.Χρηµατοδότησηαπόκονδύλια∆ηµοσίωνΕπενδύσεων. 
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). 
 6.4Κατά 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. 
 6.5Εφόσον 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 
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∆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».  
 6.11Ο 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.  
 7.2Μετά 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. 
 7.3Οι 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. 
 7.4Σε 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 
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σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, 
µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. 
 7.5Για 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. 
 8.4Ως 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. 
 8.5Η 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. 
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 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 
 11.1Όταν 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.  
 11.2Επιτρέπεται 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 
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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. 
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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.  
 13.3Στα 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.  
 13.4Καθορίζεται 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 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
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: 

14.1Κατά 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 
καιπεριλαµβάνεται 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. 

14.3Αν 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 
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 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 της 
Επίβλεψης. 
 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 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. 
 15.6 Οι δαπάνες για τα παραπάνω δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, αλλά 
περιλαµβάνονται ανοιγµένες στις τιµές µονάδος των Τιµολογίων Μελέτης και Προσφοράς. 
 15.7 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). 
OΝ.3850/10ΚύρωσητουΚώδικανόµωνγιατηνυγείακαιτηνασφάλειατωνεργαζοµένωνάρ.δεύτερο,καταργείδια
τάξειςπου ρυθµίζονταιαπό αυτόν όπωςδιατάξειςτων :Ν.1568/85,Π∆294/88,Π∆17/96, κλπ) 
2.Σταπλαίσια της ευθύνηςτουοανάδοχοςυποχρεούται: 
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.  Σύµφωναµε ταπροαναφέροµενατηςπαρ.2,οανάδοχοςυποχρεούταινατηρείτα ακόλουθα: 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
3.1Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο ΑσφάλειαςΥγείας(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. 
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∆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) 
3.2Ανάθεση καθηκόντωνσετεχνικόασφαλείας,γιατρόεργασίας–τήρηση στοιχείωνασφάλειας 
καιυγείας: 
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 του 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). 
3.3ΗµερολόγιοΜέτρωνΑσφάλειας(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. 
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    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. 
3.4ΣυσχετισµόςΣχεδίουΑσφάλειαςΥγείας(ΣΑΥ)καιΗµερολόγιουΜέτρωνΑσφάλειας(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.Απαιτούµεναµέτραασφάλειας καιυγείαςκατάτηνεκτέλεσηόλωντωνεργασιών στο εργοτάξιο. 
4.1    Προετοιµασίαεργοταξίου- ΜέτραΑτοµικήςΠροστασίας(ΜΑΠ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτωµέτρα 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  Εργοταξιακήσήµανση–σηµατοδότηση,συστήµαταασφαλείας,φόρτωση–
εκφόρτωσηεναπόθεσηυλικών,θόρυβος,φυσικοί,χηµικοίπαράγοντεςκλπ 
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. αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ: «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής Σήμανσης 
Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
-    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. 
4.3Μηχανήµαταέργων / Εξοπλισµοίεργασίας- αποδεικτικάστοιχείααυτών. 
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 ), 
Ν1430/84 (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), 
ΚΥΑ15085/593/03, 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 ). 
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5. Νοµοθετήµαταπουπεριέχουνπρόσθετααπαιτούµεναµέτραασφάλειας καιυγείαςστο 
εργοτάξιο,ταοποίατηρούνταικατάπερίπτωση, ανάλογαµετοείδοςτωνεργασιώντου 
εκτελούµενουέργου. 
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 : 
5.1Κατεδαφίσεις: 
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), ΥΑ3009/2/21-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 Ικριώµατακαικλίµακες,Οδοίκυκλοφόρίας–ζωνεςκινδύνου, Εργασίες σε ύψος,Εργασίες σεστέγες. 
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   Εργασίεςσυγκόλλησης,οξυγονοκκοπής&λοιπέςθερµέςεργασίες 
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  Κατασκευήδοµικώνέργων (κτίρια,γέφυρες,τοίχοιαντιστήριξης,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). 
 
5.6Προετοιµασίακαιδιάνοιξησηράγγωνκαιλοιπώνυπογείωνέργων. 
(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 ΚαταδυτικέςεργασίεςσεΛιµενικά 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. Ακολουθείκατάλογοςµετανοµοθετήµατακαιτιςκανονιστικέςδιατάξειςπουπεριλαµβάνουν 
τααπαιτούµεναµέτραασφάλειαςκαιυγείαςστοεργοτάξιο. 
 

A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. ∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 
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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 ΦΕΚ147/Α/93 Π.∆.105/95 ΦΕΚ67/Α/95 

Ν.2696/99 ΦΕΚ57/Α/99 Π.∆.455/95 ΦΕΚ268/Α/95 

Ν.3542/07 ΦΕΚ50/Α/07 Π.∆.305/96 ΦΕΚ212/Α/96 

Ν.3669/08 ΦΕΚ116/Α/08 Π.∆.89/99 ΦΕΚ94/Α/99 

Ν.3850/10 ΦΕΚ84/Α/10 Π.∆.304/00 ΦΕΚ241/Α/00 

Ν.4030/12 ΦΕΚ249/Α/12 Π.∆.155/04 ΦΕΚ121/Α/04 

  Π.∆.176/05 ΦΕΚ227/Α/05 

  Π.∆.149/06 ΦΕΚ159/Α/06 

Β.ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π.∆.2/06 ΦΕΚ268/Α/06 

Π.∆.413/77 ΦΕΚ128/Α/77 Π.∆.212/06 ΦΕΚ212/Α/06 

Π.∆.95/78 ΦΕΚ20/Α/78 Π.∆.82/10 ΦΕΚ145/Α/10 

Π.∆.216/78 ΦΕΚ47/Α/78 Π.∆.57/10 ΦΕΚ97/Α/10 

Π.∆.778/80 ΦΕΚ193/Α/80   

Π.∆.1073/81 ΦΕΚ260/A/81 Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π.∆.225/89 ΦΕΚ106/Α/89 ΥΑ130646/84 ΦΕΚ154/Β/84 

Π.∆.31/90 ΦΕΚ31/Α/90 ΚΥΑ3329/89 ΦΕΚ132/Β/89 

Π.∆.70/90 ΦΕΚ31/Α/90 ΚΥΑ8243/1113/91 ΦΕΚ138/Β/91 

Π.∆.85/91 ΦΕΚ38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/9
3 

ΦΕΚ187/Β/93 

Π.∆.499/91 ΦΕΚ180/Α/91 ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ765/Β/93 

 
Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΚΥΑαρ.8881/94 ΦΕΚ450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 

 
ΥΑαρ.οικ.31245/93 

ΦΕΚ451/Β/93 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 

ΥΑ3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ301/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΣ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ.10201/12 
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 ΥΑ2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ73/Β/94   
 
ΥΑ3131.1/20/95/95 ΦΕΚ978/Β/95   
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 ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ677/Β/95   
 
 ΥΑΦ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ1035/Β/96   

 Υ.Ααρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ113/Β/97   

 ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ987/Β/99   
 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ1186/Β/03   

 
ΚΥΑαρ.∆13ε/4800/03 ΦΕΚ708/Β/03   

ΚΥΑαρ.6952/11 ΦΕΚ420/Β/11   

ΥΑ3046/304/89 ΦΕΚ59/∆/89   

ΥΑΦ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ1035/Β/00   

ΥΑαρ.οικ.433/2000 ΦΕΚ1176/Β/00   

ΥΑ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ686/Β/01   

ΥΑ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ266/Β/01   

ΥΑ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 ΦΕΚ16/Β/03   

ΥΑ∆MEO/Ο/613/11 ΦΕΚ905/Β/11   

ΥΑ21017/84/09 ΦΕΚ1287/Β/09   

Πυροσβεστικήδιάταξη7, 
Απόφ.7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ155/Β/96   

 
15.8Σχέδιοασφάλειαςκαιυγείας(ΣΑΥ)–Φάκελοςασφάλειαςκαιυγείας(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 
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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. 
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•  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:  διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής 
16.1 ΟΑνάδοχοςείναιυποχρεωμένος,χωρίςιδιαίτερηαποζημίωση, ναεκτελείκάθεεργασίαπουθα απαιτείται  
για τη διασφάλισητης ανεμπόδιστηςκαι ασφαλούςκυκλοφορίαςστο οδικό δίκτυο που 
χρησιμοποιείκατάτημεταφοράτωνυλικώνπουχρειάζονταιγιατηνεκτέλεσητωνέργων, 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 
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κατασκευής του έργου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης και του Αστυνομικού Τμήματος 
Ιωαννίνων-Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων  
16.2  Σε  περίπτωση που ο  Ανάδοχος δείξει δυστροπία ή  κωλυσιεργεί στη   συντήρηση και 
αποκατάστασητωνφθορών, τότεηΥπηρεσία δικαιούται νααναθέσει τηνεκτέλεση τωνεργασιώναυτών 
σετρίτουςειςβάροςκαιγιαλογαριασµό τουΑναδόχου,οοποίοςστηνπερίπτωσηαυτήδενπαύεινα 
φέρειακέραιατηνευθύνη γιακάθετυχόνατύχηµα λόγωαµέλειαςήµηλήψης τωναπαιτουµένων 
προληπτικώνµέτρων. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο: Προστατευτικές κατασκευές – Έκδοση Αδειών 
17.1 ΟΑνάδοχοςυποχρεούται όπως,χωρίςιδιαίτερηαποζηµίωση (κάθεσχετικήςδαπάνης 
περιλαµβανοµένηςστοποσοστόγενικώνεξόδωνκαιόφελος),προβείστηνκατασκευή,συντήρησηκαιεν 
καιρώκαθαίρεσηκαιαποκόµισητωνυπότουΠ.∆.447/75(ΦΕΚ142Α/17-7-75), ηενισχύεινεοτέρων, 
επιβαλλοµένωνπροστατευτικώνκατασκευώνκαιπεριφραγµάτωντουεργοταξίου. 
17.2 ΟΑνάδοχοςυποχρεούται όπως,µεδικέςτουδαπάνες,εγκαταστήσει στοεργοτάξιοάπαντατα 
προβλεπόµεναυπότωνόρωντηςυγιεινήςτουάρθρου24τουΠ.∆.447/75ηενισχύεινεοτέρων. 
Επίσηςυποχρεούται γιατηνεφαρµογήκαιτήρησηστοεργοτάξιοόλωντωνκατάΝόµοαπαιτουµένων 
στοιχείωνκαιτηνεφαρµογήτωναπότοΝόµοεπιβαλλοµένων µέτρωνασφαλείαςκαθ'όλητηδιάρκεια 
τωνεργασιών. 
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 
Ισχύουνοικείµενεςδιατάξειςστο άρθρο 132 και 156 του Ν.4412/2016. 
 18.1Σύµφωναµετοάρθρο132τουΝ4412/2016,οισυµβάσειςµπορούννατροποποιούνταιχωρίςνέα 
διαδικασίασύναψηςσύµβασηςσεοποιαδήποτεαπότιςακόλουθεςπεριπτώσεις: 
α)ότανοιτροποποιήσεις,ανεξαρτήτωςτηςχρηµατικήςαξίαςτους,προβλέπονταισε σαφείς,ακριβείςκαι 
ρητέςρήτρεςαναθεώρησης στααρχικάέγγραφατηςσύµβασηςστιςοποίεςµπορείναπεριλαµβάνονται 
καιρήτρεςαναθεώρησης τιµώνήπροαιρέσεις. Οιρήτρεςαυτέςαναφέρουντοαντικείµενοκαιτηφύση των 
ενδεχόµενωντροποποιήσεωνήπροαιρέσεων,καθώςκαιτουςόρουςυπότουςοποίουςµπορούννα 
ενεργοποιηθούν.∆εν προβλέπουν  τροποποιήσειςή προαιρέσεις  που ενδέχεται να µεταβάλουντη 
συνολικήφύσητηςσύµβασηςήτηςσυµφωνίας-πλαίσιο· 
β)γιατασυµπληρωµατικά έργα,υπηρεσίεςήαγαθάαπότοναρχικόανάδοχο,ταοποίακατέστησαν 
αναγκαίακαιδενπεριλαµβάνοντανστηναρχικήσύµβαση,εφόσονηαλλαγήαναδόχου: 

β.1)δενµπορείναγίνειγιαοικονοµικούςήτεχνικούςλόγους, π.χ.απαιτήσειςεναλλαξιµότητας 
ήδιαλειτουργικότηταςµετονυφιστάµενοεξοπλισµό,υπηρεσίεςήεγκαταστάσεις πουπαρασχέθηκανµε 
τηδιαδικασίασύναψηςτηςαρχικήςσύµβασης,και 

β.2) θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την 
αναθέτουσααρχή. 
Ωστόσο, οποιαδήποτεαύξησητηςτιµήςδενυπερβαίνει τοπενήντατοιςεκατό(50%)τηςαξίαςτης 
αρχικήςσύµβασης.Σεπερίπτωσηδιαδοχικώντροποποιήσεων, ησωρευτικήαξίατωντροποποιήσεων 
αυτώνδενµπορείναυπερβαίνειτοπενήντατοιςεκατό(50%)τηςαξίαςτηςαρχικήςσύµβασης. 
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 18.2Σύµφωνα 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 . 
 18.3Για 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. 
 18.4Η 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. 
 18.5Ως 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. 
 19.1Όταν 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. 
 19.2Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν 
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί µε 
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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 
 21.1Σε 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. 
 21.2Για 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 
παραλαβαίνονται 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 µμητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία 
του έργου «όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελική επιμέτρηση και το µμητρώο 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 Γιατοχρόνουποχρεωτικής 
συντήρησηςτουέργουεκτόςτωνάλλωνπουαναφέρονταιστοάρθρο171τουΝ4412/2016:Ο χρόνος εγγύησης, 
κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύµφωνα 
µε τηνπαράγραφο 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 
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σύµβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα οριζόμενα στην περίπτωσηστ΄ 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 εγγύησηςµικρότεροςτωνδεκαπέντε(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.). 
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ΑΡΘΡΟ 22ο Μητρώο του έργου- Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 

22.1Ο 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 την ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ466 (ΦΕΚ τ.Β΄1956/7-6-2017) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών 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. 
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 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. 
Ο Ανάδοχος για το παρόν έργο οφείλει µε µέριµνα και δαπάνη του να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις 
που να καλύπτουν κατ’  ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης  που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια προσκοµίζονται κατά την υπογραφή της 
σύµβασης του έργου. 
23.1ΓΕΝΙΚΟΙΟΡΟΙ 
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. 
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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 
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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 
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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 
23.4.1    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. 
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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. 
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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  Διευκρινίζεται 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 
καταβρεχτήρας, 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. 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο: Πληροφοριακές Πινακίδες 
25.1  Εκτός από όσα καθορίζονται στη Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης εκτελουµένων έργων "εντός και 
εκτός κατοικηµένων περιοχών" (εγκύκλιος ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1.07.2003), σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα 
επιβαρυνθεί µε τη δαπάνη των προσθέτων ενδεικτικών και πληροφοριακών πινακίδων που θα 
τοποθετηθούν στις εισόδους των περιοχών του έργου και που θα φέρουν τον τίτλο της εργολαβίας, το 
όνοµα της Προϊσταµένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, το όνοµα του Αναδόχου, καθώς και 
οιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα ζητήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
25.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί σε δυο (2)  τουλάχιστον εµφανή σηµεία, πινακίδες που να 
αναγράφουν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία του έργου που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο–  για τις 
θέσεις τους, διαστάσεις τους κλπ στοιχεία, κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία. 
 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννινα …. / 08 / 2020  Ιωάννινα …. / 08 / 2020  Ιωάννινα …. / 08 / 2020 
Ο Συντάκτης  Η Προϊστάμενη  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

  Τμ. Μελετών και Επίβλεψης Έργων  Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
    του Δήμου Ιωαννιτών 

     
     
     
     

Χριστόδουλος Καπετάνος  Κυριακή Μακρή  Ορέστης Μπρίκος 
Μηχανικός ΤΕ Έργων Υποδομής  Πολ. Μηχανικός  Πολ. Μηχανικός 
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Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Περιεχομενα : 
Α. Δ.Κ. Αμπελιάς 
Α.1.Βελτίωση βατότητας της οδού πέριξ του Ο.Τ. 14της διανομής του Συνοικισμού Αμπελειάς  1934. 
Α.2. Βελτίωση βατότητας της αγροτικής οδού που περικλείεται από τα τεμάχια 271-274-278-280-281-284-
288-290-306-307-283-282-279-273-272-271  της διανομής της κοινότητας Αμπελειάς του1929. 
Β.Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου 
Β.1.Βελτίωση βατότητας της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 9 και Ο.Τ. 10 της διανομής του Συνοικισμού 
Ασβεστοχωρίου  1963. 
Β.2.Βελτίωση βατότητας της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 14 και Ο.Τ. 10 της διανομής του Συνοικισμού 
Ασβεστοχωρίου  1963. 
Β.3.Βελτίωση βατότητας μεταξύ των Ο.Τ. 22 και Ο.Τ. 34 της διανομής του Συνοικισμού Ασβεστοχωρίου  
1963. 
Γ.ΔΚ. Κοσμηράς 
Γ.1.Βελτίωση βατότητας της οδού που περικλείεται από τα O.T. :23-27, 27-22,22-24,24-32,32-25,25-24)της 
διανομής του Συνοικισμού της Κοινότητας Κοσμηράς 1954. 
Γ.2.Βελτίωση βατότητας της οδού μεαριθμτεμαχ. 838 της διανομής Κοινότητας  Κοσμηράς  1936. 
Γ.3.βελτίωση βατότητας της οδού μεαριθμτεμαχ: 1027 της διανομής Κοινότητας  Κοσμηράς  1936. 
 
Δ.ΔΚ. Κόντσικας 
Δ.1.Βελτίωση βατότητας της οδού που συνδέει τον οικισμό Ζευγαρίου με την Δ.Κ. Κόντσικας, και 
συγκεκριμένα το τμήμα εισόδου στον οικισμό του Ζευγαρίου. 
Δ.2. Βελτίωση βατότητας της οδού της αγροτικής οδού προς την περιοχή  ¨Πρόπανη¨ 
Ε.ΔΚ. Μανωλιάσσης 
Ε.1.Βελτίωση βατότητας της οδού πέριξ του Ο.Τ. 9 της διανομής του Συνοικισμού Μανωλίασσης  1952. 
Ε.2.Βελτίωση βατότητας της οδού που περικλείεται μεταξύ των Ο.Τ.: 15-13, 15-14, 15-18 της διανομής του 
Συνοικισμού Μανωλίασσης  1952. 
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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Α.1. Βελτίωση βατότητας της οδού πέριξ του Ο.Τ. 14της διανομής του Συνοικισμού Αμπελειάς  1934. 

 
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 

 

 
 
Με με κίτρινο ο δρόμος που μελετάτε από την παρούσα μελέτη. 
 

Εμβαδόν: 708.72 τ.μ. 
227675.26,4383880.96 
227655.42,4383892.66 
227657.73,4383897.29 
227662.43,4383901.33 
227671.89,4383908.27 
227684.98,4383915.55 
227696.49,4383921.50 
227704.70,4383928.65 
227712.50,4383936.98 
227722.03,4383952.19 
227725.07,4383961.19 
227726.26,4383972.44 
227718.59,4383971.91 
227720.04,4383961.85 

227715.01,4383948.49 
227699.67,4383931.29 
227679.56,4383917.80 
227658.79,4383904.57 
227650.19,4383896.90 
227645.96,4383892.66 
227657.33,4383886.45 
227669.64,4383879.04 
227672.95,4383876.92 
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 Προϋπολογισμού:

 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου

Θέση 
Οδού 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Αμπελειάς (271-274-278-280
283-282-279-273-272-271), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών 

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

280-281-284-288-290 – 306-307-
Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου 
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Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Αμπελειάς (271-274-278-280-281-284-288-290 – 306-307-
283-282-279-273-272-271), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
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Απόσπασμα Διανομής Κοιν. Ασβεστοχωρίου 1963 

 

 

Θέση 
Οδού 

Θέση 
Οδού 
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ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Αμπελειάς (271-274-278-280-281-284-288-290 – 306-307-
283-282-279-273-272-271), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη ΖΟΕ  & ΓΥΣ  

 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Αμπελειάς (271-274-278-280-281-284-288-290 – 306-307-
283-282-279-273-272-271), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

 Απόσπασμα Χάρτη Νatura 2000 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Αμπελειάς (271-274-278-280-281-284-288-290 – 306-307-
283-282-279-273-272-271), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Αμπελειάς (271-274-278-280-281-284-288-290 – 306-307-
283-282-279-273-272-271), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

ΕνδεικτικήΜηκοτομή  

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Α.2. Βελτίωση βατότητας της αγροτικής οδού που περικλείεται από τα τεμάχια 271

288-290-306-307-283-282-279

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου

228110.55,4384840.54 
228121.20,4384839.68 
228145.54,4384838.63 
228198.46,4384840.61 
228248.86,4384847.75 
228279.03,4384848.81 
228321.76,4384851.99 
228327.05,4384852.52 
228374.41,4384855.16 
228427.99,4384860.06 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Αμπελειάς (271-274-278-280
283-282-279-273-272-271), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών 

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Α.2. Βελτίωση βατότητας της αγροτικής οδού που περικλείεται από τα τεμάχια 271
279-273-272-271  της διανομής της κοινότητας Αμπελιάς 

 
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 

Εμβαδόν: 1624.68 τ.μ. 
228478.79,4384863.89 
228482.76,4384864.16 
228483.28,4384860.98 
228447.57,4384857.01 
228401.79,4384853.05 
228360.25,4384850.40 
228319.51,4384847.22 
228261.30,4384843.92 
228194.09,4384836.24 
228124.24,4384834.00 

228109.96

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

280-281-284-288-290 – 306-307-
Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Α.2. Βελτίωση βατότητας της αγροτικής οδού που περικλείεται από τα τεμάχια 271-274-278-280-281-284-
271  της διανομής της κοινότητας Αμπελιάς του1929. 

 

228109.96,4384835.58 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου

Θέση 
Οδού 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT9
Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου
 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Διανομής Κοιν. Ασβεστοχωρίου 1963 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη ΖΟΕ  & ΓΥΣ  

 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

 Απόσπασμα Χάρτη Νatura 2000 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
ΕνδεικτικήΜηκοτομή  

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Β.1.Βελτίωση βατότητας της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 9 και Ο.Τ. 10 της διανομής του Συνοικισμού 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου

223133.18,4391095.40 
223126.96,4391102.67 
223122.20,4391110.88 
223114.26,4391119.74 
223110.56,4391125.16 
223105.53,4391128.87 
223099.98,4391131.91 
223093.63,4391134.56 
223089.39,4391136.80 
223082.91,4391140.77 
223078.28,4391145.93 
223076.96,4391150.56 
223075.24,4391154.00 
223069.55,4391159.96 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT9
Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Βελτίωση βατότητας της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 9 και Ο.Τ. 10 της διανομής του Συνοικισμού 
Ασβεστοχωρίου  1963. 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 
 

Εμβαδόν: 696,39 τ.μ. 
223065.18,4391164.06 
223060.82,4391168.16 
223047.32,4391182.18 
223036.87,4391190.78 
223025.50,4391203.35 
223019.01,4391210.36 
223013.33,4391213.53 
223015.57,4391220.81 
223026.95,4391207.58 
223034.23,4391199.51 
223039.92,4391195.15 
223048.38,4391186.15 
223060.55,4391173.58 
223077.88,4391156.65 

223080.79
223083.97
223090.45
223097.99
223103.42
223110.30
223115.06
223121.41
223131.46
223136.75

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Βελτίωση βατότητας της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 9 και Ο.Τ. 10 της διανομής του Συνοικισμού 

 

223080.79,4391150.03 
223083.97,4391144.35 
223090.45,4391139.85 
223097.99,4391137.60 
223103.42,4391135.35 
223110.30,4391128.07 
223115.06,4391125.69 
223121.41,4391118.15 
223131.46,4391105.98 
223136.75,4391098.84 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου

Θέση 
Οδού 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT1
Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

14), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT14), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Διανομής Κοιν. Ασβεστοχωρίου 1963 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT14), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη ΖΟΕ  & ΓΥΣ  

 

  

 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT14), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη Νatura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT14), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

 

ΕνδεικτικήΜηκοτομή  

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT14), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Β.2.Βελτίωση βατότητας της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 14 και Ο.Τ. 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου

223093.92,4391033.58 
223094.65,4391047.14 
223110.73,4391061.70 
223125.28,4391074.79 
223137.12,4391086.30 
223141.29,4391086.63 
223133.78,4391095.66 
223134.24,4391093.21 
223131.13,4391089.25 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT10 – OT1
Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Βελτίωση βατότητας της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 14 και Ο.Τ. 10 της διανομής του Συνοικισμού 
Ασβεστοχωρίου  1963. 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 
 

Εμβαδόν: 500.67 τ.μ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

223125.91
223118.30
223100.77
223086.09
223079.54

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

14), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

10 της διανομής του Συνοικισμού 

 

223125.91,4391083.49 
223118.30,4391076.81 
223100.77,4391059.74 
223086.09,4391048.10 
223079.54,4391045.39 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου

Θέση 
Οδού 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT22 – OT 
Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

 34), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT22 – OT 34), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Διανομής Κοιν. Ασβεστοχωρίου 1963 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT22 – OT 34), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη ΖΟΕ  & ΓΥΣ  

 

  

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT22 – OT 34), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη Νatura 2000 

 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT22 – OT 34), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT22 – OT 34), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
ΕνδεικτικήΜηκοτομή 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Β.3.Βελτίωση βατότητας μεταξύ των Ο.Τ. 22 και Ο.Τ. 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου

223250.10,4390787.39 
223257.50,4390773.89 
223260.55,4390776.94 
223257.24,4390796.38 
223256.18,4390814.24 
223256.84,4390831.31 
223257.64,4390844.54 
223258.30,4390859.22 
223260.81,4390871.00 
223262.53,4390879.33 
223261.60,4390890.97 
223262.27,4390899.70 
223262.40,4390915.71 
223262.93,4390926.96 
223262.93,4390938.33 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου (OT22 – OT 
Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Βελτίωση βατότητας μεταξύ των Ο.Τ. 22 και Ο.Τ. 34 της διανομής του Συνοικισμού Ασβεστοχωρίου  
1963. 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 

Εμβαδόν: 1.112.44 τ.μ. 
223264.12,4390939.39 
223267.69,4390933.84 
223273.11,4390940.58 
223268.88,4390946.01 
223271.79,4390956.19 
223267.16,4390958.44 
223259.09,4390953.15 
223252.87,4390960.69 
223248.24,4390955.66 
223251.29,4390954.47 
223257.90,4390945.87 
223256.97,4390936.35 
223257.77,4390927.49 
223257.90,4390910.82 
223258.30,4390900.50 

223258.17
223256.45
223254.33
223252.48
223253.67
223251.82
223251.95
223252.08

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

 34), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

της διανομής του Συνοικισμού Ασβεστοχωρίου  

 

223258.17,4390891.63 
223256.45,4390876.42 
223254.33,4390870.47 
223252.48,4390855.52 
223253.67,4390832.50 
223251.82,4390818.74 
223251.95,4390802.21 
223252.08,4390790.56 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτιματολογίου Δασικών 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Κοσμηρά  (OT :23 – 27, 27-22,22
Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών 

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτιματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

22,22-24,24-32,32-25,25-24 ), 
Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηρά  (OT :23 – 27, 27-22,22-24,24-32,32-25,25-24 ), 
Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Διανομής Κοιν. Ασβεστοχωρίου 1963 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηρά  (OT :23 – 27, 27-22,22-24,24-32,32-25,25-24 ), 
Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη ΖΟΕ  & ΓΥΣ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηρά  (OT :23 – 27, 27-22,22-24,24-32,32-25,25-24 ), 
Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη Νatura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηρά  (OT :23 – 27, 27-22,22-24,24-32,32-25,25-24 ), 
Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

 

Ενδεικτική Μηκοτομή  

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηρά  (OT :23 – 27, 27-22,22-24,24-32,32-25,25-24 ), 
Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Γ.1.Βελτίωση βατότητας της οδού που περικλείεται από τα 

διανομής του Συνοικισμού της Κοινότητας Κοσμηράς 1954.
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη 

225309.95,4387026.00 
225320.93,4387026.00 
225341.43,4387036.05 
225346.19,4387045.84 
225349.63,4387056.03 
225355.59,4387068.46 
225363.52,4387086.59 
225369.88,4387097.04 
225377.28,4387108.15 
225381.12,4387113.97 
225381.25,4387121.12 
225382.84,4387128.52 
225392.89,4387126.67 
225402.68,4387128.13 
225413.93,4387131.70 
225420.81,4387134.35 

225431.13,4387133.29
225444.09,4387129.45
225452.43,4387125.61
225459.97,4387125.75
225460.63,4387115.96
225467.77,4387109.21
225471.74,4387112.25
225471.48,4387118.73
225465.39,4387120.59
225461.55,4387117.81
225461.16,4387125.61
225471.61,4387128.00
225478.09,4387133.42
225482.98,4387131.43
225479.15,4387122.31
225477.56,4387115.03

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Κοσμηρά  (OT :23 – 27, 27-22,22
Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών 

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Βελτίωση βατότητας της οδού που περικλείεται από τα O.T. :23-27, 27-22,22-
του Συνοικισμού της Κοινότητας Κοσμηράς 1954.

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 
 

Εμβαδόν: 2.564,77 τ.μ. 
225431.13,4387133.29 
225444.09,4387129.45 
225452.43,4387125.61 
225459.97,4387125.75 
225460.63,4387115.96 
225467.77,4387109.21 
225471.74,4387112.25 

471.48,4387118.73 
225465.39,4387120.59 
225461.55,4387117.81 
225461.16,4387125.61 
225471.61,4387128.00 
225478.09,4387133.42 
225482.98,4387131.43 
225479.15,4387122.31 
225477.56,4387115.03 

225476.63,4387108.95 
225477.56,4387103.65 
225481.26,4387098.23 
225476.50,4387095.58 
225470.95,4387102.46 
225461.02,4387104.05 
225450.97,4387095.19 
225444.36,4387088.70 
225438.27,4387085.79 
225436.29,4387084.60 
225432.85,4387080.63 
225428.48,4387074.42 
225423.85,4387075.34 
225426.23,4387078.12 
225422.66,4387083.15 
225399.24,4387087.38 

225395.41,4387081.56
225373.31,4387091.61
225382.44,4387100.08
225384.43,4387095.19
225392.76,4387092.94
225405.33,4387089.90
225416.71,4387087.38
225425.70,4387085.79
225431.52,4387089.50
225442.77,4387095.58
225449.51,4387100.61
225453.48,4387106.03
225452.95,4387112.91
225447.00,4387118.87
225438.14,4387123.23
225429.80,4387125.22

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

22,22-24,24-32,32-25,25-24 ), 
Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

-24,24-32,32-25,25-24)της 
του Συνοικισμού της Κοινότητας Κοσμηράς 1954. 

 

225395.41,4387081.56 
225373.31,4387091.61 
225382.44,4387100.08 
225384.43,4387095.19 
225392.76,4387092.94 
225405.33,4387089.90 
225416.71,4387087.38 
225425.70,4387085.79 
225431.52,4387089.50 
225442.77,4387095.58 
225449.51,4387100.61 

53.48,4387106.03 
225452.95,4387112.91 
225447.00,4387118.87 
225438.14,4387123.23 
225429.80,4387125.22 

225420.94,4387125.75 
225413.66,4387123.63 
225402.82,4387119.79 
225383.37,4387101.80 
225372.79,4387092.28 
225359.49,4387065.16 
225358.76,4387065.55 
225354.86,4387053.85 
225346.86,4387038.24 
225349.30,4387032.81 
225345.47,4387030.23 
225343.62,4387033.41 
225330.98,4387027.39 
225325.09,4387025.20 
225313.72,4387018.99 
225311.60,4387015.68



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 

Θέση 
Οδού 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 838)
Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου
 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Ασβεστοχωρίου 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 838), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Διανομής του Συνοικισμού της Κοινότητας Κοσμηράς  1954. 
 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 838), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

 Απόσπασμα Χάρτη Νatura 2000 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 838), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη ΖΟΕ  & ΓΥΣ Υψομέτρων 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 838), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 838), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
ΕνδεικτικήΜηκοτομή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Γ.2.Βελτίωση βατότητας της οδού με

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου

225917.62,4386626.24 
225918.94,4386642.64 
225918.68,4386667.51 
225916.43,4386678.76 
225913.65,4386684.84 
225902.28,4386696.62 
225892.09,4386698.60 
225881.11,4386700.19 
225876.51,4386705.78 
225873.60,4386710.54 
225872.94,4386715.57 
225871.75,4386721.92 
225863.02,4386743.48 
225857.59,4386748.77 

225842.38,4386755.65
225827.83,4386763.99
225820.82,4386776.69
225814.20,4386800.50
225804.02,4386830.93
225799.12,4386846.67
225793.96,4386857.52
225784.70,4386879.48
225788.93,4386902.37
225793.70,4386914.40
225785.10,4386914.14
225783.25,4386903.29
225780.07,4386886.36
225779.28,4386880.40

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 838)
Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Βελτίωση βατότητας της οδού μεαριθμτεμαχ. 838 της διανομής Κοινότητας  Κοσμηράς
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 

Εμβαδόν: 1.807.86 τ.μ. 
225842.38,4386755.65 
225827.83,4386763.99 
225820.82,4386776.69 
225814.20,4386800.50 
225804.02,4386830.93 
225799.12,4386846.67 
225793.96,4386857.52 
225784.70,4386879.48 
225788.93,4386902.37 
225793.70,4386914.40 
225785.10,4386914.14 
225783.25,4386903.29 
225780.07,4386886.36 

79.28,4386880.40 

225779.41,4386874.32 
225785.36,4386863.60 
225794.36,4386845.88 
225807.59,4386805.66 
225817.91,4386773.65 
225821.61,4386761.74 
225827.43,4386757.77 
225834.31,4386751.42 
225847.27,4386747.45 
225854.15,4386741.90 
225859.45,4386737.13 
225867.38,4386722.05 
225868.97,4386713.32 
225871.35,4386703.00 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

της διανομής Κοινότητας  Κοσμηράς  1936. 

 

225876.38,4386697.18 
225884.58,4386693.74 
225894.37,4386694.07 
225900.19,4386691.69 
225909.19,4386682.69 
225913.69,4386672.90 
225914.74,4386661.00 
225914.21,4386649.89 
225912.89,4386631.37 
225910.25,4386618.14



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού 

Θέση 
Οδού 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 1027
Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού 
(Αριθμ τεμχ: 838), 

 

 

 

 

 

Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

1027), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Δ.Κ. Κοσμηράς  

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 1027), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Διανομής Κοιν. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 838),  1936 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 1027), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη ΖΟΕ  & ΓΥΣ  

 

  

 

 

Θέση 
Οδού 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 1027), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη Νatura 2000 

 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 1027), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 1027), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

ΕνδεικτικήΜηκοτομή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Γ.3.βελτίωση βατότητας της οδού με

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου

226058.92,4386848.46 
226068.44,4386842.91 
226088.29,4386839.20 
226107.60,4386840.00 
226122.15,4386841.05 
226139.09,4386840.79 
226148.88,4386841.58 
226160.78,4386839.20 
226171.89,4386833.38 
226184.07,4386828.09 
226186.71,4386826.77 
226195.44,4386824.91 
226201.26,4386823.59 
226219.52,4386828.09 
226236.98,4386834.17 

226247.57
226258.94
226273.63
226284.74
226304.58
226317.28
226333.95
226340.57
226340.30
226344.80
226348.24
226358.29
226367.95
226375.89
226381.45

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 1027
Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

βελτίωση βατότητας της οδού μεαριθμτεμαχ: 1027 της διανομής Κοινότητας  Κοσμηράς
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 

Εμβαδόν: 2.184,73 τ.μ. 
226247.57,4386837.88 
226258.94,4386843.44 
226273.63,4386853.09 
226284.74,4386853.36 
226304.58,4386856.27 
226317.28,4386860.50 
226333.95,4386868.17 

40.57,4386872.14 
226340.30,4386875.58 
226344.80,4386879.82 
226348.24,4386877.96 
226358.29,4386885.11 
226367.95,4386888.81 
226375.89,4386888.81 
226381.45,4386891.72 

226379.86,4386883.26 
226380.92,4386873.20 
226377.21,4386877.43 
226368.75,4386880.34 
226360.01,4386877.17 
226352.87,4386868.44 
226335.67,4386859.44 
226322.44,4386856.00 
226304.98,4386850.98 
226287.52,4386846.21 
226282.23,4386843.57 
226283.81,4386838.80 
226279.05,4386837.22 
226275.88,4386842.24 
226266.09,4386840.39 

Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

1027), Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Κοινότητας  Κοσμηράς  1936. 

 

226247.83,4386833.25 
226234.60,4386828.22 
226203.64,4386819.49 
226187.37,4386822.14 
226175.47,4386826.37 
226161.97,4386832.45 
226153.51,4386836.16 
226136.31,4386835.63 
226111.97,4386834.84 
226095.83,4386835.37 
226063.02,4386836.56 
226051.91,4386838.41 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού 

Θέση 
Οδού 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Οικισμό Ζευγάρι, Δ.Κ. Κόντσικας, Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 
 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού 
(Αριθμ τεμχ: 838), 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

Οικισμό Ζευγάρι, Δ.Κ. Κόντσικας, Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Δ.Κ. Κοσμηράς  

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Οικισμό Ζευγάρι, Δ.Κ. Κόντσικας, Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Διανομής Κοιν. Κοσμηράς  (Αριθμ τεμχ: 10278),  1936 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Οικισμό Ζευγάρι, Δ.Κ. Κόντσικας, Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη ΖΟΕ  & ΓΥΣ  

 

  

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Οικισμό Ζευγάρι, Δ.Κ. Κόντσικας, Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη Νatura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Οικισμό Ζευγάρι, Δ.Κ. Κόντσικας, Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Οικισμό Ζευγάρι, Δ.Κ. Κόντσικας, Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

ΕνδεικτικήΜηκοτομή  

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Δ.1.Βελτίωση βατότητας της οδού που συνδέει τον οικισμό Ζευγαρίου με την Δ.Κ. Κόντσικας, και 

συγκεκριμένα 
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτιματολογίου

219883.76,4392046.44 
219878.87,4392046.05 
219877.61,4392036.65 
219875.56,4392031.23 
219875.30,4392017.54 
219868.35,4392017.67 
219866.70,4392007.88 
219859.42,4392005.43 
219848.04,4392003.18 
219849.23,4391997.63 
219854.00,4391998.16 
219866.03,4392002.39 
219877.28,4392005.96 
219889.85,4392006.76 
219909.69,4392003.32 
219935.49,4391998.55 
219954.41,4391996.31 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Οικισμό Ζευγάρι, Δ.Κ. Κόντσικας, Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 
Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Βελτίωση βατότητας της οδού που συνδέει τον οικισμό Ζευγαρίου με την Δ.Κ. Κόντσικας, και 
συγκεκριμένα το τμήμα εισόδου στον οικισμό του Ζευγαρίου.

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτιματολογίου 

Εμβαδόν: 2.406,55 τ.μ. 
219972.53,4391994.19 
219993.17,4391990.88 
220030.34,4391989.16 
220057.20,4391994.19 
220083.13,4392000.27 
220107.07,4392010.20 
220125.06,4392016.15 
220141.20,4392019.46 
220148.48,4392021.97 
220164.35,4392026.20 
220183.80,4392029.91 
220197.16,4392032.02 
220213.04,4392032.02 
220220.64,4392030.77 
220220.58,4392036.52 
220213.43,4392037.25 
220197.03,4392037.65 

220174.41,4392033.28
220139.28,4392025.08
220114.02,4392018.73
220083.19,4392006.69
220063.08,4392000.08
220037.42,4391996.24
220011.49,4391994.78
219963.34,4392001.13
219922.59,4392007.22
219888.99,4392013.57
219881.12,4392017.27
219880.52,4392026.27
219881.84,4392037.12

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

Οικισμό Ζευγάρι, Δ.Κ. Κόντσικας, Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Βελτίωση βατότητας της οδού που συνδέει τον οικισμό Ζευγαρίου με την Δ.Κ. Κόντσικας, και 
ήμα εισόδου στον οικισμό του Ζευγαρίου. 

 

220174.41,4392033.28 
220139.28,4392025.08 
220114.02,4392018.73 
220083.19,4392006.69 
220063.08,4392000.08 
220037.42,4391996.24 
220011.49,4391994.78 
219963.34,4392001.13 
219922.59,4392007.22 
219888.99,4392013.57 
219881.12,4392017.27 
219880.52,4392026.27 
219881.84,4392037.12 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτιματολογίου 

Θέση 
Οδού 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση:  Οικισμός Ζευγαρίου Δ.Κ. Κόντσικας (τεμχ: 841), Δ.Ε.: 
Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών (αγροτική οδός)

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτιματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμου Ζευγαρίου
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

Οικισμός Ζευγαρίου Δ.Κ. Κόντσικας (τεμχ: 841), Δ.Ε.: 
Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών (αγροτική οδός) 
Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμου Ζευγαρίου 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση:  Οικισμός Ζευγαρίου Δ.Κ. Κόντσικας (τεμχ: 841), Δ.Ε.: 
Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών (αγροτική οδός) 

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Διανομής Κοιν. Κότσικας 1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση:  Οικισμός Ζευγαρίου Δ.Κ. Κόντσικας (τεμχ: 841), Δ.Ε.: 
Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών (αγροτική οδός) 

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη ΖΟΕ  & ΓΥΣ  

 

  

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση:  Οικισμός Ζευγαρίου Δ.Κ. Κόντσικας (τεμχ: 841), Δ.Ε.: 
Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών (αγροτική οδός) 

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη Νatura 2000 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση:  Οικισμός Ζευγαρίου Δ.Κ. Κόντσικας (τεμχ: 841), Δ.Ε.: 
Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών (αγροτική οδός) 

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Δ.2. Βελτίωση βατότητας της οδού της αγροτικής οδού προς την περιοχή  ¨Πρόπανη¨

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτιματολογίου

219742.24,4392034.44 
219732.45,4392039.20 
219724.25,4392047.40 
219715.52,4392055.08 
219712.08,4392070.95 
219711.82,4392081.00 
219714.20,4392085.77 
219709.43,4392085.77 
219707.32,4392076.51 
219710.23,4392064.60 
219713.67,4392055.60 
219706.52,4392061.16 
219699.91,4392069.36 
219706.52,4392074.39 
219705.73,4392078.89 
219694.62,4392074.92 
219685.62,4392075.71 
219671.33,4392081.00 

219662.87,4392083.12
219656.52,4392086.03
219649.11,4392089.47
219648.05,4392084.71
219656.52,4392081.53
219646.73,4392077.83
219633.23,4392073.33
219625.03,4392068.04
219618.15,4392062.75
219612.60,4392060.10
219590.37,4392056.13
219570.26,4392052.43
219555.45,4392050.84
219534.28,4392049.25
219501.07,4392044.23
219482.02,4392042.90
219461.92,4392045.55
219440.48,4392050.84

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση:  Οικισμός Ζευγαρίου Δ.Κ. Κόντσικας (τεμχ: 841), Δ.Ε.: 
Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών (αγροτική οδός)

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

βατότητας της οδού της αγροτικής οδού προς την περιοχή  ¨Πρόπανη¨
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτιματολογίου 

Εμβαδόν: 3.382,78 τ.μ. 
4392083.12 
4392086.03 
4392089.47 
4392084.71 
4392081.53 
4392077.83 
4392073.33 
4392068.04 
4392062.75 
4392060.10 
4392056.13 
4392052.43 
4392050.84 
4392049.25 
4392044.23 
4392042.90 
4392045.55 
4392050.84 

219418.26,4392057.72 
219398.42,4392065.39 
219388.89,4392066.98 
219369.31,4392063.54 
219353.17,4392057.72 
219357.41,4392060.90 
219365.87,4392064.87 
219363.76,4392067.25 
219344.71,4392059.31 
219330.68,4392053.75 
219328.30,4392052.17 
219331.48,4392048.99 
219341.27,4392051.11 
219352.64,4392053.75 
219361.90,4392055.08 
219377.78,4392058.52 
219391.27,4392059.31 
219402.91,4392056.40 

219413.76,4392052.17
219426.20,4392047.67
219435.99,4392044.23
219447.63,4392041.05
219459.27,4392038.14
219472.50,4392037.61
219477.79,4392036.55
219497.11,4392037.08
219519.07,4392038.41
219547.38,4392041.85
219582.96,4392047.67
219608.63,4392052.43
219621.06,4392056.13
219629.79,4392064.60
219637.20,4392070.69
219646.73,4392075.18
219654.14,4392077.57
219664.19,4392077.04

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

Οικισμός Ζευγαρίου Δ.Κ. Κόντσικας (τεμχ: 841), Δ.Ε.: 
Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών (αγροτική οδός) 
Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

βατότητας της οδού της αγροτικής οδού προς την περιοχή  ¨Πρόπανη¨ 

 

4392052.17 
4392047.67 
4392044.23 
4392041.05 
4392038.14 
4392037.61 
4392036.55 
4392037.08 
4392038.41 
4392041.85 
4392047.67 
4392052.43 
4392056.13 
4392064.60 
4392070.69 
4392075.18 
4392077.57 
4392077.04 

219678.21,4392072.80 
219688.27,4392069.63 
219701.50,4392059.84 
219708.38,4392055.87 
219709.43,4392050.05 
219707.05,4392043.43 
219700.70,4392035.50 
219705.73,4392029.94 
219714.99,4392033.91 
219721.60,4392034.31 
219732.72,4392033.51 
219739.86,4392032.19



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτιματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμου Ζευγαρίου

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης (οδού πέριξ του ΟΤ 9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 
Δήμος: Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτιματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμου Ζευγαρίου
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

Δ.Κ. Μανωλιάσσης (οδού πέριξ του ΟΤ 9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτιματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμου Ζευγαρίου 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης (οδού πέριξ του ΟΤ 9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 
Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Διανομής Κοιν. Κότσικας 1959 

 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης (οδού πέριξ του ΟΤ 9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 
Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη ΖΟΕ  & ΓΥΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης (οδού πέριξ του ΟΤ 9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 
Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη Νatura 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης (οδού πέριξ του ΟΤ 9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 
Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη Φορέα Διαχείρησης Λίμνης 

 
 
 
 
 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης (οδού πέριξ του ΟΤ 9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 
Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Ενδεικτική Μηκοτομή 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Ε.1.Βελτίωση βατότητας της οδού πέριξ του Ο

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου

226661.84,4379218.33 
226660.85,4379219.12 
226646.36,4379233.74 
226636.57,4379245.18 
226639.15,4379255.70 
226639.61,4379260.66 
226635.12,4379270.12 
226631.81,4379273.03 
226625.99,4379265.82 
226622.35,4379260.13 
226620.17,4379254.18 
226618.31,4379251.60 
226616.33,4379246.97 
226614.94,4379244.72 

226604.62,4379236.78
226597.94,4379229.11
226596.62,4379227.45
226598.27,4379224.81
226600.12,4379219.78
226609.32,4379192.13
226609.32,4379188.16
226606.14,4379184.20
226603.76,4379178.64
226602.31,4379174.14
226602.97,4379171.63
226608.26,4379163.03
226611.17,4379158.27
226625.85,4379140.67

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης (οδού πέριξ του ΟΤ 9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 
Δήμος: Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

πέριξ του Ο.Τ. 9 της διανομής του Συνοικισμού Μανωλίασσης  1952.
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 

Εμβαδόν: 1.024,16 τ.μ. 
226604.62,4379236.78 
226597.94,4379229.11 
226596.62,4379227.45 
226598.27,4379224.81 
226600.12,4379219.78 
226609.32,4379192.13 
226609.32,4379188.16 
226606.14,4379184.20 
226603.76,4379178.64 
226602.31,4379174.14 
226602.97,4379171.63 
226608.26,4379163.03 
226611.17,4379158.27 
226625.85,4379140.67 

226630.62,4379151.92 
226624.66,4379152.31 
226614.48,4379159.32 
226607.60,4379174.93 
226607.33,4379178.11 
226616.33,4379183.27 
226613.95,4379188.83 
226614.74,4379194.78 
226609.98,4379204.97 
226602.31,4379223.09 
226601.25,4379228.65 
226606.54,4379233.14 
226620.70,4379245.71 
226624.66,4379254.97 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

Δ.Κ. Μανωλιάσσης (οδού πέριξ του ΟΤ 9), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

9 της διανομής του Συνοικισμού Μανωλίασσης  1952. 

 

226628.50,4379261.19 
226628.90,4379262.64 
226632.47,4379263.31 
226633.40,4379262.51 
226632.34,4379254.31 
226632.07,4379247.83 
226632.20,4379242.80 
226634.98,4379238.83 
226642.26,4379230.89 
226647.42,4379226.66 
226648.87,4379225.34 
226659.85,4379214.62 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού 

Θέση 
Οδού 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης ( ΟΤ 15-13, 15
Δήμος: Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

13, 15-14, 15-18), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Μανωλίασσης   

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης ( ΟΤ 15-13, 15-14, 15-18), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 
Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Διανομής Κοιν. Μανωλίασσης  1952 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης ( ΟΤ 15-13, 15-14, 15-18), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 
Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη ΖΟΕ  & ΓΥΣ  

 

  

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης ( ΟΤ 15-13, 15-14, 15-18), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 
Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Χάρτη Νatura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης ( ΟΤ 15-13, 15-14, 15-18), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 
Δήμος: Ιωαννιτών  

 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
ΕνδεικτικήΜηκοτομή  

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 

 
 
 Προϋπολογισμού:

 
Ε.2.Βελτίωση βατότητας της οδού που περικλείεται μεταξύ των 

Συνοικισμού Μανωλίασσης  1952.
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη 

226686.84,4378876.92 
226682.61,4378880.62 
226675.34,4378884.33 
226671.23,4378888.03 
226669.91,4378890.68 
226662.64,4378890.41 
226656.95,4378886.18 
226649.27,4378884.33 
226639.75,4378884.99 
226632.87,4378884.06 
226633.80,4378876.52 
226633.93,4378865.28 

226633.80,4378856.81
226636.18,4378843.98
226637.63,4378826.91
226638.56,4378817.65
226644.78,4378801.78
226647.42,4378792.38
226649.80,4378789.61
226653.64,4378788.02
226664.36,4378788.02
226676.53,4378788.68
226697.43,4378792.91
226711.32,4378795.43

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση: Δ.Κ. Μανωλιάσσης ( ΟΤ 15-13, 15
Δήμος: Ιωαννιτών  

Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κ.Α.: 30.7323.307 

Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

Βελτίωση βατότητας της οδού που περικλείεται μεταξύ των Ο.Τ.: 15-13, 15-14, 15
Συνοικισμού Μανωλίασσης  1952. 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 

Εμβαδόν: 854,31 τ.μ. 
226633.80,4378856.81 
226636.18,4378843.98 
226637.63,4378826.91 
226638.56,4378817.65 
226644.78,4378801.78 
226647.42,4378792.38 
226649.80,4378789.61 
226653.64,4378788.02 
226664.36,4378788.02 
226676.53,4378788.68 
226697.43,4378792.91 
226711.32,4378795.43 

226708.81,4378800.06 
226697.56,4378796.88 
226678.91,4378793.18 
226665.15,4378793.18 
226653.51,4378793.84 
226647.95,4378802.70 
226643.98,4378813.81 
226641.20,4378829.43 
226639.62,4378845.83 
226637.90,4378859.06 
226637.24,4378872.16 
226637.37,4378875.20 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

13, 15-14, 15-18), Δ.Ε.: Μπιζανίου, 

Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

14, 15-18 της διανομής του 

 

226642.00,4378881.02 
226645.44,4378881.55 
226653.51,4378882.21 
226658.67,4378883.80 
226664.62,4378886.44 
226666.60,4378886.84 
226672.16,4378883.66 
226679.70,4378877.58 
226688.43,4378871.36 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 
 
 
 Προϋπολογισμού:

 
 
 
 

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογ

Θέση 
Οδού 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση:  Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών 
Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Κ.Α.: 30.7323.307 
Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

ίου Δασικών Χαρτών και Ορίων Οικισμού Μανωλίασσης   

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 

 
 
 
 Προϋπολογισμού:

 

Απόσπασμα Διανομής Κοιν. 

Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

Θέση:  Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών 
Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Κ.Α.: 30.7323.307 
Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 

Απόσπασμα Διανομής Κοιν. Μανωλίασσης  1952 

 

Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 

Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση:  Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη ΖΟΕ  & ΓΥΣ  

 

  

 

Θέση 
Οδού 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση:  Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

Απόσπασμα Χάρτη Νatura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση 
Οδού 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμ.: Μελετών & Επίβλεψης  Έργων  

 Έργο : Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Θέση:  Δ.Ε.: Μπιζανίου, Δήμος: Ιωαννιτών  
 Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κ.Α.: 30.7323.307 
 Προϋπολογισμού: 400.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ) 

 
 

ΕνδεικτικήΜηκοτομή  

 

 

 
Ιωάννινα 01 / 09 / 2020     

Ο Συντάκτης     
     
     

     
     
     
     

Χριστόδουλος Καπετάνος     
Μηχανικός ΤΕ Έργων Υποδομής     
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