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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

1. ΓΕΝΙΚΑ. 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών στα 

πλαίσια υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2019 στο έργο με τίτλο «Προστασία – 

ανάδειξη και διαμόρφωση σε χώρο δασικής αναψυχής του δασυλλίου Γορίτσας (Ζευγάρια)» με πηγή 

χρηματοδότησης ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (KA 30.7326.207). Tο αντικείμενο της μελέτης αφορά 

την εκτέλεση καλλιεργητικών και βελτιωτικών υλοτομικών εργασιών, εργασιών νέων φυτεύσεων και 

δημιουργίας υποδομών για την αισθητική αναβάθμιση και αντιπυρική προστασία του δασυλλίου 

και του περιβάλλοντος χώρου.  

Για την σύνταξη της συγκεκριμένης μελέτης τηρήθηκαν οι προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών 

Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών που ορίζονται από την με αριθμ. 133384/6587π.ε/11-01-2016 Δ/γή 

του ΥΠΕΝ. 

2. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ. 

Σκοπός της μελέτης, όπως προαναφέρθηκε, στην εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας, 

καλλιέργειας και βελτίωσης των υποδομών αναψυχής στο δασύλλιο στη θέση «Ψιλή Γορίτσα» του 

Δήμου Ιωαννιτών. 

Οι προτεινόμενες εργασίες συντήρησης επιγραμματικά συνίστανται σε:  

 εργασίες κατασκευής νέου μονοπατιού 

 καθαρισμό βλάστησης 

 κοπή και απομάκρυνση ξερών, κακόμορφων, δικόρυφων κλπ. δέντρων 

 φυτεύσεις νέων πλατύφυλλων δένδρων και θάμνων 

 περιποιήσεις υφιστάμενης βλάστησης 

 τοποθέτηση νέων καθιστικών (παγκακίων) 

 τοποθέτηση ξύλινων κιοσκιών 

 τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων  

 συντήρηση αντλιοστασίου υδατοδεξαμενής και πυροσβεστικών κρουνών 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

Η περιοχή μελέτης αφορά την έκταση του δασυλλίου στη θέση «Ψιλή Γορίτσα» που περιήλθε στην 

Τοπική Κοινότητα Σταυρακίου του Δήμου Ιωαννιτών καθώς και μικρή έκταση ως την κορυφογραμμή 

του λόφου στη θέση «Πολυβολείο» του τμήματος 1181 της διανομής. Σύμφωνα με τα στοιχεία των 

αρχείων της Υπηρεσίας μας  τα στοιχεία δημιουργίας των εν λόγω δασυλλίου έχουν ως εξής :  



 

 4   

Το σύνολο της μελετώμενης έκτασης ανήκει σε περιοχή η οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα σε σύνολο 

320 στρ. με την υπ΄αριθμ. 20065/25-04-1940 απόφαση της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 106/9-5-1940 ΦΕΚ τεύχος Β΄.  Στη συνέχεια και μετά την καταστροφή 

της πρώτης αναδάσωσης την περίοδο της κατοχής και την επανάληψή της το έτος 1952 και 

μετέπειτα, παρέμεινε προς αναδάσωση έκταση 161 στρεμμάτων. Ακολούθως και με το υπ΄αριθμ. 

43/30-01-2003 ΦΕΚ τεύχος Δ΄ έγινε μερική άρση της αναδάσωσης σε έκταση 282,195 τ.μ.. 

Ιδιοκτησιακά η έκταση ανήκε στο Ελληνικό Δημόσιο, βάσει της υπ’αριθμ. 22128/1167/8-2-1952 

Διαταγής του Υπουργείου Γεωργίας. Η προαναφερόμενη έκταση διεκδικήθηκε όμως από την Τοπική 

Κοινότητα Σταυρακίου του Δήμου Ιωαννιτών σύμφωνα με το 2292/1920 συμβόλαιο και τελικά 

περιήλθε σ΄αυτήν έπειτα από την υπ΄αριθμ. 1307/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου.  

4. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. 

Κατά τα παρελθόντα έτη και σε εφαρμογή της μελέτης διαχείρισης και προστασίας των Δασυλλίων 

λόφων πόλης Ιωαννίνων η οποία συντάχθηκε από το Δασαρχείο Ιωαννίνων το 2001, η διαχείριση 

του δασυλλίου ανήκε στο Δασαρχείο Ιωαννίνων, αφού αποτελούσε Δημόσια Δασική έκταση, είχαν 

γίνει καλλιεργητικές υλοτομίες σε όλη του την έκταση, είχε τοποθετηθεί δίκτυο πυροσβεστικών 

κρουνών και κατασκευάστηκε ομβροδεξαμενή στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας του.  

Στη συνέχεια όμως και μετά το έτος 2008, αφού περιήλθε στο Δήμο Ιωαννιτών δεν έγινε καμία 

ουσιαστική παρέμβαση στο πλαίσιο μιας μελέτης διαχείρισης. Η  θεομηνία η οποία έπληξε την 

περιοχή του  λεκανοπεδίου Ιωαννίνων τον Δεκέμβριο του 2014 κατά τη διάρκεια της οποίας  

επικράτησαν ακραία καιρικά φαινόμενα με ισχυρούς ανέμους μεγάλης έντασης, ήταν καταστροφική 

για το δασύλλιο όσο γενικότερα για τα αισθητικά δασύλλια  της πόλης καθώς προκάλεσε αφενός 

μεν την  θραύση και την εκρίζωση ενός σημαντικού αριθμού δέντρων αφετέρου δε ένας σημαντικός 

αριθμός αυτών είχαν  αποκτήσει επικίνδυνη κλίση. Τα δέντρα αυτά ήταν μεγάλης ηλικίας, 

παρουσίαζαν μεγάλη καθ’ ύψος αύξηση και επιπόλαιο ριζικό σύστημα και με την παραμικρή αιτία 

ήταν  πολύ εύκολη η θραύση ή η εκρίζωση τους.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι φύονταν 

κοντά στην περιμετρική ζώνη του δασυλλίου όπου υπάρχουν οικίες  τα καθιστούσε ιδιαίτερα 

επικίνδυνα για την σωματική ακεραιότητα των κατοίκων της περιοχής και των εγγύς περιουσιών. Ο 

Δήμος Ιωαννιτών, απ’ όταν ανέλαβε τη διαχείριση, έγινε αλλά και εξακολουθεί να γίνεται 

καθημερινά αποδέκτης πολλαπλών και πιεστικών γραπτών αλλά και προφορικών αιτημάτων από 

πολίτες για κοπή και απομάκρυνση των επικίνδυνων δέντρων και για μια ουσιαστική διαχείριση του 

εν λόγω χώρου. Εκτός όμως από την απομάκρυνση κάποιων επικίνδυνων δέντρων περιμετρικά του 

δασυλλίου και πλησίον παρακείμενων κατοικιών που έγινε αποσπασματικά από το Τμήμα Πρασίνου 
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της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ιωαννιτών, 

καμία άλλη εργασία δεν έχει γίνει στη μελετώμενη περιοχή.   

Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης επέμβασης στο χώρο τόσο με τη 

λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας με την απομάκρυνση όλων των ξερών, κακόμορφων και 

σπασμένων δέντρων, που το καθιστούν απροσπέλαστο και επικίνδυνο σε μια πυρκαγιά, με την 

απομάκρυνση της περιμετρικής ανάπτυξης της παρεδαφιαίας βλάστησης και των θάμνων, με τη 

δημιουργία περιμετρικής πυράντοχης ζώνης αειφύλλων πλατυφύλλων ειδών, με τη συντήρηση των 

υποδομών αντιπυρικής προστασίας, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, όσο και με τη δημιουργία 

υποδομών ανάδειξης του χώρου για δασική αναψυχή.  

Β. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ. 

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ. 

Η έκταση του δασυλλίου βρίσκεται στο Δ- ΒΔ τμήμα της πόλεως επί της λοφοσειράς που φέρει τα 

τοπωνύμια Περίβλεπτος - Ψιλή Γορίτσα- Μεϊντάνι- Τζεμ- Προφήτης Ηλίας και δυτικά του δημόσιου 

αισθητικού δασυλλίου της πόλης από το οποίο χωρίζεται από την οδό Εφύρας. Βρίσκονται πλησίον 

του δρόμου που οδηγεί από την μία κατεύθυνση προς την Εθνική οδό Ιωαννίνων – Αθηνών και από 

την άλλη προς την Ηγουμενίτσα.  

Διοικητικά ανήκει στην περιφέρεια  του Δήμου Ιωαννιτών, καλύπτοντας το δυτικό τμήμα αυτού 

προς την πλευρά των Τ.Κ Σταυρακίου και Μαρμάρων. Υπάγεται στην Επαρχία Δωδώνης, του Νομού 

Ιωαννίνων και του γεωγραφικού διαμερίσματος Ηπείρου.  

2. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. 

Από την έρευνα των φακέλου του δασυλλίου  προκύπτει ότι ιδιοκτησιακά τόσο ο χώρος του 

δασυλλίου όσο και η υπόλοιπη μελετώμενη έκταση ανήκει στο δήμο Ιωαννιτών.  

Όπως προαναφέρθηκε η έκταση ανήκε στο Ελληνικό Δημόσιο, διεκδικήθηκε όμως από την Τοπική 

Κοινότητα Σταυρακίου, η οποία την κέρδισε με την υπ΄αριθμ. 1307/2005 απόφαση του Αρείου 

Πάγου. 

Γενικότερα η μελετώμενη περιοχή αποτελεί μέρος του τμήματος 1181 της διανομής της περιοχής 

(ΚΑΕΚ 202850604140), όμως σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Περιουσίας, της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, δεν έχει γίνει αποτερματισμός των ορίων του 

δασυλλίου επειδή περιμετρικά υπάρχουν αμφισβητούμενες μικρές διαφορές από γειτονικά ΚΑΕΚ 

όμορων ιδιοκτητών, για την διεκδίκηση των οποίων ο Δήμος Ιωαννιτών θα κινηθεί νομικά για την 

αποσαφήνιση των ακριβών ορίων του τεμαχίου που του ανήκει.  
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Για το λόγο αυτό στη μελέτη και σύμφωνα με το διάγραμμα που παρατίθεται δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι υπό αμφισβήτηση περιοχές, παρά μόνο οι σαφώς οριζόμενη ιδιοκτησία του 

Δήμου. Επίσης αυτό αποτελεί αιτία που δεν συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτή εργασίες περίφραξης και 

οριοθέτησης του δασυλλίου, γεγονός που θα εξασφάλιζε γενικότερα την προστασία του. 

Προτείνεται όμως οι εργασίες αυτές να γίνουν άμεσα μετά την ολοκλήρωση του αποτερματισμού 

της έκτασης.    

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

1. ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. 

Ο χώρος της έκτασης της μελέτης περιλαμβάνει το δασύλλιο στη θέση «Ψιλή Γορίτσα» και μέρος της 

έκτασης του 1181 τμήματος μέχρι την κορυφογραμμή στη θέση «Πολυβολείο». Αναπτύσσεται στο Δ- 

ΒΔ-ΝΔ τμήμα της πόλεως επί της λοφοσειράς που φέρει τα τοπωνύμια Περίβλεπτος - Ψιλή Γορίτσα- 

Μεϊντάνι- Τζεμ- Προφήτης Ηλίας.  

Το εμβαδόν της έκτασης του δασυλλίου ανέρχεται στα 38,83 στρ. ενώ της συνολικής μελετώμενης 

περιοχής στα 49,83 στρ.. Τα όρια της μελετώμενης έκτασης είναι σαφώς καθορισμένα και 

αποτυπωμένα σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄87 όπως προαναφέρθηκε όμως υπάρχουν αμφισβητήσεις 

περιφερειακά οι οποίες δεν συμπεριελήφθησαν στη μελετώμενη έκταση.   

2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

Η έκταση του δασυλλίου ορεογραφικά χαρακτηρίζεται ως «ημιορεινή» με έντονο τοπογραφικό 

ανάγλυφο. Στη βάση του δασυλλίου βρίσκεται η οδός Εφύρας και απέναντι το αισθητικό δασύλλιο 

της πόλης των Ιωαννίνων, στην κορυφογραμμή βρίσκεται γυμνή άγονη έκταση με τριγωνομετρικό 

σημείο και χαρακτηριστική θέση «πολυβολείο», έχει δε την μορφή ομαλού οροπεδίου.  

Το υψόμετρο κυμαίνεται από 580 μ. έως 615 μ.. Η γενική έκθεση του δασυλλίου είναι Ανατολική 

ενώ υπάρχουν επιμέρους θέσεις με έκθεση Βόρεια, Νότια, Νοτιοανατολική και Δυτική. Οι 

επικρατούσες κλίσεις κυμαίνονται στο 60-65% υπάρχουν δε και πολύ ηπιότερες. 

3. ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Γεωλογικά η έκταση του δασυλλίου όπως και της ευρύτερης περιοχής του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων 

ανήκει στην Ιόνιο Ζώνη. Στη γεωλογική της δομή μετέχουν κατά κύριο λόγο οι εξής σχηματισμοί 

κατά σειρά ηλικίας : 

 Ανωτέρου lουρασικού - Κατωτέρου Σενωνίου (σχηματισμός βίγλας)  

υπολιθογραφικοί, λεπτοστωµατώδεις ασβεατόλιθοι . 

 Ανωτέρου Σενωνίου µικρολατυποπαγείς συµπαγείς παχυστρωµατώδεις  ασβεστόλιθοι.  
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 Ερυθροραγό σε φακοειδείς εμφανίσεις.  

 Αποθέσεις του τεταρτογενούς, κώνοι από χαλαρά συνδεδεμένα υλικά αποσάθρωσης των 

ασβεστολιθικών σχηματισμών (κορήµατα)  

 Σύγχρονες αποθέσεις (τεταρτογενούς) κοιλάδων-αλλούβια λιµναίας κυρίως προέλευσης.  

Τα πετρώματα που απαντώνται στην περιοχή είναι τα εξής:  

Ι. Ασβεστόλιθοι σχηματισμού βίγλας µε χαρακτηριστικό την εναλλαγή  

λεπτό έως µεσοστρωµάτων, χρώματος λευκού, κιτρινόφαιου έως τοπικά  

ερυθρού, µε παρουσία ενδιάμεσα στρώσεων πυριτολίθων (κερατόλιθοι) μικρού  

πάχους και λευκοπράσινου αργιλικού υλικού ολίγων χιλιοστών πάχους.  

Παρατηρείται ένα πυκνό σύστημα διακλαδώσεων κάθετα προς τις  

ασβεστολιθικές στρώσεις που συντελεί στο μέτριο ή τοπικά κατακερματισμό του  

πετρώματος. Στα φυσικά πρανή το σύστημα αυτό δημιουργεί µμηχανισμούς  

αποκόλλησης τεµαχίων μικρού όγκου (λατύπες).  

Η παρουσία των κερατολιθικών στρώσεων και του αργιλικού υλικού  

συντελούν στην μείωση της υδατοδιαπερατότητας του σχηματισμού. Η διήθηση  

του νερού προς τα κατώτερα στρώματα γίνεται από τις κάθετες επιφάνειες των  

διακλάσεων και των ρηγµάτων.  

Ο σχηματισμός αυτός καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του δασυλλίου µε  

διεύθυνση Β-ΒΔ, εκτείνεται βόρεια του Τσιφλικόπουλου και µέχρι τα Ν του  

συνοικισμού Άγιος Ιωάννης.  

ΙΙ. Ασβεστόλιθοι (Σενωνίου) λατυποπαγείς, συμπαγείς παχυ-στρωµατώδεις  

από τους οποίους απουσιάζει τελείως η κερατολιθική φάση.  

Η τεκτονική τους καταπόνηση είναι μικρότερη από τους όμοιους του  

σχηματισμού βίγλας. Μέσα στο σχηματισμό αυτό εμφανίζονται σποραδικά φακοί  

ερυθροραγείς.  

Η απουσία κερατολιθικών στρώσεων και αργιλικού υλικού συντελούν στην  

αύξηση της υδατοδιαπερατότητας του πετρώματος. Παλαιές πυριτικές προσχώσεις είναι το 

πέτρωμα που προέρχεται από τον σχηματισμό κατά ένα µεγάλο µέρος γωνιωδών θραυσμάτων 

πυριτολίθων (απασβεστίωση των σχηματισμών του Δογγερίου και ασβεστολιθικών βιγλών).  



 

 8   

ΙΙΙ.   Λιμναίο Πλειόκαινο. Άµµοι αργιλλοµιγείς κυανές µε γαστερόποδα, οστρακώδη και χαρόφυτα. 

Απαντάται Δυτικά του δασυλλίου πίσω από την θέση «Πρόφητης Ηλίας». 

IV.   Αλλούβια-σύγχρονες αποθέσεις είναι τα αργιλικά υλικά λιμναίας προέλευσης που υπάρχουν 

στα χαμηλότερα σημεία της περιοχής.  

Ο σχηματισμός αυτός καλύπτει το δυτικό µέρος της περιοχής σε επίπεδες εκτάσεις που εκτείνονται 

προς την περιοχή του Σταυρακίου και βρίσκονται οι παραπάνω σχηματισμοί έξω από την έκταση 

που καταλαμβάνει το δασύλλιο.  

Τα εδάφη που εμφανίζονται στην περιοχή είναι το αποτέλεσμα του σχηματισμού σκληρών 

ασβεστόλιθων µε αποστρογγυλεµένες κορυφές και απότομες πλαγιές.  

Το βάθος εδάφους παρουσιάζεται κατά θέσεις αβαθές αλλά και βαθύ. Διάβρωση δεν παρατηρείται 

καμία και οι κλίσεις της επιφάνειας είναι ελαφρές µε εκθέσεις Νότιες και Βόρειες.  

Τα εδάφη που παρατηρούνται έχουν χρώμα ανοικτό κιτρινόφαιο έως ερυθρωπό αµµοπηλώδους 

υφής µε παρουσία κορηµάτων - λατυπών, αβαθή έως μετρίως βαθιά, διαπερατά ξηρά όπου η 

έκθεση είναι νότια και απαντώνται στα χαμηλότερα σημεία των πλαγιών. Στα υψηλότερα σημεία 

είναι φαιά ασβεστολιθικά αβαθή, κατά θέσεις βραχώδη αµµοπηλώδους υφής, διαπερατά σκελετικά 

ξηρά.  

Τα εδάφη αυτά από άποψης γεωικανότητας αυτής μπορούν να διακριθούν σαν γαίες χωρίς 

περιορισμούς στην ανάπτυξη του δάσους, εκτός από μικρή έκταση κοντά στην κορυφογραμμή όπου 

η γυμνή έκταση είναι αρκετά βραχώδης. Η κατηγορία αυτή των εδαφών υποδηλώνει την 

γαιοκαταλληλότητα για δημιουργία δάσους, υπό τον όρο της χρησιμοποίησης ειδών που 

εκφράζονται από την συγκεκριμένη ζώνη βλάστησης. 

4.ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.  

Γενικότερα στο Νομό Ιωαννίνων κυριαρχεί κλίμα ηπειρωτικού τύπου. Πρόκειται για κλίμα 

μεταβατικό από το Μεσογειακό με τάση προς το Μεσευρωπαϊκό, διατηρώντας όμως τα 

χαρακτηριστικά του Μεσογειακού τύπου. Συναντάται στο εσωτερικό της Ηπείρου με εξαίρεση τους 

ορεινούς τόπους. Χαρακτηρίζεται από ψυχρό χειμώνα, πλούσιο σε βροχές και ζεστό καλοκαίρι με 

λίγες τοπικές βροχές. Οι χειμερινοί μήνες χαρακτηρίζονται από έντονες χιονοπτώσεις και 

βροχοπτώσεις. Ενδιαφέρον κλιματικό στοιχείο αποτελούν οι καταιγίδες που εμφανίζονται κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Το φθινόπωρο είναι περισσότερες από αυτές της άνοιξης, επειδή την εποχή 

αυτή επικρατεί έντονη ατμοσφαιρική δράση, ενώ την άνοιξη ο καιρός είναι πιο σταθερός. 
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Η κλειστή λεκάνη των Ιωαννίνων χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή υγρασία, με μέση τιμή το 

68,6%, η οποία οφείλεται στις άφθονες βροχές, στα επιφανειακά νερά, στους νότιους και 

νοτιοδυτικούς υγρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή και γενικότερα στη γεωγραφική της θέση 

και την τοπογραφική της διαμόρφωση. 

Η θερμοκρασία τη χειμερινή εποχή φθάνει σε χαμηλά επίπεδα και οι παγετοί είναι συνήθεις από το 

Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Ο Ιανουάριος είναι ο ψυχρότερος μήνας του χρόνου ενώ ο θερμότερος 

μήνας είναι ο Ιούλιος. Ο χειμώνας είναι παρατεταμένος, η άνοιξη είναι συνήθως βραχείας 

διάρκειας, το θέρος θερμό και το φθινόπωρο σχετικά παρατεταμένο. 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πολλές και παρατεταμένες βροχές, κυρίως κατά τη διάρκεια της 

περιόδου Οκτωβρίου - Μαρτίου. 

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί είναι 42,4°C και η χαμηλότερη -13°C. 

Το  παρακάτω διάγραμμα αποτελεί το ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης για τη 

χρονική περίοδο 1956 - 1997. 

Ομβροθερμικό Διάγραμμα Μ.Σ. Ιωαννίνων

Περίοδος 1956-1997
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Βάσει του ομβροθερμικού διαγράμματος παρατηρούμε ότι η περιοχή του Μ.Σ. Ιωαννίνων και κατ’ 

επέκταση η περιοχή μελέτης παρουσιάζει αρκετές βροχοπτώσεις ακόμα και την καλοκαιρινή 

περίοδο όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες (από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου). 

Συμπερασματικά των παραπάνω, η περιοχή μελέτης υπάγεται σε βιοκλιματικό όροφο υγρό με 

ψυχρό χειμώνα, όπου η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα (m) κυμαίνεται μεταξύ 0 

oC και 3 oC (0 oC <m<3oC). 



 

 10   

Όσον αφορά τον χαρακτήρα του μεσογειακού βιοκλίματος, η περιοχή μελέτης φέρει χαρακτήρα 

έντονο μεσο-μεσογειακό, σύμφωνα με την απεικόνιση και του βιοκλιματικού χάρτη της Ελλάδας (Γ. 

Μαυρομάτης), όπου ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών κατά την θερμή και ξηρά περίοδο 

κυμαίνονται μεταξύ 75 και 100 ημερών  

Ι. Θερμοκρασία και υγρασία αέρα: Η μέση ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται 14,26 οC, η μέση μέγιστη 

θερμοκρασία σε 30,9 οC και η μέση ελάχιστη θερμοκρασία σε 0,2 οC. Η μέση σχετική υγρασία αέρα 

παρουσιάζει ένα εύρος που κυμαίνεται από 52,8% έως 80,9%. Μεγαλύτερα ποσοστά 

παρατηρούνται το χειμώνα (Δεκέμβριος) και μικρότερα το καλοκαίρι (Ιούλιος). Οι δε ακραίες τιμές 

θερμοκρασίας που επηρεάζουν την βλάστηση είναι η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία  ανέρχεται 

42,4 οC (Ιούλιος καύσωνας) και η απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία σε -13 οC.  

ΙΙ. Ύψος βροχής – Ξηρά περίοδος: Το ετήσιο ύψος βροχής αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την 

εξέλιξη της νεαρής αυτοφυούς βλάστησης. Το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται σε 1.095 χλτ. 

Οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται του μήνες Νοέμβριο (167,8χλτ), Δεκέμβριο (167,8χλτ) και Ιανουάριο ( 

132,5χλτ). Οι ελάχιστες τιμές τους μήνες Ιούλιο (32,6χλτ) και Αύγουστο (39,0χλτ). Στην πράξη  η 

βιολογικά ξηρή περίοδος περιλαμβάνεις του μήνες Ιούλιο-Αύγουστο- Σεπτέμβριο. 

ΙΙΙ. Χιόνι- Ομίχλη- Παγετοί: Οι ημέρες χιονιού είναι λίγες και αποτελούν εξαίρεση και ως εκ τούτου 

δεν αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες. Αυτές περιορίζονται την περίοδο του χειμώνα ( 

Δεκέμβριος- Μάρτιος). Η ομίχλη αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για την περιοχή του λεκανοπεδίου και 

οι υψηλότερες τιμές σημειώνονται το χειμώνα. Ο παγετός επίσης δεν αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, 

αλλά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια αύξηση των ημερών που επικρατεί παγετός.  

IV. Επικρατούντες άνεμοι : Η συχνότητα εμφάνισης ισχυρών ανέμων, εντάσεως μεγαλύτερης των 6Β 

είναι μικρή. Εμφανίζονται κυρίως την περίοδο Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου- Μαρτίου και η επίδραση 

τους είναι έντονη καθώς στα αισθητικά δασύλλια φύονται επιπολαιόριζα δασικά είδη. Η διεύθυνση 

την μεγαλύτερη περίοδο του έτους είναι ΝΑ.  

Τον Δεκέμβριο του 2014 η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων πλήγηκε από ιδιαίτερα 

ισχυρούς ανέμους μεγάλης εντάσεως που ξεπέρασαν τα 10Β και  οι οποίοι είχαν καταστροφικές 

συνέπειες στα αισθητικά δασύλλια της πόλης. 

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. 

 Η έκταση του δασυλλίου συνιστά ένα ομοειδές σύνολο που αποτελείται από δάσος τραχείας 

πεύκης σε μίξη με μικρό ποσοστό κυπαρίσσου, ελάχιστα άτομα μαύρης πεύκης και κατά θέσεις 
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μικρές ομάδες πλατυφύλλων ειδών και προέκυψε από τεχνητή αναδάσωση. Η έκταση αυτή σήμερα  

χρησιμοποιείται για αναψυχή από τον πληθυσμό της πόλεως των Ιωαννίνων και για την εκπλήρωση 

λοιπών αισθητικών και περιβαλλοντικών σκοπών.  

Από πλευράς μελλοντικής οργάνωσης του δασυλλίου προβλέπεται η εξακολούθηση της χρήσης τους 

για αναψυχή με μια βελτιωμένη άποψη με τις συνεχιζόμενες παρεμβάσεις στο χώρο.  

6. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ. 

Η ευρύτερη περιοχή υπάγεται στην παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως (QUERCETALlA 

PUBESCENTIS) που αποτελεί μια ιδιόρρυθμη μεταβατική ζώνη βλάστησης από τα αείφυλλα στα 

ξηρόφυλλα φυλλοβόλα πλατύφυλλα (λοφώδης, υποορεινή). Στην ζώνη αυτή το κλίμα γίνεται πιο 

ηπειρωτικό με δριμύτερους χειμώνες, περισσότερες βροχοπτώσεις, αλλά και με χαρακτηριστική 

ξηρή περίοδο. Οι θερμοκρασίες το χειμώνα κατεβαίνουν συχνά κάτω από τους 0 οC και το χιόνι 

μπορεί να διαρκέσει και μερικές εβδομάδες. Ειδικότερα  ανήκει στην Α' υποζώνη του Ostryo 

Carpinion και στον αυξητικό χώρο του Coccifero Carpinetum.  

7. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ. 

Η περιοχή μελέτης όπως και ευρύτερη περιοχή υπάγεται στην παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως. 

Αρχικά και πριν την διενέργεια αναδασώσεων η περιοχή καλύπτονταν από χορτολιβαδική βλάστηση 

και κάποια πλατύφυλλα είδη. Αυτό είναι έκδηλο από τη μετέπειτα δειλή επανεμφάνισή τους, σε 

κάποια σημεία και ιδιαίτερα στα ρέματα όπου οι συνθήκες υγρασίας είναι ευνοϊκότερες. Τα είδη 

αυτά με την πάροδο του χρόνου βελτιώνουν την αισθητική αξία του δάσους, από την άποψη 

σύνθεσης και ποικιλίας της βλάστησης, με αείφυλλα και φυλλοβόλα είδη θαμνώδη και δενδρώδη, 

κυρίως στα διάκενα που ήδη επανεμφανίστηκαν και διαβιούν σήμερα.  

Τα αυτοφυή δασικά είδη που απαντώνται στην περιοχή είναι Δάφνη ευγενής (Laurus nobilis), 

Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), Κοκορεβιθιά (Pistacia terebinthus), Φράξος ο όρνος (Fraxinus 

ornus), Χρυσόξυλο (Cotinus coggygria), Φούσκα (Colutea arborescens), Κρανιά (Cornus mas), 

Αγριοκορομηλιά (Prunus cocomilia), Αγριoτριανταφυλλιά (Rosa canina). Τα τελευταία χρόνια και 

κυρίως περιμετρικά του δασυλλίου στις θέσεις απομάκρυνσης των επικίνδυνων δέντρων έχει 

εισβάλλει αισθητά το ξενικό είδος Αείλανθος (Ailanthus altissima) η απομάκρυνση και ο καθαρισμός 

του οποίου προτείνεται στην παρούσα μελέτη για την προστασία και ανάπτυξη της αυτοφυούς 

βλάστησης. 

Η ποώδης βλάστηση δεν συμμετέχει σήμερα σε μεγάλο βαθμό στην δομή του δάσους εξαιτίας των 

συνθηκών σκίασης που δημιουργήθηκαν από την ίδρυση του τεχνητού δάσους κωνοφόρων (τραχεία 

πεύκη - κυπαρίσσι) που δεν ευνοεί την ανάπτυξη πoώδoυς βλαστήσεως. Στα σημεία στα οποία 
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έχουν απομακρυνθεί τα άτομα κωνοφόρων και έχουν δημιουργηθεί διάκενα δεν παρατηρείται 

έντονη παρουσία ποώδους βλάστησης. Στα διάκενα παρατηρείται έντονη αναγέννηση κυπαρισσιού. 

Από πλευράς δασοκομικής τα κυρίαρχα είδη είναι η τραχεία πεύκη και το κυπαρίσσι και υπάρχουν 

σημεία φυσικής αναγέννησης της τραχείας πεύκης, όπου έχει διασπαστεί η κομοστέγη  και πλησίον 

των δρόμων. Όλα τα ανωτέρω είδη, δενδρώδη και θαμνώδη, θα διατηρηθούν και θα συμμετέχουν 

στην βλάστηση της περιοχής, και η πολυμορφία θα αυξηθεί με την εισαγωγή και άλλων ειδών 

τεχνητώς, με φύτευση κυρίως, βάσει των οικολογικών στοιχείων που προκύπτουν από τα ήδη 

υπάρχοντα, τις απαιτήσεις τους τα κλιματολογικά και εδαφολογικά στοιχεία και τους σκοπούς και 

τις ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσουν το δασύλλιο αυτά.  

8. ΠΑΝΙΔΑ. 

Η πανίδα στο δασύλλιο, περιορίζεται σε είδη και οργανισμούς οι οποίοι· γρήγορα σχετικά 

εγκλιματίζονται και επιβιώνουν χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του δασυλλίου ως τον κύριο χώρο 

ανάπτυξής τους. Τέτοια είναι κάποια είδη εντόμων και κατώτερων οργανισμών που ευνοούνται από 

τις συνθήκες που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος κυρίως αλλά και στα κλαδιά και την κόμη των 

δένδρων.  

Ακόμη φαίνεται να είναι τόπος κατοικίας και ανάπαυσης ορισμένων πτηνών, ενδημικών και μη.  

Για μεγαλύτερα ζώα, θηλαστικά, πέρα από κάποια τρωκτικά, δεν φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί 

ακόμη οι κατάλληλες συνθήκες ώστε είναι γι’ αυτά ο φυσικός τους βιότοπος.  

9. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. 

Εντός του μελετώμενου χώρου δεν απαντώνται ρέματα με συνεχή ροή  τα οποία να προκαλούν 

ζημιές από χειμαρρικά φαινόμενα, γεγονός στο οποίο συνηγορεί και  η μεγάλη κάλυψη του 

εδάφους από βλάστηση και οργανική ουσία προερχόμενη από την πτώση  φύλλων και βελόνων 

αλλά και λόγω της μεγάλης υδατοδιαπερατότητας των πετρωμάτων πάνω στα οποία εδράζεται η 

δασική βλάστηση. 

10. ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

Πυρκαγιές. 

Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση 

δασικών πυρκαγιών. Βέβαια, λόγω και των μέτρων προστασίας που είχαν ληφθεί στο παρελθόν 

(υδατοδεξαμενή, πυροσβεστικοί κρουνοί)  δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα συμβάντα κατά τα 

τελευταία χρόνια στην έκταση των περιαστικών δασυλλίων γενικότερα, που να έχουν θέσει σε 

κίνδυνο την υπόσταση του δασυλλίου. 
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Οπωσδήποτε πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τον κίνδυνο που και να συντηρούνται 

τακτικά οι εγκαταστάσεις πυροπροστασίας που υπάρχουν, να γίνονται ετήσια οι απαραίτητοι 

καθαρισμοί, εκτός από τα εκάστοτε διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Παγετοί Άνεμοι Χιονορριψίες. 

Οι παγετοί δεν προκαλούν ζημιές. Παρατηρούνται όμως και σε σημαντική έκταση ζημιές από 

ανεμοθλασίες - ανεμορριψίες, χιονοθλασίες - χιονορριψίες και ιδιαίτερα σε θέσεις όπου τα δένδρα 

έχουν μεγάλο ύψος και εξαιτίας του γεγονότος της ανάπτυξης των δένδρων σε πυκνό φυτευτικό 

σύνδεσμο και της ανάπτυξης επιπόλαιου ριζικού συστήματος. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν 

δημιουργηθεί διάκενα στα οποία έχουν εγκατασταθεί διάφορα πλατύφυλλα και κυπαρίσσι. 

Ασθένειες. 

Η ασθένεια που εμφανίζεται περιοδικά είναι η προσβολή της THAUMETOPAEA PITYOCAMPA 

(πευκοκάμπια) στην πεύκη γενικά. Σε κάποια σημεία όπου οι συνθήκες υγρασίας είναι ευνοϊκότερες 

παρατηρείται κατάληψη του κορμού των δένδρων από κισσό. 

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων προσβολή πολλών ατόμων 

Τραχείας πεύκης και Κυπαρισσιού από το φλοιοφάγο έντομο Tomicus piniperta και δευτερογενώς 

από ξυλοφάγα έντομα. 

Ξηρασία. 

Η ξηρασία που επικρατεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί ένα περιοριστικό παράγοντα για 

την επιβίωση νεοεισαχθέντων ειδών στο δασύλλιο «Ψιλή Γορίτσα». Βασική αρχή στα δασικά είδη 

που θα εισαχθούν είναι ότι δεν θα αρδεύονται τα επόμενα έτη μετά τη φύτευσή τους. Επομένως 

πρέπει να επιλεγούν είδη ανθεκτικά στην ξηρασία. 

Βοσκή. 

Θέμα βοσκής δεν τίθεται διότι έχουν απαγορευτεί κάθε είδους τέτοιες δραστηριότητες από την 

στιγμή ίδρυσης του δάσους. 

Χειμαρρικά προβλήματα. 

Ζημιές από χειμαρρικά φαινόμενα σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί, λόγω της μεγάλης κάλυψης του 

εδάφους από βλάστηση και οργανική ουσία προερχόμενη κυρίως από την πτώση φύλλων και 

βελονών και λόγω της μεγάλης υδατοδιαπερατότητας των πετρωμάτων πάνω στα οποία εδράζεται 

το δάσος.  
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Δ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. 

1. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

Όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν περιμετρικά του δασυλλίου αμφισβητήσεις οπότε δεν έχει γίνει 

αποτερματισμός και σαφής οριοθέτησή του με αποτέλεσμα να μην έχει περιφραχτεί η έκταση 

γεγονός που θα λειτουργούσε επιπλέον αποτρεπτικά και σε έρπουσες πυρκαγιές. Μετά την οριστική 

οριοθέτηση προτείνεται να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο μελλοντικής διαχείρισης.  

2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

Η μόνη κτιριακή εγκατάσταση που υπάρχει στην έκταση είναι ο χώρος που στεγάζει το αντλιοστάσιο 

της υδατοδεξαμενής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μικρός αποθηκευτικός χώρος υλικών ή 

εργαλείων.  

3. ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ. 

Η έκταση του δασυλλίου δεν είναι αρκετά μεγάλη που να δικαιολογεί την ύπαρξη δικτύου 

δασοδρόμων. Μεγάλο μέρος του εξάλλου είναι σε επαφή με το οδικό δίκτυο της πόλης. Υπάρχει 

ωστόσο δασικός δρόμος Γ΄ κατηγορίας μήκους 850 μ.  που οδηγεί από το παρακείμενο εκκλησάκι 

του Αγίου Κωνσταντίνου στην υδατοδεξαμενή και στην κορυφογραμμή στη θέση «Πολυβολείο». 

Επίσης υπάρχει μικρό κομμάτι δασικού δρόμου από την οδό Εφύρας μέχρι κάποιες γειτονικές οικίες, 

ο οποίος θα αποτελέσει την  αρχή για την κατασκευή προτεινόμενου μονοπατιού διέλευσης του 

δάσους ως περιπατητική διαδρομή.  

4. ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Δεν υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις στο χώρο για λόγους δασικής αναψυχής και για το λόγο αυτό 

συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.  

5. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 

Κατ’ εφαρμογή της μελέτης Γενικού Σχεδίου Διαχείρισης και Προστασίας των Δασυλλίων Λόφων 

πόλεως Ιωαννίνων  κατασκευάστηκε  δίκτυο πυροσβεστικών κρουνών διπλής υδροληψίας σε 

αρκετές θέσεις του δασυλλίου και επί θέσεων προσβάσιμων στα πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 

μία (1) υδατοδεξαμενή πυρόσβεσης χωρητικότητας 100 κ.μ. Επίσης με το δίκτυο των υπαρχόντων 

δρόμων δασικών ή μη υπάρχει πρόσβαση περιμετρικά του δασυλλίου σε περίπτωση δασικής 

πυρκαγιάς. 
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Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

Η εικόνα του δασυλλίου σήμερα προδίδει την εγκατάλειψή του για πολλά χρόνια. Σε όλη την έκτασή 

του υπάρχουν ξερά και σπασμένα δέντρα (χιονοθλασίες-ανεμοριψίες) τα οποία δεν έχουν 

απομακρυνθεί καθώς και έντονη ανάπτυξη του υπορόφου κυρίως στην ανατολική πλευρά του. Η 

ανάγκη λοιπόν καλλιεργητικών επεμβάσεων και καθαρισμού του κρίνεται επιβεβλημένη τόσο για 

την ανάπλαση και προστασία του όσο και για την ανάδειξή του σε χώρο αναψυχής.  

Η ουσιαστική διαχείριση της έκτασης έγινε όπως προαναφέρθηκε από το Δασαρχείο Ιωαννίνων πριν 

από πολλά χρόνια και ο Δήμος Ιωαννιτών απομάκρυνε κάποια κρασπεδικά άτομα πεύκης που ήταν 

επικίνδυνα πλησίον κατοικιών και τίποτα περισσότερο.  

Με την παρούσα λοιπόν μελέτη διαχείρισης του δασυλλίου δίνεται έμφαση στη συντήρηση και 

καλλιέργεια της υπάρχουσας βλάστησης και στον εμπλουτισμό της με νέα είδη, στη δημιουργία 

υποδομών αναψυχής και ανάδειξης του χώρου και στην ενίσχυση των υποδομών πυροπροστασίας. 

Στόχος είναι μια συνολική διαχείριση και διαμόρφωση του χώρου, ώστε να εξυπηρετεί την 

προστασία του υπάρχοντος τεχνητού δάσους και την αειφορική του διαχείριση σε ότι αφορά τα μη 

υλικά αγαθά, τις αξίες και τις παντοειδείς λειτουργίες του και κυρίως τις ανάγκες της σύγχρονης 

υπαίθριας αναψυχής, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο τη φυσική του ομορφιά. Σε όλη την 

κλίμακα των εργασιών έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν, κατά το δυνατόν, φυσικά υλικά και 

οι εργασίες να γίνουν χειρωνακτικά, ώστε οι επεμβάσεις να είναι όσο το δυνατόν ηπιότερες και να 

προστατεύεται ταυτόχρονα το φυσικό περιβάλλον. 

Μετά από επιτόπου αυτοψία στο χώρο της μελέτης διαπιστώσαμε ότι απαιτούνται οι παρακάτω 

αναφερόμενες εργασίες : 

1. Εργασίες κατασκευής νέου μονοπατιού. 

2. Εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης σε κιόσκια, παγκάκια και κάδους απορριμμάτων.. 

3. Εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης πινακίδων εισόδου και κατεύθυνσης.  

4. Εργασίες καθαρισμού και περιποίησης υφιστάμενης βλάστησης. 

5. Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων σε θέσεις όπου λόγω διάνοιξης της κομοστέγης 

παρατηρείται εγκατάσταση πυκνού χλοοτάπητα και ανεπιθύμητων ειδών , ο οποίος καθιστά 

τις θέσεις αυτές επικίνδυνες για έκρηξη ή εξάπλωση πυρκαγιάς καθώς και σε διάκενα ή 

γυμνές εκτάσεις. 

6. Περιποίηση νέων φυτεύσεων. 

7. Εργασίες συντήρησης του δικτύου πυρασφάλειας 
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Αναλυτικά για την κάθε εργασία ξεχωριστά σημειώνουμε τα εξής : 

 
1. 1.Εργασίες κατασκευής νέου μονοπατιού. 

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός νέου μονοπατιού στο εσωτερικό του 

δασυλλίου συνολικού μήκους 285 μ. και πλάτους 1 μ. σύμφωνα με την επισυναπτόμενη διατομή. Η 

διαδρομή του μονοπατιού είναι αποτυπωμένη στο επισυναπτόμενο σχέδιο CAD και ξεκινά από το 

τέλος μικρού δασικού δρόμου που ξεκινά από την οδό Εφύρας. Το μονοπάτι καταλήγει σε δασικό 

δρόμο κάτω από την υδατοδεξαμενή. Στα σημεία που οι κλίσεις μεγαλώνουν για συγκράτηση του 

εδάφους θα τοποθετούνται σκαλοπάτια από ολικώς εμποτισμένη ξυλεία (στρωτήρες) κατάλληλα 

τοποθετημένοι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της επιφάνειας του εδάφους του μονοπατιού. 

Κατά μήκος του θα τοποθετηθούν πινακίδες κατεύθυνσης και παγκάκια σε σημεία που θα 

υποδειχθούν από την επίβλεψη του έργου. Η χάραξη της πορείας θα γίνει με γνώμονα την όσο το 

δυνατό λιγότερη κοπή υγειών δέντρων.  

 
 

2. Εργασίες καθαρισμού και περιποίησης υφιστάμενης βλάστησης 

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν : 

 υλοτομία δένδρων (120 τεμ.), τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα εντός του δασυλλίου και 

κρίνονται επικίνδυνα (ανεμοθλασίες, ανεμορριψιές, προσβολές από μύκητες ή έντομα, 

γειτνίαση με κατοικίες) και απομάκρυνση των προϊόντων υλοτομίας 

 Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων από ανεπιθύμητα μη ενδημικά είδη φυτών 

που ανταγωνίζονται τα ενδημικά είδη. Σε μέρος του δασυλλίου έχει εγκατασταθεί βλάστηση 

αποτελούμενη από Αείλανθο (Ailanthus altissima), γνωστό και ως βρωμοκαρυδιά, 

βρωμόδεντρο, βρωμοκλάρι ή βρωμούσα, το οποίο είναι φυλλοβόλο δέντρο της οικογένειας 

των Σιμαρουβοειδών (Simaroubaceae). Είναι ιθαγενές της βόρειας και κεντρικής Κίνας, της 

Ταϊβάν και της Βόρειας Κορέας και όντας εξαιρετικά ανταγωνιστικό είδος έχει απομακρύνει 

την ενδημική βλάστηση και έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που κάνει αυτό το τμήμα 

απροσπέλαστο στον επισκέπτη και εστία βρωμιάς.  

 Καθαρισμός υπορόφου από θαμνώδη βλάστηση με παράλληλη προστασία τόσο της 

υπάρχουσας αναγέννησης όσο και αυτόχθονων ειδών θάμνων. Η εργασία αυτή θα 

διενεργηθεί σε συνολική έκταση περίπου 4 στρεμμάτων σε διάσπαρτες θέσεις εντός των 

δασυλλίου. 

Η συλλογή και η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής (κλαδιά και ξύλα) καθώς και αποκομιδή των 

υφιστάμενων κατακειμένων δέντρων, θα  γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, ο οποίος θα 
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φροντίζει για τον καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου του δασυλλίου από τα ψιλά υπολείμματα της 

κοπής.  

Πριν από την μεταφορά τους θα γίνεται καταμέτρηση των προϊόντων της υλοτομίας από την 

αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Τα προϊόντα που θα προκύψουν θα διατεθούν σε ευπαθείς ομάδες του 

δήμου μας, έπειτα από τη λήψη σχετικής απόφασης συλλογικού οργάνου του Δήμου Ιωαννιτών. 

Η μεταφορά τους από τον τόπο των εργασιών και η απόθεσή  τους εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Ιωαννιτών, θα του υποδειχθεί από την επιβλέπουσα αρμόδια υπηρεσία, ανεξαρτήτου 

χιλιομετρικής απόστασης σε θέση που επιτρέπεται, ώστε οι χώροι που θα εκτελούνται οι εργασίες 

να διατηρούνται πάντα καθαροί.   

 
3. Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων  

Οι εργασίες αυτές θα διενεργηθούν συνολικά σε  έκταση  περίπου 4 στρεμ. Και περιλαμβάνουν : 

 διάνοιξη λάκκων (325 τεμ.),  

 φύτευση φυταρίων θάμνων κατηγορίας Θ3 (140 τεμ.), δένδρων κατηγορίας Δ5 (185 τεμ.)  

 την υποστύλωση αυτών (185 τεμ.) 

Μετά τις φυτεύσεις θα διενεργηθεί και συντήρηση των φυταρίων με αρδεύσεις (8) και βοτάνισμα 

του χώρου των φυτών. 

 

4. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ανάψυχης (κιόσκια, παγκάκια, κάδοι 

απορριμμάτων, πινακίδες υποδοχής και κατεύθυνσης) 

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν: 

 την προμήθεια και τοποθέτηση σε τρία (3) κιόσκια σε θέσεις θέας για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των επισκεπτών του δασυλλίου 

 την προμήθεια και τοποθέτηση σε δέκα (10) ξύλινα παγκάκια κατά μήκος του μονοπατιού, 

κοντά στις εισόδους και σε σημεία που θα υποδείξει η επίβλεψη του έργου  

 την προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) κάδων απορριμμάτων κοντά στις εισόδους του 

δασυλλίου. Γενικά έχει παρατηρηθεί ότι οι κάδοι δύσκολα αδειάζονται και καθαρίζονται και 

για το λόγο αυτό προτείνεται μικρός αριθμός σε σημεία εύκολα για απομάκρυνση των 

σκουπιδιών από τους επισκέπτες 

 την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων υποδοχής με πληροφορίες για το 

δασύλλιο στις δύο εισόδους του και πέντε (5) πινακίδες κατεύθυνσης κατά μήκος του 

μονοπατιού. 
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5. Εργασίες συντήρησης του δικτύου πυρασφάλειας 

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν τον έλεγχο της λειτουργίας της αντλίας, των σωληνώσεων και των 

κρουνών καθώς και των δεξαμενών που τροφοδοτούν όλο το σύστημα πυρόσβεσης καθώς και την 

συντήρηση και αντικατάσταση των κατεστραμμένων μερών. Αναλυτικά οι εργασίες αυτές 

περιλαμβάνουν : 

 την συντήρηση της δεξαμενής νερού  και την αντικατάσταση της αντλίας 

 την συντήρηση του δικτύου των κρουνών πυρόσβεσης και τη διόρθωση των σωληνώσεων 

όπου υπάρχει φθορά και πέντε (5) πυροσβεστικών κρουνών. 

 

1. ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Φυτοκομικές εργασίες προτείνεται να διενεργηθούν σε θέσεις οι οποίες έχουν απογυμνωθεί μετά 

την απομάκρυνση των δένδρων που έπαθαν ζημιές από ανέμους ή που υλοτομήθηκαν για την 

προστασία των εγγύς ευρισκόμενων κατοικιών.  

Με την εκτέλεση των φυτοκομικών εργασιών στην περιοχή μελέτης επιδιώκεται η αισθητική 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η κάλυψη του εδάφους, ο εμπλουτισμός του δασυλλίου με 

πλατύφυλλα πυράντοχα είδη και η προστασία του από την επιφανειακή διάβρωση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής, την υπάρχουσα 

βλάστηση και γενικότερα το οικολογικό περιβάλλον προτείνεται η εισαγωγή μέσω φύτευσης των 

εξής δασικών ειδών: 

Α)Δέντρα: Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), Τίλιο (Tilia platyphyllos), Πλατύφυλλη δρυς (Quercus 

frainetto ή conferta), Σφενδάμι πλατανοειδές (Acer platanoides), Ιπποκαστανιά (Aesculus 

hippocastanum), σε διάκενα στις ψηλότερες θέσης Ελάτη (Abies borissi regis) κλπ. 

Β)Θάμνοι: Κουμαριά (Arbutus unedo), Δάφνη (Laurus nobilis), Κοκορεβιθιά (Pistacia terebinthus), 

Φράξος ο όρνος (Fraxinus ornus), Χρυσόξυλο (Cotinus coggygria), Βιβούρνο (Viburnum tinus) κλπ. 

Πιο αναλυτικά σχετικά με τα προτεινόμενα προς εισαγωγή δασικά είδη αναφέρουμε τα εξής: 
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Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum): Η κουτσουπιά είναι φυλλοβόλο δέντρο που φτάνει σε ύψος τα 
πέντε μέτρα. Έχει φύλλα καρδιοειδή και άνθη έντονα μωβ. Η περίοδος ανθοφορίας της είναι από τα 
τέλη Φεβρουαρίου μέχρι και τα τέλη Απριλίου. Αναπτύσσεται τόσο στην παραθαλάσια όσο και στην 
ορεινή ζώνη. Πολλαπλασιάζεται με σπέρματα. Δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις. Προσαρμόζεται ακόμη 
και σε φτωχά και άγονα εδάφη χωρίς πολύ νερό. Περίοδος άνθισης είναι από μέσα Μαρτίου μέχρι 
τέλος Απριλίου. Τα άνθη της εμφανίζονται πολύ πριν εμφανιστούν τα φύλλα. Ανθίζουν σε ταξιανθίες 
και έχουν χρώμα εντυπωσιακά έντονο μοβ.  Χάρη στο ωραίο του φύλλωμα και στην πλούσια 
ανθοφορία του, θεωρείται εξαιρετικό καλλωπιστικό δένδρο. Έχει καλής ποιότητας ξύλο, το οποίο 
χρησιμοποιείται στην ξυλογλυπτική.   
 

  
φωτ: Cercis siliquastrum μορφή και φύλλα 
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Πλατύφυλλη δρυς (Quercus frainetto ή conferta) : Η πλατύφυλλη δρυς (πλατίτσα, μεσές) είναι 
φυλλοβόλο είδος, ύψους συνήθως 20 - 25 μέτρων, αν και σε βαθιά, γόνιμα δασικά εδάφη μπορεί να 
φθάσει τα 30 - 35 μέτρα. Σε ώριμη ηλικία, το σχήμα της κόμης είναι σφαιρικό, ενώ ο κορμός έχει 
χρώμα καστανό, με μικρά στρογγυλά λέπια και μπορεί να φθάσει σε διάμετρο το 1 μέτρο. Ιδιαίτερο 
γνώρισμα του είδους είναι το μέγεθος των φύλλων, τα οποία, κατά μέσο όρο, είναι τα μεγαλύτερα 
(25 εκατοστά) από όλα τα είδη δρυός που απαντούν στην Ελλάδα. Ο καρπός της, το γνωστό βελανίδι 
δεν έχει ποδίσκο. Είναι μεσοξηρόφυτο είδος και αντέχει σε βαριά αργιλώδη εδάφη, όπου και 
κυριαρχεί, ενώ σε ελαφρότερα εδάφη δεν αντέχει τον ανταγωνισμό των άλλων ειδών και 
δημιουργεί μικτές συστάδες. 
 

 
 

 
φωτ: Quercus frainetto μορφή και καρπός 
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Σφενδάμι πλατανοειδές (Acer platanoides): Δέντρο φυλλοβόλο, με ωραία σφαιρική και θολωτή 
κόμη που φθάνει σε διάμετρο τα 15 μ. Ύψος μέχρι και 30 μ. (σύνηθες 20 μ. ). Τα φύλλα έχουν σχήμα 
παλάμης, με 5 ή 7 λοβούς, και επειδή μοιάζουν πολύ με τα φύλλα του πλάτανου πήρε και το όνομά 
του (πλατανοειδές). Διαθέτουν μακρύ μίσχο που όταν σπάει απελευθερώνεται γαλακτώδης 
καυστικός χυμός. Το χρώμα τους είναι στην αρχή πράσινο, ενώ το φθινόπωρο γίνεται κόκκινο ή 
πορτοκαλί, για το λόγο αυτόν την εποχή αυτή είναι ευδιάκριτο από μεγάλη απόσταση. Τα άνθη 
σχηματίζουν κορύμβους. Ανθίζουν τον Απρίλιο και Μάιο. Ο καρπός αποτελείται από δύο 
πτερυγιόμορφα μονόσπερμα κάρυα (ονομάζονται σαμάρια). Οι σπόροι ωριμάζουν Σεπτέμβριο με 
Οκτώβριο. Συνήθως διατηρούνται επάνω στο δένδρο για αρκετούς μήνες. Φυτό μόνοικο. 
Επικονιάζεται με τις μέλισσες. 
Είναι είδος της ζώνης των φυλλοβόλων, φωτόφιλο που αντέχει όμως σε μέτρια σκίαση. Σπάνια 
δημιουργεί αμιγείς συστάδες. Πολύ ανθεκτικό στους ισχυρούς ανέμους. Μπορεί να αναπτυχθεί σε 
μια μεγάλη ποικιλία εδαφών. Καλύτερη  όμως ανάπτυξη παρουσιάζει σε ελαφριά αμμώδη, μέτρια 
αργιλώδη έως και βαριά πηλώδη, καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη, αρκεί να μην υστερούν σε 
θρεπτικά συστατικά. Χρειάζεται μέτρια υγρασία εδάφους.  

   
φωτ:  Acer platanoides μορφή, κορμός και φύλλα 

  
φωτ: Acer platanoides καρπός και άνθη 

 
 
 
 

Κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens): Ψηλό δέντρο που φτάνει τα 30 μέτρα σε ύψος, ο κορμός του 
είναι ίσιος, τα φύλλα του μικρά και φέρουν λέπια, είναι δε πολύ πυκνά και σκεπάζουν τα μικρά 
κλαδιά. Βρίσκεται ως αυτοφυές στις περιοχές της Μικράς Ασίας, του Ιράν και της Ελλάδας 
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καλλιεργείται δε και ως καλλωπιστικό σε όλη τη νότια Ευρώπη. Φυτεύεται σε διάφορα πάρκα, κατά 
μήκος των δρόμων, για τη δημιουργία αντιανεμικών φραγμάτων και σε αναδασώσεις. Η καλής 
ποιότητας ξυλεία του χρησιμοποιείται στην επιπλοποιία. 
Είναι δέντρο που συναντάται σε πυραμιδοειδή μορφή, στην οποία τα κλαδιά του είναι όρθια και 
λέγεται και αρσενικό κυπαρίσσι, και σε oριζοντιόκλαδη μορφή, με οριζόντια απλωτά κλαδιά και 
πλατιά πλούσια κόμη, που είναι το γνωστό θηλυκό κυπαρίσσι. Το κυπαρίσσι το κοινό είναι γνωστό 
από τα πανάρχαια χρόνια. 
 

    
φωτ: Cupressus sempervirens μορφή, κόμη και κορμός 

 

  
φωτ: Cupressus sempervirens φύλλα και κορμός 

 
 

Ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastanum): 
Η αγριοκαστανιά, ιπποκαστανιά ή ιπποκαστανέα (επιστημονική ονομασία: Aesculus 
hippocastanum, Αίσκουλος το ιπποκάστανο) ή Αίσκουλος η ιπποκαστανέα είναι ένα μεγάλο 
φυλλοβόλο δέντρο, που ανήκει στην οικογένεια των Ιπποκαστανοειδών. Φτάνει τα 15-25 μέτρα σε 
ύψος κι έχει μεγάλα, πράσινα, οδοντωτά και, σχεδόν, λεία φύλλα.  
Ανθίζει μεταξύ Απριλίου και Μαΐου. Τα άνθη της έχουν σχήμα πυραμίδας, είναι λευκά, 
με ροζ στίγματα και έχουν μήκος 10-30 εκατοστά. Οι καρποί της (αγριοκάστανα), πρέπει να 
συλλέγονται την περίοδο, που πέφτουν από τα δέντρα τους, δηλαδή, 
μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
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φωτ: Aesculus hippocastanum δέντρο, φύλλα και άνθη 

 
 

Φιλύρα πλατύφυλλη (Tilia platyphyllos):  
Χρησιμοποιείται κατ΄εξοχήν ως καλλωπιστικό είδος για τη δημιουργία δεντροστοιχιών. έχει φύλλα 
με τούφες από άσπρες τρίχες στη βάση των δευτερευόντων νεύρων και μόνο 3-6 άνθη σε κάθε 
ταξιανθία . Ανθίζει τον Μάιο - lούλιο .Τα άνθη της είναι φαρμακευτικά. 

 
 

φωτ: Τilia platyphyllos δέντρο 
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Δάφνη (Laurus nobilis) : Η Δάφνη είναι αειθαλής θάμνος ή δέντρο με ύψος 1-15 μέτρα. Προτιμά 
υγρές θέσεις, κοντά σε ρεματιές και φαράγγια αλλά δεν έχει ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις και 
φύεται σε υψόμετρο έως 900m. Τα φύλλα της είναι δερματώδη, αρωματικά με την άνω επιφάνεια 
σκουροπράσινη γυαλιστερή και την κάτω ανοιχτοπράσινη θαμπή. Έχει αρσενικά και θηλυκά άνθη με 
μήνες άνθισης Μάρτιο έως Μάιο. Ο καρπός της είναι μια μαύρη ράγα, ωοειδούς έως ελλειψοειδούς 
σχήματος. 
 

  
φωτ: Laurus nobilis μορφή και φύλλα 

 

  
φωτ: Laurus nobilis άνθη και καρπός 

 
 
 
 
 
 
 

Βιβούρνο (Viburnum tinus) : Αειθαλής θάμνος με γρήγορη ανάπτυξη με μεγάλη αντοχή στο κρύο. Το 

χειμώνα, βγάζει εντυπωσιακά λευκά άνθη.  Αν μείνει ακλάδευτο μπορεί να ξεπεράσει τα 4 μέτρα σε 

ύψος. Τα κλαδιά του αναπτύσσονται ομοιόμορφα και κάνουν το βιβούρνο μια από τις καλύτερες και 

πιο κομψές επιλογές για την δημιουργία φράκτη. Προτιμά κυρίως τα ημι-σκιερά μέρη. Λόγω της 

αντοχής του όμως μπορεί να φυτευτεί και σε ηλιόλουστα σημεία. Είναι πολύ ανθεκτικό στο κρύο, 

αλλά και τη ζέστη. 
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φωτ: Viburnum tinus μορφή και άνθη 

 
φωτ: Viburnum tinus  φύλλα, άνθη και καρπός 

 

Πηγή φωτογραφιών για όλα τα προηγούμενα είδη φυτών:  

Wikimedia Commons, the free media repository. https://commons.wikimedia.org 

 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Οι θέσεις στις οποίες θα διενεργηθούν φυτεύσεις είναι τόσο εντός του δασυλλίου σύμφωνα με τις 

οδηγίες της επίβλεψης αλλά κυρίως κρασπεδικές ακόμα και σε γυμνές θέσεις.  Στις κρασπεδικές 

θέσεις προτείνεται η κλιμακωτή φύτευση θάμνων και δένδρων, έτσι ώστε αφενός να καλυφθούν με 

βλάστηση οι θέσεις αυτές και αφετέρου την αποφυγή προβλημάτων στις γειτνιάζουσες κατοικίες 

στο μέλλον.  

 

https://commons.wikimedia.org/
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Φυτεύσεις 

Οι φυτεύσεις θα γίνουν κατά άτομο σε λάκκους διαστάσεων 50x50 cm και βάθους 50 cm για τα 

δέντρα και 30x30 cm και βάθους 30 cm για τους θάμνους και θα διανοιχτούν χειρωνακτικά. Κατά τη 

μέθοδο αυτή ανοίγεται ένας λάκκος τέτοιας διαμέτρου ώστε να επιτρέπει την άνετη διευθέτηση του 

ριζικού συστήματος των φυταρίων και βάθους ίσου με το μήκος του ριζικού συστήματος. 

 

μορφή λάκκου φύτευσης 
 
Η διάνοιξή λάκκων θα γίνει με επιμέλεια και θα δοθεί προσοχή στην τήρηση τουλάχιστον της 

διάστασης βάθους. Το πρώτο επιφανειακό και πλουσιότερο σε θρεπτικά συστατικά στρώμα 

εδάφους, θα τοποθετείται δεξιά από το λάκκο για να τοποθετηθεί πρώτο κατά την φύτευση, στο 

κάτω μέρος του λάκκου κοντά στο ριζικό σύστημα. Το υπόλοιπο θα τοποθετείται αριστερά από το 

λάκκο για την συμπλήρωσή του κατά την φύτευση. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της τεχνητής ίδρυσης συστάδων αποτελεί η κατανομή των 

φυταρίων στην υπό αναδάσωση επιφάνεια και η μεταξύ τους απόσταση. Λαμβάνοντας υπόψη τον 

ρυθμό της καθ’ ύψους αύξησης, την αυξητική μορφή, την σύσταση του εδάφους και τον 

επιδιωκόμενο σκοπό καταλήγουμε στον καταλληλότερο φυτευτικό σύνδεσμος, για την 

αποκατάσταση της βλάστησης.  

Ειδικότερα :  

Στο δασύλλιο οι φυτεύσεις θα διενεργηθούν κλιμακωτά με δύο σειρές θάμνων διαφορετικού ύψους 

σε απόσταση 2,00 μ. η κάθε σειρά και σε απόσταση 2,00 μ.  μεταξύ των φυτών, δηλαδή φυτευτικός 

σύνδεσμος 2,00 μ. Χ 2,00 μ. Τα δένδρα θα φυτευτούν με φυτευτικό σύνδεσμο 5,00 μ. Χ 5,00 μ. ή και 

7,00 μ. Χ 7,00 μ. ανάλογα με και με την τελική καθ΄ ύψος και διάμετρο ανάπτυξη των ειδών που θα 

φυτευτούν. 

Ο αριθμός των ειδών έχει υπολογιστεί με βάση των συνολική προτεινόμενη επιφάνεια φύτευσης και 

η εμβαδομέτρηση όλων των επιφανειών έγινε αυτόματα με τη χρήση προγράμματος CAD/GIS.  

Η ορθή εκλογή της κατάλληλης εποχής φύτευσης επηρεάζει σημαντικά την επιτυχία των φυτεύσεων. 

Οι ευνοϊκότερες συνθήκες πληρούνται στην χώρα μας το φθινόπωρο μετά τις πρώτες βροχές και την 

άνοιξη μετά την τήξη του χιονιού. Η εκλογή μεταξύ φθινοπωρινής και ανοιξιάτικης φύτευσης γίνεται 



 

 27   

ανάλογα με τους εκτιμώμενους κινδύνους και από τις πρώτες μετά την φύτευση συνθήκες. Με 

δεδομένες τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου, ο σοβαρότερος κίνδυνος 

που αντιμετωπίζουν τα φυτάρια είναι η ξηρασία του καλοκαιριού. Για το λόγο αυτό προτείνεται να 

διενεργηθούν οι φυτεύσεις το φθινόπωρο, μετά τις πρώτες βροχές, κατά τους μήνες Οκτώβριο και 

Νοέμβριο. Έτσι το ριζικό σύστημα των φυταρίων, αυξανόμενο κατά την διάρκεια του χειμώνα και 

της άνοιξης, εισχωρεί βαθύτερα μέσα στο έδαφος και τα φυτάρια ανταπεξέρχονται καλύτερα στη 

θερινή ξηρασία.  

Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει συμβατική υποχρέωση όλα τα φυτά θα συνοδεύονται από 
φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (άρθρο 79 του Καν. (ΕΕ) 2016/2031). 
 
3. ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τα είδη που θα εγκατασταθούν δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν στην τύχη τους μετά την φύτευσή 

τους. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που απειλούν τα ριζοβολούντα φυτάρια είναι η έλλειψη υγρασίας και ο 

συναγωνισμός τους με την παρεδαφιαία βλάστηση (υποβλάστηση). Με βάση τα κλιματικά στοιχεία 

της περιοχής θεωρείται απαραίτητο το πότισμα των φυταρίων δύο φορές το μήνα και για τους 

τέσσερις θερμότερους μήνες του έτους από τα μέσα Μαΐου έως  και τα μέσα Σεπτεμβρίου το πρώτο 

καλοκαίρι μετά τη φύτευση. Για τον περιορισμό του κινδύνου καταστροφής των φυταρίων από τον 

ανταγωνισμό της υποβλάστησης απαιτείται η διενέργεια βοτανίσματος για την απομάκρυνση των 

ζιζανίων, στις αρχές Ιουνίου, το πρώτο καλοκαίρι μετά την φύτευσή τους. 

Η εκτέλεση των εργασιών περιποίησης μετά την αναδάσωση, βοηθά σημαντικά τα φυτάρια να 

θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη και κυριαρχία τους στην περιοχή. Σε περίπτωση αποτυχίας της 

αναδάσωσης είτε κατά θέσεις είτε σε μεγαλύτερη έκταση, θα διενεργηθεί εκ νέου φύτευση.  

Οι προτεινόμενες αναδασωτικές εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα σύμφωνα με την παρούσα 

μελέτη και τις τυχόν παρατηρήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου. 

 
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ 

Η προμήθεια των φυταρίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση θα γίνει είτε από το 

εμπόριο σύμφωνα με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 
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ΣΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ 24%.  Η 

δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 

Δήμου Ιωαννιτών ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΚΑ 30.7326.207) και το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ιωάννινα         …../11/2019 
Η Συντάκτρια 

 
 

Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου 

Δασολόγος  



 

 29   

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΥΛΛΙΟ 

 

 

φωτ: Τμήμα του δασυλλίου πλησίον κατοικιών που η πεύκη έχει απομακρυνθεί και έχει 
εγκατασταθεί ο αείλανθος. Προς αναδάσωση. 

 

 

 
φωτ: ΄Εκταση που προτείνονται καθαρισμοί και αναδάσωση 
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φωτ: Πυροσβεστικός κρουνός (δίκτυο πυροπροστασίας) 

 

 
φωτ: ΄Εκταση που προτείνονται καθαρισμοί και αναδάσωση  



 

 31   

 
φωτ: Αναγέννηση Cupressus arizonica (προστασία) 

 

 
φωτ: Σπασμένα, ξερά, στρεβλά 
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φωτ: Σπασμένα, ξερά, στρεβλά 

 

 

 

 
φωτ: Εκριζώσεις ξερά 
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φωτ: Ξερή καύσιμη ύλη 

 

 

 

 
φωτ: Σημείο θέας που θα τοποθετηθεί κιόσκι 
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φωτ: Εμπλουτισμός βλάστησης 
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΤΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΖΕΥΓΑΡΙΑ) 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  ΘΕΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
Ημερομηνία :    1/11/2019  

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  
Κωδικός 
Άρθρου  

Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

 ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΡΑΣΙΝΟ      

1  Τεχνικά έργα. Ξύλινο κιόσκι.   001  ΝΕΟ ΠΡΣ  00Β.11  Τεμ.  3  

2  Πινακίδα υποδοχής   002  ΝΕΟ ΠΡΣ  Ε-8.2.1  Τεμ.  2  

3  Πινακίδα κατεύθυνσης.   003  ΝΕΟ ΠΡΣ  Ε-8.2.2  Τεμ.  5  

4  Σκαλοπάτια από ολικώς εμποτισμένη ξυλεία (στρωτήρες).   004  ΝΕΟ ΠΡΣ  ΟΙΚ51  m  15  

5  
Χωματουργικές εργασίες. Συμπλήρωση παράπλευρων 
χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική 
γη , χωρίς την προμήθεια του υλικού.   

005  ΝΕΤ ΠΡΣ  Α7  m2  10  

6  
Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Παγκάκια εξ 
ολοκλήρου ξύλινα  

006  ΝΕΤ ΠΡΣ  Β10.10  Τεμ.  10  

7  Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Ξύλινος  κάδος  007  ΝΕΤ ΠΡΣ  Β11.3  Τεμ.  5  

8  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5  008  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.5  Τεμ.  185  

9  Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ3  009  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ2.3  Τεμ.  140  

10  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.   010  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ8  m3  10  

11  
Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά 
εδάφη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  
0,30 x 0,30 x 0,30 m  

011  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε1.1  Τεμ.  140  

12  
Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά 
εδάφη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  
0,50 x 0,50 x 0,50 m  

012  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε1.2  Τεμ.  45  

13  
Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. 
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για 
μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m  

013  
ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε11.1.1  

Τεμ.  185  

14  
Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη 
γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα 
λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m  

014  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε2.2  Τεμ.  140  

15  
Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση 
φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt.  

015  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.4  Τεμ.  140  

16  
Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση 
φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt.  

016  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.7  Τεμ.  185  

17  
Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση φυτών. Αρδευση φυτών 
με βυτίο  

017  
ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ2.1.1  

Τεμ.  2600  

18  
Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης 
ή κοπή μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 
12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ  

018  
ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.3.1  

Τεμ.  65  

19  
Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης 
ή κοπή μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 
- 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.  

019  
ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.3.6  

Τεμ.  40  

20  
Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης 
ή κοπή μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 
πάνω από 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ  

020  
ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.3.7  

Τεμ.  15  

21  
Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την 
καταπολέμηση ζιζανίων. Βοτάνισμα με τα χέρια.  

021  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ6.1  Στρ.  2  

22  

Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την 
καταπολέμηση ζιζανίων. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή. Βοτάνισμα με 
βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε 
μη φυτευμένους χώρους  

022  
ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ6.3.1  

Στρ.  4  

23  
Συντήρηση πρασίνου. Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών 
φυτών με μηχανήματα και εργάτες.   

023  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ6.5  Στρ.  4  
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός 
Άρθρου  

Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

 ΟΜΑΔΑ Β΄: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ      

1  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή 
θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων 
σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

024  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.4.1  

m3  157,98  

2  

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων 
μετά την εκφόρτωση  

025  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.31.2  

m3  157,5  

3  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Χειρονακτική 
διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.   

026  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.40  t 10m  339,25  

4  
Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών 
έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15  

027  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.5.3  

m3  4,5  

5  
Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών 
έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20  

028  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.5.4  

m3  0,48  

6  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C  

029  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.20.3  

Kg  86  

7  
Λιθοπληρώσεις - Λιθοστρώσεις. Κατασκευή λιθοστρώτων 
από ξηρολιθοδομή. Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25 
cm  

030  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
41.2.1  

m2  75  

8  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με 
χονδρόπλακες ακανόνιστες.   

031  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.11  m2  45  

 ΟΜΑΔΑ Γ΄:ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ      

1  Προμήθεια πυροσβεστικού κρουνού.   032  ΝΕΟ ΗΛΜ  Η12  Τεμ.  5  

2  
Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικού 
συγκροτήματος.   

033  ΝΕΟ ΗΛΜ  0Λ7  Τεμ.  1  

3  Λοιπά υλικά συντήρησης πυροσβεστικού συγκροτήματος.   034  ΝΕΟ ΗΛΜ  0Λ8  Τεμ.  1  

 
 
 

Ιωάννινα     …../11/2019 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Μελετών & Εκτέλεσης ΄Εργων 

 
 

Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ιωάννινα     …../11/2019 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

Ορέστης Μπρίκος  
Πολιτικός Μηχανικός 

Ιωάννινα     …../11/2019 
 

Η συντάξασα 
 
 

Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα  
Δασολόγος 
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ΦΟΡΕΑΣ:  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

             

ΕΡΓΟ : 
"ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ 
ΓΟΡΙΤΣΑ (ΖΕΥΓΑΡΙΑ)" 

             

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

             

Διάνοιξη 
μονοπατιού 

            
  

συνολικό 
μήκος 

285,00 m 

 
Άρθρο 20.04  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των 

προϊόντων εκσκαφής 
 

20.04.01 σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΟΙΚ-2122 
      

285 x 0,50  = 142,50 m3 

 

Άρθρο 20.31 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων 

20.31.02 χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  

ΟΙΚ-2173 1 x 1 x 
      

142,50 m3 

 
Άρθρο 20.40 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων  

ΟΙΚ-2177 1 x 1 x 
  

142,50 x 2,30  = 327,75 
ton x 
10m 

 Προμήθεια καθισμάτων (παγκάκια)       Τεμάχ. 10     

 
Β10.10 Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα 

     
ΟΙΚ 5104 

          
10,00 τεμ 

 
Άρθρο 20.04  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των 

προϊόντων εκσκαφής 
 

20.04.01 σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΟΙΚ-2125 4 x 10 x 0,20 x 0,20 x 0,30  = 0,48 m3 

 

Άρθρο 32.05 Σκυροδέματα μικρών έργων  

32.05.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ 3214 4 x 10 x 0,20 x 0,20 x 0,30  = 0,48 m3 

 Προμήθεια 
Κιόσκι 

            ( Τεμάχ. 3 )   

Από το 
εμπόριο 

Ξύλινο έτοιμο κιόσκι 

 
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

  
3,00 τεμ 

 

Άρθρο 20.04 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής 

20.04.01 σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΟΙΚ-2125 1 x 3 x 5,00 x 5,00 x 0,20  = 15,00 m3 
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Άρθρο 20.31 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. 

20.31.02 χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

ΟΙΚ-2173 1 x 1 x 
      

15,00 m3 

 
Άρθρο 20.40 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων  

ΟΙΚ-2177 1 x 1 x 15,00 x 2,30 x 5,00  = 11,50 
ton x 10 
10 m 

 
Άρθρο 

41.02.01 
Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους έως 25 cm 

ΟΙΚ-4207 1 x 1 x 3 x 5,00 x 5,00  = 75,00 m2 

        

πλακόστρωτο 
συνολικής 

επιφάνειας 
45 m2 

  

 
Άρθρο 32.05 Σκυροδέματα μικρών έργων  

32.05.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ 3214 1 x 1 x 1,00 x 45,00 x 0,10  = 4,50 m3 

 
Άρθρο 

38.20.03 
Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 

ΟΙΚ-3873 
      

επιφάνεια 
φύλλου 

δομικ. 
πλέγμ. 

     

     
5,00 x 2,15  = 10,75 m2 

  

       

βάρος 
φύλλου 

δομικ. 
πλέγμ. 

 = 21,50 kg 
  

       

αριθμός 
φύλλων 

που 
απαιτούνται 

     

 
1 x 

##
# 

x 45,00 / 10,75  = 4,19 
   

      

ακεραία 
φύλλα 

δομικού 
πλέγματος 

4,00 x 21,50  = 86,00 kg 

 
Άρθρο 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες  

ΟΙΚ 7311 
          

45,00 m2 

 

Καθαρισμοί  βλάστησης                   

 
ΣΤ6 Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες 

  
ΝΕΤ ΠΡΣ           

ΣΤ 6.5 
Τμήμα κοντά στην οδό Εφύρας και σε διάφορα σημεία εντός και περιμετρικά του 
δασυλλίου 

4,00 στρ. 

 
Καθαρισμοί βλάστησης - Υλοτομικές εργασίες 
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ΣΤ6 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή 

ΝΕΤ ΠΡΣ      
ΣΤ 6.3.1           

4,00 Στρ. 

 

ΣΤ4 
Κοπή μεγάλων δέντρων πάνω από 20 m (Μεγάλα δέντρα πλησίον κατοικιών, οδών, μονοπατιού, υγιή.  Από 
επί τόπου αυτοψία) 

ΝΕΤ ΠΡΣ   
4.3.7       τεμάχια 

 
όγκος    

       
15 x 0,50  = 7,50 m3 

 

ΣΤ4 Κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 16-20 m (κακόμορφα, διχαλερά, με κλίση κλπ. Από επί τόπου αυτοψία) 

ΝΕΤ ΠΡΣ     
4.3.6           40 τεμ. 

 

ΣΤ4 
Κοπή μεγάλων δέντρων πάνω ύψους 8-12 m (αποκορυφωμένα, ξερά, κατακείμενα κλπ. Από επί τόπου 
αυτοψία) 

ΝΕΤ ΠΡΣ         
4.3.1           65 τεμ. 

 
Εισαγωγή νέων δασοπονικών ειδών     (         

Υπολογισμοί μεγεθών με βάση το επισυναπτόμενο σχέδιο από πρόγραμμα CAD/GIS 

Θέση 
αποκατάστασ
ης 

Επιφάνεια 
επέμβασης  

θάμνοι 
(τεμ.) 

Κουτσουπιά, Δρυς, Σφένδαμος, Ιπποκαστανιά κλπ. 
(τεμ.) 

  

Ψιλή Γορίτσα  ~4000 m2  140 185   

 
Φυτικό υλικό               (         

Άρθρο Δ1 Δέντρα 

Δ1.5 Δέντρα κατηγορίας Δ5 

ΠΡΣ 5210 
          

185 τεμ. 

 
Άρθρο Δ2 Θάμνοι 

Δ2.3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
      

ΠΡΣ 5210 
          

140 τεμ. 

 
Εγκατάσταση 
Πρασίνου 

          (         

΄Αρθρο Δ8 Προμήθεια φυτικής γης 

ΠΡΣ 1620 (για συμπλήρωση των λάκκων φύτευσης όπου το έδαφος δεν επαρκεί) 

 
          

10 m3 

 

΄Αρθρο Α7 
Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του 
υλικού 

ΠΡΣ 1620 (για συμπλήρωση των λάκκων φύτευσης όπου το έδαφος δεν επαρκεί) 

           
10 m3 

 
΄Αρθρο Ε1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός 

Ε1.1 ΄Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m 
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ΠΡΣ 5130 
          

140 τεμ. 

 
Ε1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός 

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

ΠΡΣ 5120 
          

45 τεμ. 

 
΄Αρθρο Ε2 ΄Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός 

Ε2.2 ΄Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 

ΠΡΣ 5120 
          

140 τεμ. 

 
Άρθρο Ε9 Φύτευση φυτών 

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

ΠΡΣ 5210 
          

140 τεμ. 

 
Ε9.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40,00 lt 

ΠΡΣ 5210 
          

185 τεμ. 

 
΄Αρθρο Ε11 Υποστύλωση δένδρου 

Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου για μήκος πασσάλου έως 2,5 m 

ΠΡΣ 5240 
          

185 τεμ. 

Συντήρηση 
Πρασίνου 

            (         

Άρθρο ΣΤ2.1 ΄Αρδευση φυτών 

ΣΤ2.1.1 ΄Αρδευση φυτών με βυτίο 

ΠΡΣ 5311 
    

4 μήνες x 2 φορές x 
325 
φυτά 

 = 2.600 τεμ. 

 
Άρθρο ΣΤ6 Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων 

ΣΤ6.1 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m 

ΠΡΣ 5551 
          

2,00 στρ. 

 
Δεξαμενές 
νερού 

            ( Τεμάχ. 1 )   

Υπηρεσία Συντήρηση υφιστάμενων δεξαμενών 
   

1 τεμ. 

 
Προμήθεια Αντικατάσταση αντλίας  

    
1 τεμ. 

Προμήθεια Αντικατάσταση πυροσβετικών κρουνών  
  

5 τεμ. 

 
Ιωάννινα     …../11/2019 
 
 
       ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 
Η Προϊσταμένη του 
Τμήματος Μελετών & 
Εκτέλεσης ΄Εργων 
 
 
 
Χατζηαντωνίου Μαρία 
 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

    

Ιωάννινα     …../11/2019 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 
 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 

Ορέστης Μπρίκος  
 

Πολιτικός Μηχανικός 

 Ιωάννινα     …../11/2019 
 
 
 
            Η συντάξασα 
 
 
 
 
 
Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα  
 
              Δασολόγος 
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΑΣΙΚΗΣ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΓΟΡΙΤΣΑ 
(ΖΕΥΓΑΡΙΑ) 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  ΘΕΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

Ημερομηνία :    1/11/2019  
 

A.T.: 001  
 
ΝΕΟ ΠΡΣ 00Β.11  Τεχνικά έργα. Ξύλινο κιόσκι.   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση σε ξύλινο κιόσκι κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με 
την μελέτη. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων από τα κιόσκια, 
η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας στα κιόσκια από φθορές και 
ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. 
 
Ξύλινο κιόσκι κοινόχρηστων χώρων, τυπικών διαστάσεων μήκος:270 cm, πλάτος 150 cm και ύψος 200 cm. Η 
κατασκευή απαρτίζεται από κολώνες 95Χ45 χιλ.. Για την έδραση των καθισμάτων και της επιφάνειας του 
τραπεζιού τοποθετούνται κάθετοι δοκοί 95Χ45 χιλ. οι οποίοι ενώνονται με την βασική κατασκευή των 
ορθοστατών.  Τα ξύλα της πλάτης των καθισμάτων βιδώνονται απευθείας πάνω στις βασικές κολώνες. Η σκεπή 
απαρτίζεται από τεγίδες 95Χ45 χιλ. και ζευκτά όμοιας διατομής. Τα ξύλινα μέρη πριν τη βαφή θα αφαιρεθούν και 
θα προετοιμαστούν κατάλληλα για βαφή με υδατοδιαλυτού χρώματος δύο στρώσεων. 
Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ξυλεία πεύκης.  
Τα βερνίκια και τα χρώματα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς χρήση στο ύπαιθρο, 
υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά (μετά την σκλήρυνσή τους) και δεν θα 
περιέχουν βαρέα μέταλλα ή μόλυβδο. Σχετικό πιστοποιητικό θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο 
συμμόρφωσης με τα ανωτέρω.  
Τα πάσης φύσεως μεταλλικά εξαρτήματα και οι σύνδεσμοι θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισμένα.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1500,00      
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΟ ΠΡΣ Ε-8.2.1  Πινακίδα υποδοχής   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6541  100,00%  
 
      Πινακίδα αλουμινίου, ορθογώνια με σκελετό από κυλοδοκό 50Χ50 χιλ. βαρέως τύπου 3 χιλ. ασταρωμένος 
και βαμμένος με χρώμα ακρυλικό. Ο σκελετός θα έχει δύο οριζόντιες τραβέρσες με κυλοδοκό 40Χ40 χιλ. Το 
ύψος των κυλοδοκών του σκελετού (υπολογιζόμενου και του βάθους πασσάλωσης) θα είναι στα 260 cm 
(190+70) από το έδαφος.  
Η επιφάνεια στήριξης θα είναι από λαμαρίνα αλουμινίου 3 χιλ. τύπου 1050 Η14 και οι διαστάσεις επιφάνειας 
στήριξης θα έχει (κύρια επιφάνεια ύψους 90 cm και πλάτος 65 cm) και η επιφάνεια κορυφής ύψος 10 cm και 
πλάτος 65 cm. 
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Η ψηφιακή εκτυπώσιμη επιφάνεια θα είναι από υλικό 3Μ, εκτύπωση σε βινύλιο 40-10 σε υλικό λευκό και 
πλαστικοποίηση 40-114 mat ή γυαλιστερή με εγγύηση 5 ετών. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή της πινακίδας, η μεταφορά αυτής και όλων των απαιτούμενων 
υλικών στη θέση τοποθέτησης της πινακίδας με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και γενικά η πλήρης 
εγκατάσταση αυτής. 
 
 
Τιμή ανά τεμ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 350,00      
 

A.T.: 003  
 
ΝΕΟ ΠΡΣ Ε-8.2.2  Πινακίδα κατεύθυνσης.   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6541  100,00%  
 
      Πινακίδα από τεμάχιο φύλλου αλουμινίου πάχους 2 χιλ., με αποστρογγυλωμένες γωνίες και διαστάσεις 
15Χ15 cm, η οποία στερεώνεται σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, διαμέτρου Φ48 ίντσας, σε ύψος (με βάθος 
πασσάλωσης) 180 εκ. (130+50) από το έδαφος. Το ανώτερο άκρο του σιδηροσωλήνα κλείνεται με κατάλληλο 
πλαστικό καπάκι, ώστε να μην εισέρχονται εντός αυτού νερά  και τον διαβρώνουν. Η ορατή πλευρά της 
πινακίδας θα έχει εκτύπωση μεταξοτυπίας, θα χρωματίζεται άσπρη και θα φέρει σε χρώμα κόκκινο ένα 
ορθογώνιο τρίγωνο. Οι σωλήνες θα πακτώνονται στο έδαφος με σκυρόδεμα σε βάθος 0,50 m και πλάτοος 0,40 
m. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή της πινακίδας, η μεταφορά και πάκτωση αυτής, η μεταφορά όλων των 
απαιτούμενων υλικών στον τόπο του έργου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και γενικά η πλήρης εγκατάσταση 
αυτής. 
 
Τιμή ανά τεμ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 150,00      
 

A.T.: 004  
 
ΝΕΟ ΠΡΣ ΟΙΚ51  Σκαλοπάτια από ολικώς εμποτισμένη ξυλεία (στρωτήρες).   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  0ΙΚ5104  100,00%  
 
      Κατασκευή σκαλοπατιών από πριστή ή χονδροπελεκητή ξυλεία πεύκης (στρωτήρες), εμποτισμένη, 
ορθογωνικής διατομής με ελάχιστες διαστάσεις 12 cm, τοποθετημένη κάθετα στην κατεύθυνση του μονοπατιού 
και πακτωμένη όπως φαίνεται στο παρακείμενο σχέδιο. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, πλήρη πάκτωση του ξύλου, ισοπέδωση του εδάφους, που εφάπτεται 
του ξύλου και γενικά η πλήρης κατασκευή του σκαλοπατιού. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου σκαλοπατιού.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 30,00      
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A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Α7  Χωματουργικές εργασίες. Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών 

και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη , χωρίς την προμήθεια 
του υλικού.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  
 
      Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων χώρων 
οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-
πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των 
αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και 
ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του 
χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που 
τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής 
ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.  
   
Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 
του Τιμολογίου ΠΡΣ  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,50      
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Β10.10  Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων των καθιστικών, 
η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και 
ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. 
 
 
Ξύλινα παγκάκια μήκους 180 cm, πλάτους 50 cm και ύψους 80 cm (εκτός αν προβλέπονται διαφορετικές 
διαστάσεις στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης), με κάθισμα εργονομικά διαμορφωμένο, αποτελούμενο από 
τρεις ξύλινες δοκίδες, τυπικών διαστάσεων 4x14x180 cm,  πλάτη από με δοκίδες πάχους 4 cm και μήκους 1,80 
m και πόδια έδρασης και στήριξης της πλάτης από ξυλεία διατομής 8 x 12 cm (ή σύμφωνα με τη μελέτη). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 480,00      
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A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.3  Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Ξύλινος  κάδος  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
 
      Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή 
αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων 
μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
 
Ξύλινος κάδος, με μεταλλικό σκελετό, ξύλινα πηχάκια και εσωτερικό κάδο από λαμαρίνα. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 240,00      
 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.5  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 45,00      
 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.3  Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ3  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,40      
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A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ8  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  
 
      Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι 
γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),  εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά 
βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 6,00      
 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.1  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 

εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5130  100,00%  
 
      Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και 
μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,600      
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.2  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 

εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5120  100,00%  
 
      Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και 
μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,50      
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A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1  Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου 

με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5240  100,00%  
 
      Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-09-
00. 
 
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω 
άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και 
μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος 
εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,50      
 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε2.2  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - 

ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 
0,50 x 0,50 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5120  100,00%  
 
      Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή 
των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-
01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων 
και μέσων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 2,00      
 

A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.4  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 

χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt.  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-01-00 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,10      
 

A.T.: 016  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.7  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 

χώματος όγκου 23 - 40 lt.  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της 
λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 4,00      
 

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ2.1.1  Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση φυτών. Αρδευση φυτών με βυτίο  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5311  100,00%  
 
      Άρδευση φυτού με βυτίο σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται 
η αξία και η μεταφορά του νερού επι τόπου, η σταλία του αυτοκινήτου και το πότισμα με λάστιχο κατάλληλης 
διατομής σε ποσότητα 15 lt ανά θάμνο και 30 lt ή περισσότερο ανά δένδρο. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ  ΕΙΚΟΣΙ  ΠΕΝΤΕ  ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΥ 

ΛΕΠΤΟΥ.  
  

 (Αριθμητικώς): 0,0625      
 

A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.3.1  Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 

μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, 
πάρκα κλπ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5354  100,00%  
 
      Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και 
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 67,50      
 

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.3.6  Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 

μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, 
ερείσματα κλπ.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5354  100,00%  
 
      Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και 
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 225,00      
 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.3.7  Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 

μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5354  100,00%  
 
      Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και 
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 250,00      
 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ6.1  Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση 

ζιζανίων. Βοτάνισμα με τα χέρια.  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5551  100,00%  
 
      Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,  
απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες απαιτούμενες δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. 
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Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      
 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ6.3.1  Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση 

ζιζανίων. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5371  100,00%  
 
      Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε 
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που 
προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων 
προστασίας.   
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ6.5  Συντήρηση πρασίνου. Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με 

μηχανήματα και εργάτες.   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5371  100,00%  
 
      Κοπής ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, με κατάλληλα μηχανήματα ή/και με εργάτες, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη. Περιλαμβάνεται η η κοπή όλων των ξυλωδών φυτών (Αύλανθος, 
Νικοτιάνα κ.λ.π.) και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήμανση της οδού με χρήση 
κατάλληλων εξαρτημάτων που προσαρμόζονται σε ελκυστήρα ή με εργάτες και εργαλεία, η απομάκρυνση από 
τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 85,00      
 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.4.1  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2122  100,00%  
 
      Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, 
πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, 
του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 



 

 50   

ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων'' 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,25      
 

A.T.: 025  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.31.2  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση 

προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2173  100,00%  
 
      Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών 
και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του 
μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      
 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.40  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Χειρονακτική διακίνηση 

προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2177  100,00%  
 
      Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, 
μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' 
ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
 
 Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)    
( 1 t 10m )  Τοννοδεκάμετρα  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      
 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.3  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  
 
      Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας 
σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών.  
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 
μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ 
σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02. 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 101,00      
 

A.T.: 028  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  
 
      Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας 
σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 
μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ 
σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02. 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 106,00      
 

A.T.: 029  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 
των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 
τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
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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. Σε 
καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης 
του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,01      
 

A.T.: 030  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 41.2.1  Λιθοπληρώσεις - Λιθοστρώσεις. Κατασκευή λιθοστρώτων από 

ξηρολιθοδομή. Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25 cm  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4106  100,00%  
 
      Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομήμ σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 
''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών λίθων επί τόπου 
του έργου, οι πλάγιες μεταφορές και η εργασία διαμόρφωσης της επιφανείας του προς κάλυψη εδάφους και η 
διαλογή και τοποθέτηση των αργών λίθων,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 9,00      
 

A.T.: 031  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.11  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 

ακανόνιστες.   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7311  100,00%  
 
      Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m², επί 
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου 
πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί 
τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις 
με φυσικούς λίθους''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
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A.T.: 032  
 
ΝΕΟ ΗΛΜ Η12  Προμήθεια πυροσβεστικού κρουνού.   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Πυροσβεστικός κρουνός, ύψους 1 m, είσοδος 3΄΄, έξοδος 2Χ2 1/2΄΄, με τα εξής χαρακτηριστικά:  
 
- Υλικό ΗΤ250 
- Πίεση λειτουργίας 16bar 
- Πίεση δοκιμής 24bar  
- Σωλήνωση CK20 
- Καπάκι ΗΤ250 
- Βαφή ηλεκτροστατικά (χρώμα κόκκινο RAL 3000) 
- Προσεγγίσιμο βάρος 48,60 Kg. 
- Προσεγγ. διαστάσεις 910Χ200 mm 
- Σπείρωμα εισόδου 3΄΄ 
- Σπείρωμα εξόδου 2Χ2 1/2'' 
- Κατασκευασμένος κατά UNI 70. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 520,00      
 

A.T.: 033  
 
ΝΕΟ ΗΛΜ 0Λ7  Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικού συγκροτήματος.   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικού συγκροτήματος στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα εξής: 
Κατακόρυφη πολυβάθμια αντλία JOCKEY παροχής Q:120m3/h, μανομετρικό Η: 80m. 
Οριζόντια χυτοσίδηρη φυγοκεντρική αντλία, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ 733, με τα στόμια υπό γωνία, 
τριφασικού ρεύματος,  με μοτέρ ισχύος 37kw, 400V. 
Δοχείο διαστολής 500 λίτρων, ονομαστικής πίεσης 10bar. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ανωτέρω και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 6500,00      
 

A.T.: 034  
 
ΝΕΟ ΗΛΜ 0Λ8  Λοιπά υλικά συντήρησης πυροσβεστικού συγκροτήματος.   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης πυροσβεστικού συγκροτήματος, ήτοι αντιψυκτικού υγρού, 
μπαταρίας 100Α κ.τ.λ. με την εργασία συντήρησης. 
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Τεμάχιο (τεμ.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 500,00      
 
 

Ιωάννινα     …../11/2019 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Μελετών & Εκτέλεσης ΄Εργων 

 
 

Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Ιωάννινα     …../11/2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάμενος της 
Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

Ορέστης Μπρίκος  
Πολιτικός Μηχανικός  

Ιωάννινα     …../11/2019 
Η συντάξασα 

 
 

Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα  
Δασολόγος  
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ 

ΧΩΡΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΓΟΡΙΤΣΑ 
(ΖΕΥΓΑΡΙΑ) 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  ΘΕΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

Ημερομηνία :    1/11/2019  
 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΡΑΣΙΝΟ          

1  Τεχνικά έργα. Ξύλινο κιόσκι.   
ΝΕΟ ΠΡΣ  
00Β.11  

001  
ΟΙΚ 5104 
100,00% 

Τεμ.  3  1500  4.500,00   

2  Πινακίδα υποδοχής   
ΝΕΟ ΠΡΣ  
Ε-8.2.1  

002  
ΟΙΚ 6541 
100,00% 

Τεμ.  2  350  700,00   

3  Πινακίδα κατεύθυνσης.   
ΝΕΟ  ΠΡΣ 
Ε-8.2.2  

003  
ΟΙΚ 6541 
100,00% 

Τεμ.  5  150  750,00   

4  
Σκαλοπάτια από ολικώς 
εμποτισμένη ξυλεία 
(στρωτήρες).   

ΝΕΟ ΠΡΣ  
ΟΙΚ51  

004  
0ΙΚ5104 
100,00% 

m  15  30  450,00   

5  

Χωματουργικές εργασίες. 
Συμπλήρωση παράπλευρων 
χώρων οδών και πλατειών σε 
αστικές περιοχές με φυτική γη , 
χωρίς την προμήθεια του υλικού.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Α7  

005  
ΠΡΣ 1620 
100,00% 

m2  10  1,5  15,00   

6  
Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - 
Παγκάκια. Παγκάκια εξ 
ολοκλήρου ξύλινα  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Β10.10  

006  
ΟΙΚ 5104 
100,00% 

Τεμ.  10  480  4.800,00   

7  
Τεχνικά Έργα. Κάδοι 
Απορριμμάτων. Ξύλινος  κάδος  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Β11.3  

007  
ΟΙΚ 5104 
100,00% 

Τεμ.  5  240  1.200,00   

8  
Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα 
κατηγορίας Δ5  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ1.5  

008  
ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  185  45  8.325,00   

9  
Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι 
κατηγορίας Θ3  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ2.3  

009  
ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  140  7,4  1.036,00   

10  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής 
γης.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ8  

010  
ΠΡΣ 1620 
100,00% 

m3  10  6  60,00   

11  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά 
εδάφη με εργαλεία χειρός. 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  
0,30 x 0,30 x 0,30 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε1.1  

011  
ΠΡΣ 5130 
100,00% 

Τεμ.  140  0,6  84,00   

12  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά 
εδάφη με εργαλεία χειρός. 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  
0,50 x 0,50 x 0,50 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε1.2  

012  
ΠΡΣ 5120 
100,00% 

Τεμ.  45  1,5  67,50   

13  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Υποστύλωση δένδρων. 
Υποστύλωση δένδρου με την 
αξία του πασσάλου. Για μήκος 
πασσάλου μέχρι 2,50 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε11.1.1  

013  
ΠΡΣ 5240 
100,00% 

Τεμ.  185  2,5  462,50   

14  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη 
γαιώδη - ημιβραχώδη με 
εργαλεία χειρός. Άνοιγμα 
λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 
x 0,50 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε2.2  

014  
ΠΡΣ 5120 
100,00% 

Τεμ.  140  2  280,00   

15  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Φύτευση φυτών. Φύτευση 
φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
2,00 - 4,00 lt.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε9.4  

015  
ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  140  1,1  154,00   

16  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Φύτευση φυτών. Φύτευση 
φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
23 - 40 lt.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε9.7  

016  
ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  185  4  740,00   

Σε μεταφορά 23.624,00 0,00 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 23.624,00 0,00 

17  
Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση 
φυτών. Αρδευση φυτών με βυτίο  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ2.1.1  

017  
ΠΡΣ 5311 
100,00% 

Τεμ.  2600  0,0625  162,50   

18  

Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα 
φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων. Μεγάλων 
δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.3.1  

018  
ΠΡΣ 5354 
100,00% 

Τεμ.  65  67,5  4.387,50   

19  

Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα 
φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων. Μεγάλων 
δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε 
νησίδες, ερείσματα κλπ.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.3.6  

019  
ΠΡΣ 5354 
100,00% 

Τεμ.  40  225  9.000,00   

20  

Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα 
φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων. Μεγάλων 
δένδρων, ύψους πάνω από 20 
m, σε πλατείες, πάρκα κλπ  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.3.7  

020  
ΠΡΣ 5354 
100,00% 

Τεμ.  15  250  3.750,00   

21  

Συντήρηση πρασίνου. 
Βοτάνισμα χώρου φυτών για την 
καταπολέμηση ζιζανίων. 
Βοτάνισμα με τα χέρια.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ6.1  

021  
ΠΡΣ 5551 
100,00% 

Στρ.  2  90  180,00   

22  

Συντήρηση πρασίνου. 
Βοτάνισμα χώρου φυτών για την 
καταπολέμηση ζιζανίων. 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή. Βοτάνισμα με 
βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη 
φυτευμένους χώρους  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ6.3.1  

022  
ΠΡΣ 5371 
100,00% 

Στρ.  4  22,5  90,00   

23  
Συντήρηση πρασίνου. Κοπή και 
απομάκρυνση ξυλωδών φυτών 
με μηχανήματα και εργάτες.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ6.5  

023  
ΠΡΣ 5371 
100,00% 

Στρ.  4  85  340,00   

    Άθροισμα Εργασιών :    41.534,00  41.534,00  

 
2. ΟΜΑΔΑ Β΄: 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

        

1  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Eκσκαφή 
θεμελίων και τάφρων χωρίς τη 
χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  20.4.1  

024  
ΟΙΚ 2122 
100,00% 

m3  157,98  20,25  3.199,10   

2  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά 
την εκφόρτωση  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  20.31.2  

025  
ΟΙΚ 2173 
100,00% 

m3  157,5  5  787,50   

3  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Χειρονακτική 
διακίνηση προϊόντων εκσκαφών 
και κατεδαφίσεων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  20.40  

026  
ΟΙΚ 2177 
100,00% 

t 10m  339,25  5,6  1.899,80   

4  

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα 
μικρών έργων. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  32.5.3  

027  
ΟΙΚ 3213 
100,00% 

m3  4,5  101  454,50   

5  

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα 
μικρών έργων. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  32.5.4  

028  
ΟΙΚ 3214 
100,00% 

m3  0,48  106  50,88   

6  

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα 
B500C  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.20.3  

029  
ΟΙΚ 3873 
100,00% 

Kg  86  1,01  86,86   

Σε μεταφορά: 6.478,64 41.534,00 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 6.478,64 41.534,00 

7  

Λιθοπληρώσεις - Λιθοστρώσεις. 
Κατασκευή λιθοστρώτων από 
ξηρολιθοδομή. Λιθόστρωτα 
μέσου πάχους έως 25 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  41.2.1  

030  
ΟΙΚ 4106 
100,00% 

m2  75  9  675,00   

8  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ακανόνιστες.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  73.11  

031  
ΟΙΚ 7311 
100,00% 

m2  45  22,5  1.012,50   

    Άθροισμα Εργασιών :    8.166,14  8.166,14 

 

3. ΟΜΑΔΑ 
Γ΄:ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ
ΚΑ  

        

1  
Προμήθεια πυροσβεστικού 
κρουνού.   

ΝΕΟ ΗΛΜ  
Η12  

032  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  5  520  2.600,00   

2  
Προμήθεια και τοποθέτηση 
πυροσβεστικού συγκροτήματος.   

ΝΕΟ ΗΛΜ  
0Λ7  

033  ΗΛΜ 21 100,00% Τεμ.  1  6500  6.500,00   

3  
Λοιπά υλικά συντήρησης 
πυροσβεστικού συγκροτήματος.   

ΝΕΟ ΗΛΜ  
0Λ8  

034  ΗΛΜ 21 100,00% Τεμ.  1  500  500,00   

    Άθροισμα Εργασιών :    9.600,00  9.600,00 

          

 
Εργασίες Προϋπολογισμού   59.300,14  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  10.674,03  

Σύνολο :   69.974,17  
Απρόβλεπτα(%)  15,00%  10.496,13  

Σύνολο :   80.470,30  
Ποσό για αναθεωρήσεις   174,86  

Σύνολο :   80.645,16  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  19.354,84  

Γενικό Σύνολο :   100.000,00  
 

  Ιωάννινα     …../11/2019 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών 
& Εκτέλεσης ΄Εργων 

 
 

Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ιωάννινα     …../11/2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Ορέστης Μπρίκος  
Πολιτικός Μηχανικός 

Ιωάννινα     …../11/2019 
 

Η συντάξασα 
 
 

Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα  
Δασολόγος 
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Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  Αντικείµενο 

 

Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι Γενικοί και οι 

Ειδικοί όροι, σύμφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό και προς τους όρους των υπόλοιπων συµβατικών 

τευχών και της ισχύουσας νοµοθεσίας πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το Έργο που αναφέρεται 

στο άρθρο 1 του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ της ΕΣΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ∆ιατάξεις  που  ισχύουν 

 

Η εκτέλεση των έργων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/ 8-08-2016) 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,  Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» . Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων, ακολουθούνται οι  οδηγίες των 

σχετικών εγκυκλίων των Υπουργείων Εσωτερικών και Υποδοµών (Γενική Γραµµατεία Υποδοµών) και 

εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούµενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπουργείων 

Εσωτερικών, Υποδοµών και (τ) ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι αναφερόµενες στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ή στο Τιµολόγιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο Σειρά µε  την  οποία  ισχύουν τα  τεύχη της δηµοπρατήσεως 

 

Τα τεύχη της δηµοπρασίας αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας µεταξύ των όρων 

που περιέχονται σ' αυτά, η σειρά µε την οποία ισχύουν τα παραπάνω τεύχη, καθορίζεται πάγια, όπως  

παρακάτω,  εκτός  εάν  σε  ειδικές  περιπτώσεις,  ορίζεται  διαφορετικά  στη  διακήρυξη  της 

∆ηµοπρασίας. 

 

1.  Το συµφωνητικό. 

2.  Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας 

3.  Η Οικονοµική Προσφορά. 

4.  Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης 

5.  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6.  Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους 

7.  Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

8.  Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου  και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον 

Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά  τις  ισχύουσες  

διατάξεις  περί τροποποίησης  των µελετών του έργου. 

10. Το εγκεκριµένο  Χρονοδιάγραµµα  κατασκευής του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Απαλλοτριώσεις 

 

Οι  απαιτούµενες για  την  εκτέλεση  των  έργων  απαλλοτριώσεις γίνονται  µε  φροντίδα του 

εργοδότη κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι εκδικαζόµενες αποζηµιώσεις. Ουδεµία 

ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης αναλαµβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου, πλην της παρατάσεως 

προθεσµίας περαιώσεως στην περίπτωση καθυστερήσεως του έργου, ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, 

µη οφειλοµένης σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και η 

συντέλεση των απαιτούµενων απαλλοτριώσεων αποτελούν προϋπόθεση για την εκκίνηση της  διαδικασίας 
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σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου σύµφωνα µε το άρθρο 49  παρ.  1β του Ν4412/2016.  

Σε  περίπτωση  που  η  ανωτέρω  καθυστέρηση  υπερβεί το τρίµηνο (3  µήνες),  ο  ανάδοχος 

δικαιούται να ζητήσει τη διάλυση της συµβάσεως σύµφωνα µε το άρθρο 161 του Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγυήσεις - Σύμβαση 

5.1  Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από 

τη ∆ιακήρυξη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 1β του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 . 

5.2 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ, εκτός από τα παραπάνω, και οι 

ειδικές ρυθµίσεις του άρθρου  140 του Ν.4412/2016, που αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην 

ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισµό εκπροσώπου και αναπληρωτού 

αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν 

υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός ή περισσοτέρων µελών της κοινοπραξίας 

κ.λ.π 

 

5.3  Οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας που προβλέπονται  στην  παρ. 2 του άρθρου 72 του   

Ν.4412/2016 δεν αφορούν την παρούσα σύµβαση. 

 

 5.4. Σύμβαση 

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Άρθρα 86 και 129  του 

Ν.4412/2016 και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.  

(1) Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, σε 

συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 

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 

 

Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει 

τον αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύµβασης και όταν το έργο εκτελείται µακριά από την έδρα της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, να 

ορίσει αντίκλητό του µε έδρα την περιοχή εκτέλεσης του έργου  σύμφωνα µε το άρθρο παρ.3 του 

Ν4412/2016. 

 

6.1 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 

(2) Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των εγγράφων της 

Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής.  

(3) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται 

στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  

να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 
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να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν 

λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις 

λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Μελέτη  των  συνθηκών κατασκευής του έργου 

 

7.1. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε υποβολή προσφοράς, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο, ότι οι 

διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως  τη φύση και την τοποθέτηση του έργου, και έχουν 

πλήρη γνώση  των  γενικών   και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά: 

α.  Τα  κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή  οριστικής αποθέσεως προϊόντων 

εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών. 

           β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, 

ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπελάσεως. 

γ. Τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες  διακυµάνσεις  της στάθµης 

των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταµών, χειµάρρων, παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον 

τόπο των έργων. 

δ.  Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το  είδος, την ποιότητα και ποσότητα των 

κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το είδος και τα µέσα (μηχανήματα, 

υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας από το εξωτερικό των μηχανημάτων και υλικών που τυχόν 

απαιτούνται. 

στ. Οποιαδήποτε άλλα θέµατα που κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, 

την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

7.2 Παράλειψη του διαγωνιζόµενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να κατατοπιστεί σε όλα τα 

παραπάνω σχετικά µε την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται αυτή η σύµβαση, µε κανένα τρόπο  δεν  

µπορεί  να  παρουσιαστεί σαν δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερµηνεία των όρων και απαιτήσεων που 

περιλαµβάνονται σ'  αυτή,  ούτε τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συµµόρφωσή του στις συµβατικές 

του υποχρεώσεις. 

7.3  Στην περίπτωση που ο  διαγωνιζόµενος βρει ασυµφωνίες ή  παραλείψεις στα  Σχέδια ή 

προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συµβάσεως ή εάν αµφιβάλλει για την έννοιά τους, πρέπει να 

ειδοποιήσει αµέσως την αρµόδια Υπηρεσία, για να λάβει διευκρινίσεις, πριν υποβάλλει την προσφορά του. 

Για να ληφθεί υπόψη τέτοια αίτηση για παροχή διευκρινίσεως, πρέπει αυτή να υποβληθεί εγγράφως στην 

αρµόδια Υπηρεσία έξη (6) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµέρα που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του 

διαγωνισµού. Οι διευκρινίσεις αυτές γνωστοποιούνται σε κάθε διαγωνιζόµενο που θα απευθυνθεί εγγράφως 

στην Υπηρεσία, τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια 

του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  :  Ευθύνες του Αναδόχου 

 

8.1 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, τόσο για την 

εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, 

ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από 

αυτή την ευθύνη. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

8.2 Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, τα 

εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, όπως και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που 

περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς 

του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαµβάνει χωρίς επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που 

απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

8.3 Τα στοιχεία που σχετίζονται µε τη φύση, τη θέση του έργου και εξαρτώνται από τις συνθήκες του 

εδάφους, όπως π.χ. χαρακτηρισµός εδάφους, ύπαρξη υπόγειων υδάτων, κλπ. είναι ενδεικτικά στη µελέτη και 
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ο διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να σταθµίσει τη προσφορά του σύµφωνα µε αυτά που αυτός θεωρεί 

πραγµατικά δεδοµένα. 

8.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αν κατά την 

κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται 

οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από  αυτή την αιτία, έχουν 

εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του νόµου Ν.4412/2016. 

8.5 Οµοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 

χρησιµοποιηθούν γενικά, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας γενικά, σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσης, των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών που έχουν 

εγκριθεί και τη µελέτη του έργου. 

8.6  Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 

υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οι 

παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να καλυφθούν µε τις Ασφαλίσεις του έργου. 

8.7 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα 

του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή 

επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις των: Π∆ 305/96 

(αρ. 79), το άρθρο 42 του Ν. 3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων» ο οποίος καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, Π∆ 

294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 

 8.8 Στα πλαίσια της ευθύνης του, επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) 

και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 

∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01  και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02,  στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 

ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και 

της κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 

γ.  Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, 

να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να 

ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 1073/81 

(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

8.9 Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ της προηγούµενης παραγράφου, στους αλλοδαπούς 

εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να 

µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός 

ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη 

εταιρεία). 

8.10 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 

Ανάδοχος ενηµερώνει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις 

υπόψη εργασίες. 

 8.11 Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στην λήψη και διατήρηση των µέτρων ασφαλείας – 

προστατευτικών και διαχωριστικών κατασκευών- και για τον πρόσθετο λόγο της εκτέλεσης των εργασιών 

κατά τη λειτουργία των οδών µε κυκλοφορία οχηµάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  Τεχνικές Προδιαγραφές 

             9.1 Για τις τεχνικές προδιαγραφές εφαρµόζονται οι διατάξεις του  άρθρου 54 του Ν4412/2016, ενώ 

ορισµοί περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VII του Προσαρτήµατος Α΄ . Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 

54 του Ν.4412/2016 οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας 

σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61. Ειδικά για τις συµβάσεις κάτω των ορίων ως χρόνος έναρξης της 

διαδικασίας σύναψης σύµβασης νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της  προκήρυξης σύµβασης  στο  
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ΚΗΜ∆ΗΣ, όπως  αναφέρεται  στο  άρθρο  120 του Ν.4412/2016. 

9.2 Οι προδιαγραφές των υλικών του έργου συνετάχθησαν έτσι ώστε να συµφωνούν ή να 

υπερκαλύπτουν, από απόψεως ασφαλείας, επιβιωσιµότητας και λειτουργίας, τις ήδη υφιστάµενες για 

παρεµφερή  υλικά,  προδιαγραφές  και  πρότυπα οιουδήποτε εθνικού φορέα (ΕΛΟΤ,  Υπουργείου Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων, ∆ΕΗ, (τ) Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. κλπ.). Αν εκ παραδροµής ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, η 

προδιαγραφή κάποιου υλικού του έργου, υπολείπεται αντιστοίχου ως ανωτέρω προδιαγραφής, η οποία έχει 

τεθεί σε εφαρµογή προ της ηµεροµηνίας υπογραφής της µελέτης του έργου, ισχύει η δεύτερη, χωρίς 

οικονοµική αξίωση εκ µέρους του αναδόχου. 

9.3  Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω υλικά    θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα 

στην ΚΥΑ µε Αριθµ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά,  

τεχνικές προδιαγραφές,  διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE». 

9.4 Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορούν να εγκρίνονται 

προδιαγραφές και κανονισµοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον  

τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη  χρήση και στον έλεγχο των υλικών  κατασκευής  των  έργων, 

σύµφωνα  µε  την  παρ. 8 του άρθρου 54 του Ν.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ   10ο:      Τροποποιήσεις προδιαγραφών -   Τεχνική µελέτη  κατασκευής-   Έλεγχος/ 

Συµπλήρωση µελετών του έργου 

 

 10.1.    Στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. καθορίζεται ότι στην σειρά ισχύος των συµβατικών στοιχείων της 

µελέτης του έργου η τεχνική µελέτη κατασκευής έπεται των προδιαγραφών του έργου. 

10.2.    Κατόπιν τούτων και προς αποφυγή τροποποιήσεων επί των προδιαγραφών του έργου 

καθορίζεται   ότι σε όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλεται από τον ανάδοχο ''Τεχνική Μελέτη Κατασκευής''  

τα  εις  αυτήν  προβλεπόµενα υλικά  και  εργασίες  θα  είναι  σύµφωνα  απολύτως µε  τις προδιαγραφές του 

έργου. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα αν η ''Τεχνική Περιγραφή Κατασκευής'' εγκριθεί κατά τη φάση διαδικασίας 

του διαγωνισµού ή κατά την διάρκεια της εκτελέσεως του έργου. 

10.3       Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής µελέτης του έργου και να 

υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλματά της, τα οποία επιδρούν δυσμενώς στην καλή 

κατασκευή και ευστάθεια του έργου και να προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις, 

παραµένοντας αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των έργων που 

κατασκευάζονται από αυτόν. Επιπλέον έχει υποχρέωση λήψης πλήρων τοπογραφικών στοιχείων, όταν αυτά 

δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω µελέτη, καθώς και τη συμληρωση της µελέτης εφαρµογής του Έργου 

και των κατασκευαστικών σχεδίων όπου αυτό κριθει αναγκαίο από την Επιβλεψη του έργου . 

10.4.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε βάση τις µελέτες που θα του χορηγηθούν, τις έγγραφες 

οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες από το Υπουργείο Υποδοµών (τ) ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφές 

εκπονήσεως µελετών, να προβεί στην εφαρµογή των µελετών στο έδαφος, στις αναπασσαλώσεις και 

χωροσταθµήσεις των αξόνων των έργων, στον έλεγχο και λήψη των συµπληρωµατικών στοιχείων που 

απαιτούνται για συµπλήρωση και προσαρµογή των στοιχείων της µελέτης που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης 

και στη σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 

10.5  O καθορισµός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων των 

οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τις προβλεπόμενες επί 

µέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση 

να λάβει όλα τα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν 

κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου. Γενικά, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για 

την ποιότητα και αντοχή των έργων, υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που θα 

ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την 

οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

10.6. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από 
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τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες - διαταγές της 

Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο σε ότι αφορά την άµεση σύνδεσή 

του µε τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 

10.7 Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισµού, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και μελέτες συνδέσεως αυτών, επειδή οι µελέτες 

αυτές εξαρτώνται από τον τύπο του μηχανήματος που θα εκλέξει ο ανάδοχος (μέσα στα όρια φυσικά που 

καθορίζονται από τη σύµβαση) και εποµένως δεν είναι δυνατή η σχεδίασή των από την Υπηρεσία. 

10.8 Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται µε µέριµνα του 

αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών (άρθρο 95 Ν 4412/2016) 

 

11.1  Η  οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ.   

11.2 Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 α) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, οι 

οικονοµικοί φορείς προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του 

τιµολογίου και του προϋπολογισµού, εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%). Οι οικονοµικές 

προσφορές συντάσσονται, αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η Τεχνική 

Υπηρεσία. Τα επιµέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε οµαλή σχέση µεταξύ τους.  Οµαλή είναι 

η προσφορά όταν κανένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι µικρότερο από 1,10Εµ-10% ούτε 

µεγαλύτερο από 0,90Εµ + 10%. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια αυτά είναι απαράδεκτη. Είναι 

δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες οµάδες εργασιών η προσφερόµενη έκπτωση  να  είναι  µηδενική,   εφόσον  

τηρούνται  οι  παραπάνω  απαιτήσεις  οµαλότητας  ή  

β) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, οι 

οικονοµικές προσφορές συντάσσονται µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοιχτού τιµολογίου, ιδίως όταν οι ποσότητες 

των εργασιών έχουν προµετρηθεί χωρίς κίνδυνο συµβατικών σφαλµάτων και δεν αναµένονται κατασκευαστικές 

αποκλίσεις. Στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγούνται από την Τεχνική Υπηρεσία, σε 

ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που συµπεριλαµβάνεται στα έγγραφα της 

σύµβασης:  

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 τις τιµές, τα επιµέρους και 

το γενικό άθροισµα, το ποσό για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.)  βάσει του αναγραφόµενου 

ποσοστού, αν προβλέπεται χωριστά και το συνολικό άθροισµα του προϋπολογισµού προσφοράς. Όλες οι τιµές 

στο τιµολόγιο συµπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθµητική µόνο αναγραφή τιµής στο 

τιµολόγιο δεν λαµβάνεται υπόψη. Η έκπτωση αποτελεί το λόγο του προϋπολογισµού προσφοράς µε τον 

προϋπολογισµό (εκτιµώµενη αξίας σύµβασης) της υπηρεσίας, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το κονδύλιο για 

απρόβλεπτα (τεκµαρτή έκπτωση), σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Ν.4412/2016. 

11.3  ∆ιευκρινίζεται και επισηµαίνεται όλως ιδιαιτέρως ότι οι αναφερόµενες ενιαίες τιµές µονάδας στο 

Τιµολόγιο Μελέτης είναι γενικής ισχύος, σταθερές και αµετάβλητες και έχουν κοστολογηθεί (µε το 

προσφερθέν ποσοστό έκπτωσης επί των οµαδοποιηµένων τιµών της µελέτης) µε πλήρη ευθύνη του Αναδόχου 

και µετά από το συνδυασµό των µηχανικών µέσων, που υποχρεούται να διαθέσει και των πραγµατικών 

δεδοµένων εκτέλεσης του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 12 Υπέρβαση Προθεσµιών – Ποινικές Ρήτρες 

 

Για τις Προθεσµίες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα: 

12.1  Όλες  οι  προθεσµίες  (συνολική  και  τµηµατικές)  αρχίζουν  από  την  υπογραφή  

της σύµβασης. 

 12.2 Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί µέρους εργασίες του  έργου  

και  να  έχουν ολοκληρωθεί οι  προβλεπόµενες από  τη  σύµβαση δοκιµές. Το  ίδιο  ισχύει αναλογικά και για τις 

τµηµατικές προθεσµίες. 

Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών εγκρίνεται: 

α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του 

αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του 

αρχικού συµβατικού αντικειµένου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 153 παρ. 23 του Ν 4412/2016. 

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος των υπολειπόµενων εργασιών, όταν η 

παράταση κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή 

µέρους των υπολειπόµενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση 

έγκρισης παράτασης προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόµενων εργασιών του 

έργου ή µιας τµηµατικής προθεσµίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την 

έγκριση της παράτασης αυτής. 

       12.3  Κατά  την  έγκριση των  παρατάσεων της  συνολικής ή  των τµηµατικών προθεσµιών, 

εκτιµάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση του χρόνου συµβαλλόµενο µέρος, για 

το σύνολο ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν 

επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 

 12.4  Η  έγκριση  των  παρατάσεων  προθεσµιών  γίνεται  από  την  προϊσταµένη  αρχή  - 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από αίτηµα του αναδόχου στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτηµα πρέπει να  

υποβάλλεται  τουλάχιστον  ένα  µήνα  πριν  από  τη  λήξη  της  ισχύουσας  συνολικής  προθεσµίας 

περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήµατος εκδίδεται από την Προϊσταµένη Αρχή - 

∆ηµοτικό Συµβούλιο όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος του 

αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης µετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσµιών 

επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 3 

του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές. 

12.5 Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη 

γνώµη της προς την προϊσταµένη αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάµενος 

της  διευθύνουσας υπηρεσίας, σε  αντιπαράσταση µε  τον  ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισµού των 

εργασιών, σε εκείνες που µπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές 

εργασίες. Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, µέσα στην οποία µπορούσε και έπρεπε 

να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να 

υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισµού, µόνο αν τον υπογράψει µε επιφύλαξη.  

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συµπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, 

εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 156 του Ν4412/2016. 

 

Όσον  αφορά τις  ποινικές  ρήτρες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 148 του Ν4412/2016. 

Ειδικότερα: 

12.6   Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του 

έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες 

κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας 

υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των  

ποινικών  ρητρών  για  υπέρβαση της  εγκεκριµένης συνολικής  προθεσµίας και  των αποκλειστικών 

τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών 

προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το  έργο περατωθεί µέσα στην εγκεκριµένη συνολική 

προθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη προθεσµία και χορηγηθείσα οριακή προθεσµία εφόσον συντρέχει περίπτωση. 
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12.7 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης 

προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται 

για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής 

συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής 

συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης 

ηµερήσιας αξίας του έργου. 

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του συνολικού 

χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το Φόρο 

Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική 

προθεσµία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν 

επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών 

ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της 

ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις 

εκατό (3%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Περιεχόµενο των τιµών µονάδος του Τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

 

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 (ΦΕΚ 639  B’/20-3-2013)  του 

Υπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι µέχρι να εγκριθεί ο Κανονισµός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών 

που αναφέρεται  στο 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. 

Οι διαγωνιζόµενοι κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι στις συµβατικές 

τιµές µονάδος και στο χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε βάση το συνολικό άθροισµα των δαπανών και το 

εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή και σε επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ. για  κάθε  είδους  

βάρη  και  υποχρεώσεις  του  αναδόχου,  περιλαµβάνονται  εκτός  από  αυτά  και  τα παρακάτω, και σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο  άρθρο 138 του Ν.4412/2016 «Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου»: 

α. Η προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών γενικά που χρειάζονται για την εκτέλεση του 

έργου, ελεύθερων στον τόπο των έργων, η µεταφορά τους µέχρι τον τόπο που θα χρησιµοποιηθούν, η 

κατεργασία και η τοποθέτηση υλικών και µικροϋλικών. Γενικά, η αξία κάθε υλικού και η δαπάνη κάθε 

εργασίας για την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους των στοιχείων της εργολαβίας, κατά τους κανόνες της  

τέχνης  και  τις  γενικές  αρχές  αντοχής,  λειτουργικότητας και  αισθητικής,  άρτια  και  επιµεληµένη 

αποπεράτωση της εργασίας και η αξία κάθε έµµεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν 

ενδιαφέρεται ρητά στη διατύπωση κάθε µιας εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την άρτια αποπεράτωση του 

έργου σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συµβατικά τεύχη. 

β. Τα µεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως και οι σχετικές 

δαπάνες διαµονής, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης. 

           γ. Οι αποζηµιώσεις λόγω εργατικών ατυχηµάτων. 

           δ. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου, υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία των έργων. 

ε. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, τα δώρα για τις εορτές του 

Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές και αυξήσεις µισθών και ηµεροµισθίων 

του εργατοτεχνικού, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά κατά την 

εργατική νοµοθεσία. 

στ. Η δαπάνη για προµήθεια και µεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, όπως και η δαπάνη 

για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύµατος που απαιτείται για την εργολαβία. 

            ζ. Τα ικριώµατα γενικά. 

η. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εργαλείων γενικά, φθορές και αποσβέσεις 

των εργαλείων, οργάνων και µηχανηµάτων. 
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 θ. Η διάνοιξη δρόµων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σηµείων του έργου. 

ι. Οι δαπάνες για µεταφορές και γενικά µηχανηµάτων, εργαλείων ή υλικών από το εξωτερικό, οι 

οποίες µεταφορές πρέπει κατά προτίµηση να γίνονται µε πλοία που έχουν Ελληνική σηµαία, όπως και οι κάθε 

φύσεως δασµοί και τα έξοδα τελωνειακών διατυπώσεων, όπου απαιτούνται. 

 ια. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών. 

 ιβ. Οι ασφάλειες υλικών, µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτούνται από την παρούσα ΕΣΥ. 

ιγ. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται µε τη σύµβαση, για κινδύνους 

άµεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία,  µε εξαίρεση τους κινδύνους πολέµου, 

ανώτερη βία, κλπ., στις οποίες αναφέρεται το άρθρα 157 του Ν. 4412/2016. 

ιδ. Τα τέλη χαρτοσήµου συµβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωµών, καθώς και των ειδών 

που εισάγονται από το εξωτερικό και των  υλικών κάθε φύσεως, που προορίζονται για κατασκευή 

(ενσωµάτωση ή εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όλα τα παραπάνω όπως κάθε φορά ορίζονται    από το Κράτος. 

 ιε. Έξοδα δηµοσιεύσεων γενικώς που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού του έργου. 

 ιστ. Τα κάθε φύσεως έξοδα για την εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας που ισχύουν. 

 ιη. Σύνταξη όλων των επιµετρικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασµών της εργολαβίας. 

ιθ. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως", η παράδοσή τους εις διπλούν στην 

Υπηρεσίας σε µορφή εκτυπωµένων σχεδίων («ως κατασκευάσθη»), καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή και η 

παράδοση των οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης, µεταφρασµένων στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και ό,τι 

άλλο απαιτείται για τη σύνταξη του «Μητρώου του Έργου», όπως περιγράφεται σε παρακάτω άρθρο της ΕΣΥ. 

κ. Εργαστηριακές δοκιµές για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιµασίες των υλικών και 

για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί µε δαπάνες του αναδόχου, είτε σε άλλα 

αναγνωρισµένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε και στον τόπο των έργων. 

κα. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και εγκαταστάσεις αυτών. 

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

κγ. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά νοµοθετικά. 

Τις όποιες δαπάνες (φόρος, κρατήσεις κ.λ.π.) για την ανάληψη της εργολαβίας έλαβαν υπ’ όψιν τους οι 

διαγωνιζόµενοι για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς τους και την περιέλαβαν σ' αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Αναθεώρηση τιµών 

 

Για την αναθεώρηση τιµών µονάδας του έργου εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του  άρθρου 153 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Πιστοποίηση - Εντολή πληρωµών 

 

Για την πιστοποίηση και τις πληρωµές της εργολαβίας ισχύουν τα αναφερόµενα στο  άρθρο 15 του Ν.4412/2016 

καθώς και όσα αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ της ΕΣΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο Τιµές µονάδος νέων εργασιών 

 

Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο 

φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών 

που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες 

κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου µε την προϋπόθεση ότι 

οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, 

χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι 

µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς 

να µεταβάλλουν τη συνολική της φύση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 



 

 67   

16.1  Οι  τιµές  µονάδος  νέων  εργασιών  καταρτίζονται  σύµφωνα  µε το άρθρο 156  του 

Ν.4412/2016 παρ. 5,6,7. 

16.2 Για τον κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το Νόµο ότι θα 

εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), διευκρινίζεται ότι αυτά 

θα εφαρµόζονται, άσχετα από τα µέσα τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο για την 

εκτέλεση των εργασιών, (δηλαδή µεγάλου ή µικρού αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, αν 

είναι καινούργια ή όχι, εργατικών χεριών συνολικά ή µερικά, σε µικρή ή µεγάλη αναλογία κλπ.). 

16.3 Για την σύνταξη των νέων τιµών θα εφαρµοσθούν τα εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια, τα 

ενιαία τιµολόγια Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου, και 

Ηλεκτροµηχανολογικών  Εργασιών  Οδοποιίας,  Υδραυλικών  και  Λιµενικών  που  εγκρίθηκαν  µε  τη 

∆11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 B’/19-02-2013) και διορθώθηκαν µε την ∆11γ/ο/3/20/20-3-2013 (ΦΕΚ639 

B’/20-3-2013) απόφαση του Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 

 16.4 Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται µε τις βασικές τιμές ιδίως των ημερομισθίων, υλικών και 

μισθωμάτων μηχανημάτων, σύμφωνα µε τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών εργατικών και 

μισθωμάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Γ’ Τριµήνου 2012. Οι  

προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης µε 

αντίστροφη εφαρµογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο Επιµετρήσεις Εργασιών 

 

 Οι  εργασίες,  που  αναγράφονται στον  Προϋπολογισµό µελέτης,  προµετρήθηκαν µε  βάση  τα 

κατασκευαστικά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.  Οι οριστικές ποσότητες κάθε εργασίας, που θα 

πιστοποιηθούν στον Ανάδοχο θα ληφθούν από τα ακριβή αρχικά και τελικά επιµετρητικά στοιχεία του έργου,  

που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης,  τα πρόσθετα τοπογραφικά και 

κατασκευαστικά σχέδια που υποχρεούται να συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν αρµοδίως καθώς επίσης 

και τις έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 

17.1 Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι αναφερόµενες στο 

άρθρο 151 του Ν4412/2016. 

17.2 Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιµετρήσεως των διαφόρων ειδών των 

εργασιών, ισχύουν τα Τιµολόγια της εργολαβίας. 

17.3 Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται µε τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος επιµετρήσεως, θα 

επιµετρηθούν και θα πληρωθούν οι µονάδες εργασιών που πραγµατικά θα εκτελεστούν και δεν θα ληφθούν 

υπόψη τυχόν υφιστάµενες συνθήκες για ιδιωτικά έργα. 

 

ΑΡΘΡΟ  18ο  Προέλευση –  Έλεγχος -  Έγκριση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 

 

18.1 Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για την 

κατασκευή του έργου. 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 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 
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των έργων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της  αξίας  

τους,  ούτε  αποζηµίωση  για  δαπάνες  αποθήκευσης  και  φύλαξης  των  υλικών  αυτών.   

Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που 

παραδίδονται σε αυτόν από τον Εργοδότη εφόσον, έγκαιρα, το αναφέρει εγγράφως.  

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε την 

παραλαβή τους από τον Ανάδοχο,  αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµία ή απώλεια που 

τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά. 

18.4 Για ειδικά υλικά, συσκευές και µηχανήµατα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από τα συµβατικά 

τεύχη, έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισµού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να υποβάλλει PROSPECTUS του 

εργοστασίου κατασκευής µε τεχνικές πληροφορίες, από τις οποίες να αποδεικνύεται το σύµφωνο µε τις 

προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η παραγγελία των υλικών θα γίνει µετά από σχετική έγκριση των 

παραπάνω στοιχείων που θα έχουν υποβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 

την ευθύνη του για την εξασφάλιση, σύµφωνα µε τη σύµβαση, της επίδοσης και απόδοσης του υλικού. 

18.5 Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, σύµφωνα µε κρίση της Υπηρεσίας, 

δειγµατοληψίες υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιµοποιήσει για τις διάφορες κατασκευές και να τα 

εξετάσει µε βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, της χώρας, της χώρας 

προέλευσης ή να προσκοµίζει βεβαίωση του Υπουργείου Βιοµηχανίας, ότι αυτά συµφωνούν προς τις 

εγκεκριµένες Προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. 

18.6 Ειδικά για τα υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα (όπως καλώδια ή σωλήνες κάθε 

φύσεως, κλπ.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το εργοστάσιο κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση 

να ειδοποιεί την Υπηρεσία 15 ηµέρες πριν από τη σχετική δοκιµασία για να παρακολουθήσουν από  αυτή  οι  

παραπάνω  έλεγχοι  και  δοκιµασίες,  άλλως  θα  προσκοµίζονται τα πιστοποιητικά δοκιµών του εργοστασίου 

κατασκευής. 

18.7 Υλικά που προβλέπονται από τη µελέτη (όπως π.χ. υδραυλικοί υποδοχείς, µπαταρίες, κρουνοί, 

κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, διακόπτες, φωτιστικά σώµατα, κ.α.) δεν θα  

προσκοµίζονται  στο  έργο  και  δεν  θα  τοποθετούνται  χωρίς  προηγουµένως  να  προσκοµισθούν δείγµατα 

και  εγκριθούν από  τη  ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία ή  αν  προβλέπεται από  την  ΕΣΥ, από την Προϊσταµένη 

Αρχή. 

Τα παραπάνω δείγµατα θα υποβάλλονται έχοντας πάνω τους καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: ο 

αριθµός του έργου, ο αριθµός τιµολογίου, η χώρα προελεύσεως, το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος 

υλικού. Για εργασίες που εκτελούνται έξω από το εργοτάξιο (όπως π.χ. κουφώµατα,  έπιπλα, κλπ.) ο 

ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενηµερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για να είναι δυνατός ο έλεγχος στα στάδια 

κατασκευής. 

18.8 Καµία παράταση της συµβατικής προθεσµίας για την αποπεράτωση του όλου έργου και καµία  

αποζηµίωση  δεν  θα  δοθεί  στον  ανάδοχο,  για  λόγους  καθυστερήσεώς του  να  εκτελέσει  τις δοκιµασίες 

που απαιτούνται ή δίνεται εντολή να γίνουν ή για λόγους απορρίψεως ή αντικαταστάσεως ακατάλληλων 

υλικών. 

18.9 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που υπάρχουν στην 

αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Όπου στα συµβατικά τεύχη αναγράφεται ενδεικτικός τύπος ορισµένου 

κατασκευαστή, αυτός δίνεται για συµπλήρωση των χαρακτηριστικών και διευκόλυνση της επιλογής από τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχος όµως µπορεί να προτείνει υλικό οποιουδήποτε κατασκευαστή, ισοδύναµο µε το 

οριζόµενο, της ισοδυναµίας υποκείµενης στην έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

18.10  Η Επίβλεψη έχει δικαίωµα να διατάξει τον Ανάδοχο τη µη χρησιµοποίηση των υλικών που δεν 

πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά 

δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα 

εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. 

Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον Ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν 

αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου 

και αποδίδεται στον Ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 159 παρ.2 του 

Ν.4412/2016. 
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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. 

18.14 Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει συμβατική υποχρέωση όλα τα φυτά θα συνοδεύονται από 

φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (άρθρο 79 του Καν. (ΕΕ) 2016/2031). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 

 

 Γενικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 56 του Ν 4412/2016 Εκθέσεις δοκιµών, 

πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά µέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και στο Άρθρο 82 Πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62  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. 

 19.1 Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να µεριµνήσει µε δαπάνες του για την 

εκτέλεση των παρακάτω εργασιών. 

α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις και 

σκυροδέµατα να µην έχουν προσµίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσµενώς επί της αντοχής του έργου. 

β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 

συµβατικούς όρους της εργολαβίας. 

γ.  Οι  εξετάσεις αυτές πρέπει να  γίνουν µε  µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε 

εργαστήριο  του  ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  ή  σε  ιδιωτικό  εργαστήριο  µε  την  έγκριση  της  Υπηρεσίας  και  τα 

αποτελέσµατα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Προϊσταμένη  Αρχή για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µε µέριµνά του και µε 

δαπάνες του να εξετάσει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις, 

σκυροδέµατα και ασφαλτοµίγµατα, αν είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους συµβατικούς όρους 

της εργολαβίας και τις εγκεκριµένες µελέτης ανάθεσης. 

ε.  Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύµφωνες µε τις παραπάνω απαιτήσεις των 

προδιαγραφών και µελετών, θα απορρίπτονται από την  Επίβλεψη της Υπηρεσίας. 

19.2 Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να µεριµνήσει, µε δαπάνες του, για την ίδρυση στο 

εργοτάξιο εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ το οποίο θα πρέπει να έχει 

όλα τα απαραίτητα όργανα και το απαιτούµενο προσωπικό, ώστε να είναι δυνατές, οι παραπάνω εξετάσεις, 

δοκιµασίες και έλεγχοι, καθώς επίσης η εύρεση της βέλτιστης υγρασίας, η παρασκευή και συντήρηση 

δοκιµίων σκυροδέµατος και ότι άλλο προβλέπουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

19.3 Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να µεριµνήσει ώστε οι 

παραπάνω έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες να γίνονται σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κανονισµούς σε 
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Εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα 

εργαστήρια, ανεξάρτητα ή παράλληλα µε τους ελέγχους που θα γίνονται σε τυχόν υφιστάµενο εργοταξιακό 

εργαστήριο. 

 Επίσης, στα παραπάνω εργαστήρια θα γίνονται και όλοι οι έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες, οι 

οποίες δεν µπορούν να γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτε µε µέριµνα του αναδόχου. 

              19.4 Κατά τα λοιπά ισχύει γενικά το Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα 

Παράλειψη συντήρησης και το άρθρο 18.10 της παρούσης, ενώ η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να 

ζητήσει έλεγχο και δοκιµές,  οι οποίες θα  επαναλαµβάνονται  µέχρι  να  επιτευχθούν  τα  απαιτητά 

αποτελέσµατα, οπότε θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο 

και τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Χρήση εκρηκτικών υλικών 

 

20.1 Γενικώς απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών για οιονδήποτε λόγο 

20.2   Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εκρηκτικών αφού προηγηθεί συνεννόηση µε τον χρήστη του 

έργου και λάβει από αυτόν γραπτή άδεια προς τούτο. Τονίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, κάθε ποινική και 

αστική ευθύνη προς οιονδήποτε τρίτο και τα περιουσιακά του στοιχεία βαρύνει, αποκλειστικά και µόνο, τον 

ανάδοχο. 

20.3   Η µελέτη του έργου δύναται να προβλέπει ορισµένες τροποποιήσεις στο νόηµα της παραγρ. 

20.1 και 20.2, οι οποίες θα αναγράφονται, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής το οποίο θα 

ονοµάζεται "Χρήση εκρηκτικών υλικών". 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο:  Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 

 

21.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν 

εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆., οι οποίες πρέπει να µετατοπισθούν από τους 

κυρίους τους.  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση 

όλων των απαιτούµενων από το Νόµο σχετικών αδειών και όπως ορίζεται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, 

έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και 

εντολές που του απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές,  σχετικά 

µε µέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

21.2 Ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη µε τις εργασίες αυτές (εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όµως αυτός να διευκολύνει, χωρίς πρόφαση, την εκτέλεση 

των παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται από το λόγο αυτό, ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστερήσεως 

ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

21.3 Όταν τα έργα ή µέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, πρέπει 

να ληφθεί µέριµνα, να µην δηµιουργηθεί βλάβη στις κατασκευές και εγκαταστάσεις που υπάρχουν (αποθήκες, 

οδούς, κτίρια, φωτεινή σήµανση, καλώδια  ηλεκτρικής παροχής και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, 

κλπ.). 

21.4 Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωµατουργικών εργασιών, θα αναζητηθούν και θα 

εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία µε οποιοδήποτε τρόπο διέρχονται 

υπογείως από την περιοχή του έργου. 

21.5 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα διαθέσιµα στοιχεία που τυχόν 

υπάρχουν σ' αυτήν (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή του 

έργου. Βάσει αυτών, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο µηχανικό, θα αναζητηθούν και θα εντοπισθούν από τον 

ανάδοχο όλα τα υφιστάµενα δίκτυα. Η αναζήτηση και ο εντοπισµός θα γίνουν µέσω ανιχνευτή µετάλλου, ο 

οποίος θα εργάζεται χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικού σήµατος στα δίκτυα. Με τον ανιχνευτή 

θα γίνει ο εντοπισµός της οδεύσεως των δικτύων και µε δοκιµαστικές τοµές, εκσκαφές, θα προσδιοριστεί και 

η φύση του δικτύου (τηλεφωνικό καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.). 

21.6  Τα  αποτελέσµατα της αναζήτησης και εντοπισµού θα αποτυπωθούν πάνω σε σχέδιο κάτοψης 
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της περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, µε χαρακτηριστική γραµµογραφία, θα παριστάνονται και οι 

προτεινόµενες λύσεις για τη διαφύλαξη του δικτύου, δηλαδή η προστασία επί τόπου µε εγκιβωτισµό εντός 

σκυροδέµατος, ή η µετατόπιση εκτός περιοχής εργασιών µε προσθήκη νέου τµήµατος. 

21.7 Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊστάµενη Αρχή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία το 

ταχύτερο, µετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται µε περιγραφή για προστασία ή 

µετατόπιση των δικτύων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί τόπου προστασίας, το καλώδιο ή ο σωλήνας 

υδρεύσεως θα τοποθετείται µέσα σε πλαστικό σωλήνα διαµέτρου 16 εκ., ο οποίος θα εγκιβωτιστεί σε 

σκυρόδεµα (Β-160) τετραγωνικής διατοµής διαστάσεων 45 x 45 όπου απαιτηται.  

21.8  Η  εργασία  προστασίας  ή  µετατόπισης  θα  εκτελεστεί  µετά  την  έγκρισή  της  από  την 

Προϊστάµενη Αρχή. 

21.9 Με βάση τα παραπάνω, ουδεµία ζηµία από τον ανάδοχο επί υφισταµένων δικτύων είναι 

αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου προξενηθεί από τον ανάδοχο βλάβη στα δίκτυα, η 

αποκατάστασή της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο.  

21.10  Η  αποκατάσταση  του  δικτύου που υπέστη βλάβη,  που προξενήθηκε από  τον  ανάδοχο, 

ανάλογα µε  τη  φύση του δικτύου, θα  εκτελείται όπως παρακάτω περιγράφεται : 

           α.  Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άµεσα, µε προσωρινό τρόπο, η συνέχεια των 

επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το βλαµµένο καλώδιο µε νέο σε όλο το µήκος το οποίο 

περιλαµβάνεται µεταξύ  των πλησιέστερων συνδέσµων και σε µήκος όχι µεγαλύτερο των σαράντα (40) 

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.  Αγωγός δικτύου  ύδρευσης:  θα αντικαθίσταται µε νέο σωλήνα, το τµήµα το οποίο βρίσκεται δέκα 

(10) µέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 

          δ.  Αγωγός καυσίµου: θα αντικαθίσταται, µε νέο αγωγό, το τµήµα το οποίο βρίσκεται δεκαπέντε (15) 

περίπου µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 

21.11 Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισµού µέσω ανιχνευτή µετάλλων δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, 

αλλά η δαπάνη της περιλαµβάνεται αναλογικά στις τιµές µονάδος του έργου 

21.12 Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα δίκτυα ή µετακινήσεις 

υφισταµένων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ο µικρότερος δυνατός αριθµός συνδέσεων. 

21.13 Κατά την εγκατάσταση οιουδήποτε καλωδιακού δικτύου δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη 

εγκατάσταση “υλικών προστασίας και  καλωδίων”. Θα  προηγείται η  κατασκευή ή  εγκατάσταση των 

βοηθητικών ή προστατευτικών υλικών (άµµου, σωληνώσεων, φρεατίων), θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα 

µηχανικό η αρτιότητα των και εν συνεχεία θα εγκαθίστανται τα καλώδια. 

21.14 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την εγκατάσταση στο έργο να φροντίσει µε δικές του ενέργειες για 

την διατήρηση συνδέσεων µε τις Ο.Κ.Ω (∆ΕΗ,  ΕΥ∆ΑΠ,ΟΤΕ)  για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 

21.15 Η δαπάνη των τιµολογίων κατανάλωσης των πάρα πάνω παροχών και συνδέσεων για τον χρόνο 

από την εγκατάσταση µέχρι την παράδοση προς χρήση βαρύνει τον ανάδοχο που τις καταβάλει στους 

αντίστοιχους Ο.Κ.Ω. . 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων) 

 

22.1.    Στην  τιµή  εγκαταστάσεως  των  πάσης  φύσεως  καλωδίων  περιλαµβάνεται και  κάθε δαπάνη 

που απαιτείται για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση των υλικών επιχώσεων των χαντακιών, 

ανεξάρτητα της θέσεως προµήθείας τους. 

22.2.   Το ίδιο ισχύει προκειµένου και για υλικά επιχώσεως πάσης φύσεως σωληνώσεων. 

22.3.  Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται τροποποίηση των ανωτέρω εφόσον σαφώς αναγράφεται στην 

Τεχνική Περιγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο Προσωρινές Εγκαταστάσεις - Κατασκευές του αναδόχου 
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23.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, µε δαπάνη του, τα υλικά, µηχανήµατα, εργαλεία που  

του  παραδίδει  ο  κύριος  του  έργου  για  χρήση  ή  ενσωµάτωση και  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε 

καταστροφή ή απώλειά τους, από πληµµελή χρήση ή διαφύλαξη. 

23.2 Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια, 

γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε µέριµνα, 

δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες 

αρχές, µετά από σχετική αδειοδότηση. 

23.3 Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεµελίωση ή άλλη προστασία 

υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, 

όπως και να λάβει κάθε άλλο µέτρο, για να αποφύγει την πρόκληση ζηµιών σε τρίτους ή στην Υπηρεσία ή 

και στο 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. 

24.2 Οµοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχει πλέον ο 

λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκοµίσει, κλπ., κάθε προστατευτική κατασκευή που κατασκευάστηκε για 

την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο για να 

αποφευχθούν κάθε φύσεως ζηµιές, ατυχήµατα, κλπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, αγρούς, 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως έργα, όπως και να αποµακρύνει τα 

περιφράγµατα των εργοταξίων. 

24.3 Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν 

προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογο χρόνο περάτωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε 

βάρος του αναδόχου και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει από την επόµενη πληρωµή προς αυτόν, πέρα από τη µη 

έκδοση βεβαίωσης για εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου ή τµήµατός του γι' αυτό το λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  Επίβλεψη κατασκευής του έργου 

 

Πέρα από το ότι προβλέπεται στο σχετικό µε την επίβλεψη κατασκευής του έργου, άρθρο 136 

του Ν. 4412/2016 ισχύουν τα παρακάτω: 

 

α. Ο επιβλέπων το έργο και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι να µεταβάλλουν τις διατάξεις 

των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς έγγραφη έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής γι' αυτό, η δε 

παρουσία αυτών που ασκούν την επίβλεψη δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του, 

που απορρέουν από τη σύµβαση. 

β. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή µεταφορικά µέσα για την κίνηση όλου του 

προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του έργου, τόσο από την πλησιέστερη πόλη προς την 

περιοχή των έργων, όσο και µέσα στην περιοχή αυτή, όλες δε οι σχετικές δαπάνες για την κίνηση αυτού του 
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προσωπικού, βαρύνουν τον ανάδοχο.  Ο διευθύνων από µέρους του Αναδόχου υποχρεούται, µετά από 

ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα 

έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους 

παραγωγής (άρθρο 138 παρ. 14 του Ν. 4412 / 2016 ). 

              γ.  Σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 136, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊσταµένη αρχή,  κάθε τρίµηνο,  συνοπτικές 

ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την 

κατασκευή του.  

Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία εφαρµογής της 

εγκεκριµένης µελέτης του έργου, µε τον εντοπισµό σφαλµάτων της προµέτρησης και µε την εµφάνιση 

απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίµηση της διευθύνουσας 

υπηρεσίας για το αν στο επόµενο τρίµηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών  

εργασιών,  καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών,  προκειµένου η προϊσταµένη αρχή να αποφασίσει 

σχετικά µε τη συνέχιση του έργου ή τη µείωση του συµβατικού αντικειµένου και τη διάλυση της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

               Οι υποχρεώσεις του αναδόχου προβλέπονται στο Ν 4412/2016, ειδικότερα στα άρθρα 18 και 138 

και περιγράφονται και στα συµβατικά τεύχη. 

Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 

Προσαρτήµατος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον: 

 26.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 13 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην 

παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους άλλους εργολήπτες (αναδόχους) οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν 

από τον κύριο του έργου σε εργασίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Επίσης ο 

ανάδοχος υποχρεώνεται να διευκολύνει τον κύριο του έργου και τους άλλους εργολήπτες ή προµηθευτές και 

να ρυθµίζει τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος ώστε 

να µην τους παρεµβάλλει εµπόδια. 

           26.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθευτεί, µε δική του δαπάνη, όλα τα υλικά, εργατικά και 

µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου καθώς και για τη µεταφορά τους από τις πηγές 

λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες όλα τα 

µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

 26.3 Οποιαδήποτε ζηµιά ή καταστροφή στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις που 

προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο ή δολιοφθορά, κατά την διάρκεια της εργολαβίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο 

οποίος είναι υποχρεωµένος και να την αποκαταστήσει. 

26.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για ζηµιές και καταστροφές στις εγκαταστάσεις, 

στα µηχανήµατά του κλπ., που θα οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά 

σπάνιας εµφάνισης (π.χ. πληµµύρες, θύελλες, χιονοπτώσεις κλπ.). 

26.5 Σύµφωνα µε τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες του έργου και τις οδηγίες της Επίβλεψης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να µορφώνει ή να διανοίγει στα εκτελούµενα υπ’ αυτόν παντός είδους τµήµατα του 

κτιρίου, τις απαιτούµενες οπές διόδου ή φωλιές ή αύλακες εντοιχίσεως των σωλήνων ή εξαρτηµάτων των 

διαφόρων ηλεκτροµηχανολογικών έργων του. 

26.6 Οπωσδήποτε απαγορεύεται η µόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από οπλισµένο 

σκυρόδεµα τµήµατα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 

26.7 Στις συµβατικές τιµές της εργολαβίας περιλαµβάνονται, πλην της δαπάνης διανοίξεως και η 
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δαπάνη αποκαταστάσεως των µορφουµένων ή διανοιγµένων φωλεών, οπών ή αυλακών για την τοποθέτηση 

των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων. 

26.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών 

αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης µε εγκεκριµένο 

σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010 «Μέτρα, 

όροι και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών που χρήζουν εναλλακτικής διαχείρισης, 

όπως αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που εξειδικεύεται µε την 

εγκύκλιο4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ) και να εναρµονιστεί µε το Π.∆. 117/04 όπως ισχύει, σε θέµατα 

εναλλακτικής διαχείρισης  αποβλήτων  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισµού     (ΑΗΗΕ),   χωρίς  

ιδιαίτερη αποζηµίωση.  Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016 – Πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

26.9     Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την  έκδοση  

όλων  των  απαιτουµένων  από  τον  Νόµο  αδειών και καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος 

για κάθε παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο Ασφάλιση Προσωπικού 

 

27.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται µέσα ή έξω από 

ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό που απασχολεί, ο ίδιος, ή οι 

υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς, κατά το νόµο, οργανισµούς 

κοινωνικής ασφαλίσεως. 

            27.2 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, 

αναγνωρισµένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό πάσης φύσεως προσωπικό µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, καθώς και αυτό που απασχολούν οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως 

συνεργάτες του Αναδόχου, που απασχολούνται σε εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις 

περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της παραπάνω υποχρεώσεως του αναδόχου βεβαιώνεται µε την προσκόµιση στην 

Υπηρεσία των σχετικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων,  στα οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των 

εργαζοµένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 139 του Ν 4412/2016. 

Σε  περίπτωση  που  δεν  προσκοµισθούν  τα  ασφαλιστήρια  συµβόλαια,  η  Υπηρεσία  δικαιούται  να 

εφαρµόσει ανάλογη κράτηση από το λογαριασµό του και µέχρι να τα προσκοµίσει. Εάν ο ανάδοχος 

παραλείψει τη σύναψη των παραπάνω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία 

προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασµό του αναδόχου και 

παρακρατεί τα ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασµό του. 

27.3 Ο ανάδοχος που θα αναδειχτεί έχει υποχρέωση µε την υπογραφή της σύµβασης, να υποβάλλει 

δήλωση στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ για την εργολαβία που ανέλαβε, δίνοντας πλήρη στοιχεία γι' 

αυτό (είδος, περιοχή εκτελέσεως, προϋπολογισµό, κλπ.). 

27.4 Ο ανάδοχος που, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ΑΝ 1846/51 θεωρείται εργοδότης, έχει 

υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς τις 

νόµιµες εισφορές πάνω στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια, όπως κάθε φορά ορίζονται, που βαρύνουν τόσο 

αυτόν τον ίδιο όσο και το εργατοτεχνικό και κάθε φύσεως προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το 

οποίο θα απασχοληθεί στο υπόψη έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο ∆οκιµές Εγκαταστάσεων 

 

28.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση των εργασιών των 

εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις απαιτούµενες δοκιµές µε δικά του 

µέσα, δαπάνες και όργανα σύµφωνα µε το άρθρο 138. παρ.5 του Ν. 4412/2016. 

28.2 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρµοδίων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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28.3 Οι δοκιµές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα µε τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της εγκαταστάσεως 

να µην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες. 

28.4 Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις οι επιτυχείς δοκιµές αποτελούν προϋπόθεση 

για την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση- διοικητική παραλαβή για χρήση 

 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε τµήµα 

του έργου που έχει περατωθεί ή έχει µερικά εκτελεστεί, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής 

παραλαβής. Αυτή όµως η κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι  αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που 

δεν έχει εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη 

τµηµάτων του έργου καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί υπόψη από την 

Υπηρεσία η οποία θα δώσει ανάλογη αύξηση των προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από αίτηση 

που θα υποβάλλει νοµότυπα α ανάδοχος.  

Εάν αυτή δε η κατοχή ή χρήση τµήµατος του έργου  επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες  στον  ανάδοχο,  

τότε  η  Υπηρεσία θα  καταβάλλει σ'  αυτόν  τις πραγµατικές δαπάνες µε βάση πρωτόκολλο καθορισµού νέων 

τιµών που θα συνταχθεί. 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή χρήση τµήµατος του όλου 

έργου, πλήρως αποπερατωµένου ή όχι, δύναται να προβεί στη διοικητική παραλαβή του, όπως προβλέπεται 

από  το άρθρο 169 του Ν4412/2016.  

Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας 

υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του 

αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συµπράττει 

στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο 

ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από 

τους λοιπούς, µε σχετική µνεία κατά περίπτωση  και  αυτό  κοινοποιείται αρµόδια. Το  πρωτόκολλο 

περιλαµβάνει µνεία  του  έργου  ή  των τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της 

κατάστασης των εργασιών. 

 Η  κατά  την  προηγούµενη  παράγραφο  διοικητική  παραλαβή  για  χρήση  γίνεται  αµέσως  µετά  

την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τα συµβατικά 

τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της 

διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν 

απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση 

των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου µετά από 

σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου παρ. 5 άρθρο 169 του Ν4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο 

 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες, 

εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόµενα  στο άρθρο 171  

του Ν.4412/2016: Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 

να επιθεωρεί τακτικά τα έργα,  να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη 

τους.  

 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο 
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εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε 

βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται 

σε ειδικό  τεύχος,  ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής συµφωνούνται µε την 

διευθύνουσα υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 

 

31.1 Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όµως κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όταν το έργο εκτελείται µέσα στο χώρο 

τους, είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή και ύδωρ µε πληρωµή που θα συµφωνηθεί και σύµφωνα 

µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί ασφαλείας. 

            31.2 Τις γεννήτριες, µετασχηµατιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που µπορεί να απαιτηθούν, πρέπει να 

προµηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος µε φροντίδα και δαπάνη δική του. 

 

ΑΡΘΡΟ 32ο Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, µε δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους υγιεινής (υποχρεωτικά 

WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που ασχολούνται στα έργα και θα φροντίζει να διατηρούνται 

καθαρά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Υπουργείου Εργασίας. Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο 

των έργων στοιχειώδες φαρµακείο µε επαρκή εφοδιασµό για να µπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες 

βοήθειες σε µικροτραυµατισµούς κατά την εκτέλεση των έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως 

ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

Κατ΄ εξαίρεση αυξοµειώσεις στο χαρτόσηµο τιµολογίου ή άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα 

το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο, µόνο στο µέτρο που ίσχυαν, κατά τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς. 

Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα 

δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος, ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου 

αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 34ο Περί Φ.Π.Α 

Σχετικά µε τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύουν γενικά οι διατάξεις περί Φ.Π.Α., 

δηλαδή ο Κύριος του έργου (Υπηρεσία) καταβάλλει στον ανάδοχο Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 35ο  Τήρηση Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων 

 

35.1 Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόµων κλπ., όπως ορίζεται στο άρθρο 

138 του Ν.4412/2016, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  τις  

σχετικές  διαταγές  και  εντολές  που  του  απευθύνουν ή  κοινοποιούν κατά  τη  διάρκεια εκτέλεσης του 

έργου, διάφορες αρχές, σχετικά µε µέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, 

ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

35.2 Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσο των έργων, 

όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και γενικά κάθε τρίτου, ευθύνεται δε 

απόλυτα, αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη, που τυχόν επισυµβεί στο προσωπικό που 

εργάζεται ή συναλλάσσεται στο εργοτάξιο ή στο προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, λόγω µη λήψεως 

από αυτόν ή το προσωπικό του, των µέτρων ασφαλείας που ενδείκνυνται, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη 

αιτία, όπως και για τα τυχαία. 

Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος για την πληρωµή προστίµου, χρηµατικής ποινής, 

αποζηµιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης, που θα προκύψει κατά οποιονδήποτε τρόπο, 
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άµεσα ή έµµεσα, από την εκτέλεση των έργων (Εργατικά Ατυχήµατα - Αστικά Αδικήµατα κλπ.)  σύµφωνα 

µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

35.3 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση 

όλων των απαιτούµενων από το Νόµο αδειών και καθίσταται, ουσιαστικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος για 

κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Είναι επίσης υποχρεωµένος να 

µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των απαιτούµενων στοιχείων που προβλέπονται από το Νόµο 

και να εφαρµόσει τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, όπως αυτό 

ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/οικ./177/2.3.2001(Β266), ∆ΕΕΠΠ/85/14.5.2001(Β686) και 

∆ΙΠΑ∆/οικ889/27.11.2002 (Β16) και το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 πρόληψη και αντιµετώπιση του 

εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δηµοσίων έργων (Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ). 

35.4  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους 

περιβαλλοντικούς όρους για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό 

εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση 

εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται τέτοια µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η 

ηχορύπανση. 

 

ΑΡΘΡΟ 36ο  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

36.1 Ορισμός της ανωτέρας βίας 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι 

κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών:πόλεμος, 

εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, 

στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος,βίαιη διατάραξη της τάξης από 

πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το προσωπικό του, γενική απεργία 

εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή 

ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή 

παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του,άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται 

ρητά στα συμβατικά τεύχη, και:που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και που 

δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 388 του Α.Κ., και που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την 

επέλευσή τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

36.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 

Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί στην εκτέλεση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για το 

γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις 

υποχρεώσεις τις οποίες παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει.  Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός 

ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή 

θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα 

βία.  Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω 

προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. 

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για 

υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την καταβολή οφειλομένων προς στο 

άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση. 

36.3 Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση 

των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται να 

ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 

36.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας 
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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∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο εργολαβίας και Προϋπολογισµός Μελέτης 

 

 1.1 Αντικείµενο της  παρούσας εργολαβίας είναι η  εκτέλεση του έργου: Προστασία – ανάδειξη 

και διαμόρφωση σε χώρο δασικής αναψυχής του δασυλλίου Γορίτσας (Ζευγάρια).  

 1.2. Η συνολική δαπάνη του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη της Υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό 

των 100.000,00 € (ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ) στο οποίο συµπεριλαµβάνονται Εργασίες, το ποσοστό 18% 

για (Ε.Ο.+ Γ.Ε.), Απρόβλεπτα 15%, Αναθεώρηση και ΦΠΑ (24%). Το έργο χρηµατοδοτείται από  ΚΑΠ 

Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) του ∆ήµου  µε  100.000,00 €  και Κ.Α.:30-7326.207 Προϋπολογισµού 

2019.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τιµές µονάδος 

 

 2.1. Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης, αναφέρονται σε πλήρως τετελεσµένες εργασίες, 

όπως περιγράφονται και συµπληρώνονται στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας. Με τις τιµές αυτές θα 

αποζηµιωθεί ο Ανάδοχος. 

 2.2 Στις τιµές µονάδος επιπλέον (βλ. και αρθρο 13 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) περιλαµβάνονται: 

2.2.1    Η αξία προµήθειας όλων των απαιτουµένων για την εκτέλεση των διαφόρων ειδών εργασιών,  

σκαλωσιών,  υλικών  και  µικροϋλικών,  καθώς  και  αξία  και  δαπάνη  φορτοεκφόρτωσης, 

µεταφοράς προσκόµισης αυτών µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης ή ενσωµάτωσής τους, µετά του 

υπολειποµένου χρόνου  και  τις  καθυστερήσεις των  µέσων  µεταφοράς, εκτός  αν  άλλως  αναφέρεται 

ευκρινώς στο Τιµολόγιο Μελέτης. 

2.2.2    Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, µεταφορά επί τόπου των έργων και χρησιµοποίηση 

κάθε είδους µηχανηµάτων, εργαλείων, µεταφορικών µέσων, µε όλα τα  έξοδα κίνησης, λειτουργίας, 

συντήρησης επισκευής, σταλίων λόγω κακοκαιρίας ζηµίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας απόσβεσης, 

προστασίας, ασφαλίστρων, κλπ., και χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και την αξία των καυσίµων, λιπαντικών, 

νερού και ρεύµατος για τις εργασίες πλήρως και έντεχνα τετελεσµένες. 

2.2.3    Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιµοποίησης και τοποθέτησης των αναφερθέντων υλικών, 

καθώς  και  κάθε  πρόσθετης εργασίας,  έστω  και  µη  ρητώς  κατονοµαζόµενης στη  διατύπωση κάθε 

κονδυλίου, που απαιτείται όµως κατά τα συµβατικά της δηµοπρασίας, κατά τη µελέτη και της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, για την ασφαλή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και εµπρόθεσµη αποπεράτωση του έργου. Στις 

δαπάνες περιλαµβάνεται και η εκτέλεση ορισµένων εργασιών µε τη βοήθεια εργατικών χεριών σε όσες 

περιπτώσεις ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν µηχανικά µέσα. 

2.2.4 Οι δαπάνες για µεταφορά και εναπόθεση των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων 

εσκαφών / καθαιρέσεων και τα λοιπών ακατάλληλων υλικών σε κατάλληλα σηµεία. ∆ιευκρινίζεται ότι η 

Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράµµατος, ή καταβολή σχετικής 

αποζηµίωσης, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κ.λ.π. θα γίνονται σε θέσεις 

και κατά τρόπο που να µην δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των 

αρµόδιων Αρχών. 

2.2.5    Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και ανακατασκευή 

κακότεχνων µερών του έργου, µετά από εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 2.3. Στα γενικά έξοδα του εργολήπτη περιλαµβάνονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, και οι 

παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον βαρύνουν αποκλειστικά: 

2.3.1    Κάθε δαπάνη που µπορεί να προκύψει για την ασφαλή και έντεχνη αποπεράτωση του έργου,  

καθώς  και  κάθε  δαπάνη  που  καθορίζεται από  την  ΕΣΥ  ότι  περιλαµβάνεται στις  τιµές  του Τιµολογίου 
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Προσφοράς του Αναδόχου. 

2.3.2    Οι πληρωµές του εργολάβου υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, φόρους κλπ. για έργα του 

Προϋπολογισµού του ∆ήµου Ιωαννιτών. 

2.3.3   Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου έχουν γενική ισχύ και εφαρµόζονται συµβατικά ανεξάρτητα 

από τις επί µέρους ποσότητες των διαφόρων  εργασιών που θα εκτελεσθούν, είτε πρόκειται για κατασκευές 

από την αρχή, είτε για συµπληρώσεις ή επισκευές υπαρχόντων έργων. 

2.3.4    Οι τιµές αυτές ισχύουν επίσης γενικά και ανεξάρτητα από τις ώρες - ηµέρα και νύχτα - 

εργάσιµες ηµέρες ή αργίες, που θα ορισθεί από την υπεύθυνη Υπηρεσία, ότι θα εκτελούνται οι εργασίες. 

2.3.5   Οι απαιτούµενες δαπάνες για τη φύλαξη των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., που παραδίδονται 

στον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Τεχνική µελέτη - Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 3.1. Η  τεχνική  µελέτη  (τεύχη–Σχέδια)  που  αφορούν  στο  παρόν  έργο  περιέχονται στο  φάκελο 

δηµοπρασίας. 

 3.2  Ισχύουν οι σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, εφόσον δεν αναιρούνται από τα 

αναγραφόµενα στις ΕΤΕΠ ή στο Αναλυτικό Τιµολόγιο που κατισχύει των εντύπων Τεχν. Προδιαγραφών της 

Υπηρεσίας. 

 3.3  Ισχύουν οι ΕΤΕΠ που αναφέρονται στα άρθρα του Αναλυτικού Τιµολογίου οι οποίες εγκρίθηκαν 

µε την απόφαση αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/30-7-2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)   του  Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών,  Μεταφορών και ∆ικτύων,  µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα (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  Προδιαγραφές που  αναφέρονται στο  συµβατικό τεύχος  της  Τεχνικής 

Περιγραφής του έργου. 

 3.6   Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά 

στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί χωρίς 

αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση από αυτήν 

την αιτία. 

 3.7  Η  δαπάνη  κάθε  εργασίας  και  αντιστοίχου  υλικού  που  συνεπάγεται  η  ακριβής  εφαρµογή  

των ανωτέρω, περιλαµβάνεται ανοιγµένη στις τιµές του Τιµολογίου Μελέτης (και Προσφοράς) του έργου. 

 3.8   Συντονισµός προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων. 

3.8.1  Οι ισχύουσες προδιαγραφές και οι ειδικές διατάξεις και όλα τα συµπληρωµατικά σχέδια και 

έγγραφα, αποτελούν ουσιώδη µέρη της σύµβασης και κάθε απαίτηση που τίθεται σε ένα από αυτά είναι 

δεσµευτική και θεωρείται ότι περιέχεται σε όλα. 

3.8.2   Ο ανάδοχος δεν μπορεί να επωφεληθεί από πιθανό σφάλμα ή παράλειψη των σχεδίων. 

 

3.8.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιληφθεί ότι υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

στοιχείων της µελέτης ή ότι ενδεχόµενα είναι απαραίτητες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις, υποχρεούται το 

ταχύτερο να ζητήσει γραπτές οδηγίες κλπ. σύµφωνα µε το  άρθρο 138 του Ν.4412/2016 από την 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και µε το άρθρο 10 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρούσης. Ακόµα υποχρεούται όπως 

οποτεδήποτε και µε οποιοδήποτε τρόπο εφαρµόσει την επί του θέµατος απόφαση της Υπηρεσίας. 
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3.8.4 Στις προτάσεις ή σχέδια του εργολάβου η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να φέρει 

οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνει αναγκαία και µετά την σύµφωνο γνώµη της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  Χρονοδιάγραµµα κατασκευής –Οργανόγραµµα - Ηµερολόγιο 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου  µέσα σε 

προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα 

(30) ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 145  του 

Ν.4412/2016,    συνοδευόµενο  από  κατάσταση  µηχανηµάτων  και  προσωπικού  αναλόγου εκπαιδεύσεως, 

που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο.  Ο µηχανικός εξοπλισµός, που θα αναφέρεται στην κατάσταση, θα 

χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για το υπόψη έργο και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα αναγραφόµενα 

στην Τεχνική Περιγραφή σχετικά µε αυτόν. 

 4.1 Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει διάγραµµα GANTΤ όπως προβλέπεται στο άρθρο 145του 

Ν.4412/2016. Ως µονάδα χρόνου θεωρείται η ηµέρα. Ως αφετηρία των χρόνων (χρόνος εκκίνησης) 

λαµβάνεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Στο υπό έγκριση χρονοδιάγραµµα θα διακρίνονται µε 

χαρακτηριστικούς συµβολισµούς: 

 

            α.  Η αφετηρία του χρόνου 

            β.  Το πέρας του συνολικού συµβατικού χρόνου. 

 

 4.2 Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος και ειδικά η οµαδοποίηση των εργασιών, ο καθορισµός των 

έργων  επικάλυψης και ο προγραµµατισµός ροής των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό. 

 4.3 Επισηµαίνεται ότι το χρονοδιάγραµµα πρέπει να συνοδεύεται και από αιτιολόγηση των διαφόρων 

φάσεων του.  Θα αναφέρει τον αριθµό και την ειδικότητα του προσωπικού που θα απασχολεί ο Ανάδοχος, τα 

µέσα και τις χρονικές στιγµές κατά τις οποίες θα υποβάλλονται οι συµπληρωµατικές µελέτες και θα γίνονται 

οι παραγγελίες των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., που απαιτούνται στο έργο και προβλέπονται στα τεύχη του 

∆ιαγωνισµού. 

 4.4 To  χρονοδιάγραµµα θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση. Η έγκριση του 

χρονοδιαγράµµατος θα γίνει από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του, 

εφαρµοζοµένων των διατάξεων  της παρ. 2 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. 

Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το 

χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που 

προβλέπεται να εκτελεσθούν. 

 4.5  Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα 

των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 145 του 

Ν.4412/2016.   Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την 

επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων,  αποτελεί λόγω έκπτωσης του αναδόχου 

και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016. 

 4.6 Κάθε εβδοµάδα ο Επιβλέπων θα εξετάζει εάν η υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος παρουσιάζει 

απόκλιση. Για να είναι εφικτός ο έλεγχος πρέπει απαραιτήτως ανά εβδοµάδα να γίνεται ενηµέρωση του 

χρονοδιαγράµµατος όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών. Εάν διαπιστωθεί διαφορά µεταξύ του 

χρονοδιαγράµµατος και της προόδου, ο Επιβλέπων, αφού εξετάσει τους λόγους που την προκάλεσαν, οφείλει 

να προβεί έγκαιρα στις επιβαλλόµενες ενέργειες για την επισήµανση των αιτιών της καθυστέρησης της 

προόδου προς εξάλειψή της. ∆ηλαδή, προς την Προϊσταµένη Αρχή εάν υπάρχουν εκκρεµότητες ευθύνης της, 

ή προς τον Ανάδοχο επισηµαίνοντας τα αίτια και καθορίζοντας συγκεκριµένες ενέργειες και µέτρα που 

πρέπει αυτός να λάβει. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση µη ανταπόκρισής του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα 

προβαίνει σε Ειδική Πρόσκληση και στη συνέχεια σε Προσωρινή Έκπτωση του Αναδόχου, σε εφαρµογή του 
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άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

 4.7 Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή ύπαρξης 

καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίµακα που να επιδρά στην τήρηση 

του Προγράµµατος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες και θα 

υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, µαζί µε αναλυτική αιτιολογική έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν 

την ανασύνταξη. 

 4.8 Στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα καθορίζονται οι εργασίες έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η 

λειτουργία του ευρύτερου χώρου του εργοταξίου. 

 4.9 Σύµφωνα µε το άρθρο 145  παρ.  4  του Ν4412/2016,  ο ανάδοχος κατασκευής του έργου 

υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει 

οργανόγραµµα του εργοταξίου,  στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 

εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

 4.10 Ο  Ανάδοχος μεριμνά  στην  τήρηση  Ημερολογίου,  όπως  ορίζεται µε  το  άρθρο 146  του 

Ν.4412/2016. 

Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά ή στις περιπτώσεις µικρών έργων µπορεί να συµπληρώνεται 

κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του 24ώρου, 

β) αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε 

ηµεραργίες λόγω υπερηµερίας του εργοδότη, 

γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του 

εργοδότη, 

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν 

εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας, 

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού, 

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήµατα µε τις 

ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό, 

η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, 

θ) τις εργαστηριακές δοκιµές, 

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν 

καθυστερήσεις,επίσης περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών  

αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,  

ββ) έκτακτα περιστατικά και 

γγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο  ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, 

δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.4 του άρθρου 146, εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του 

για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε 100 ευρώ την ημέρα για κάθε μέρα 

παράλειψης. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική 

πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Προθεσµίες - Ποινικές Ρήτρες 

 

 5.1   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας αυτής µέσα 

σε διάστηµα 360 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 
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Ν4412/16, µέσα στην οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου. 

 5.4 Παράταση της προθεσµίας που τάσσεται, αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο µόνο για την περίπτωση 

αλλαγής των απαιτήσεων από την Υπηρεσία µετά την εγκατάστασή του στο έργο. Κατά τα λοιπά, έχουν 

εφαρµογή το άρθρο 12 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΕΣΥ καθώς και οι διατάξεις του άρθρο 147του Ν.4412/2016. 

 5.5  Σε περίπτωση υπερβάσεως της συνολικής προθεσµίας του έργου επιβάλλονται ποινικές ρήτρες 

σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΕΣΥ και το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 . 

 5.6 Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που είναι δυνατόν 

να επηρεάσουν το χρόνο εκτέλεσης του όλου έργου ή µέρους αυτού, ο ανάδοχος υποχρεώνεται όπως ευθύς 

αµέσως ενηµερώσει έγγραφα τη  ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις, προκειµένου αιτιολογηθεί 

και τεκµηριωθεί αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. 

 5.7  Επίσης  εφόσον  οι  υπόψη  καθυστερήσεις δηµιουργούν πρόσθετες  δαπάνες  στον  ανάδοχο  και 

προσαυξάνουν το κόστος εκτέλεσης εργασιών (ηµεραργίες προσωπικού και µηχανηµάτων) και για να ληφθεί  

υπόψη  σχετική  απαίτηση,  θα  πρέπει  ο  ανάδοχος  ευθύς  αµέσως,  να  γνωστοποιήσει  στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία, πλήρως αιτιολογηµένα, τις οικονοµικές του απαιτήσεις. Παρόµοια αιτήµατα που τίθενται εκ των 

υστέρων δεν θα λαµβάνονται υπόψη, τόσο για τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας όσο και των αντίστοιχων 

αποζηµιώσεων. 

 5.8 Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις 

γραπτές εντολές της Υπηρεσίας και γενικά αν ισχύουν οι λόγοι που περιγράφονται στο  άρθρο 160   του 

Ν.4412/2016, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 5.9  Ο Ανάδοχος οφείλει 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 Έσοδα του ∆ήµου Ιωαννιτών ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην 

ΣΑΤΑ). 

6.2   Τα Γενικά Έξοδα και Όφελος του αναδόχου ανέρχεται σε ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό 

18%. 

6.3   Ανάλογα µε τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου διαφοροποιούνται οι κρατήσεις επί των 

πληρωµών. ∆ιακρίνονται οι παρακάτω βασικές κατηγορίες χρηµατοδότησης: 

α. Χρηµατοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Κράτους. 

β. Χρηµατοδότηση από κονδύλια ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Σε ό,τι αφορά στις κρατήσεις, αυτές γίνονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει (πρόσφατη τροποποίηση βάσει Ν.4254/2014, ΦΕΚ 85/Α/2014). 

 6.4 Κατά την σύνταξη των τιµών µονάδος οι βασικές τιµές των υλικών που ελήφθησαν υπόψη 

περιλαµβάνουν τις παντός είδους επιβαρύνσεις των, δηλαδή φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ. για 

τα οποία ισχύει  η παρ. 6 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. Ειδικά για τα έργα των παρ. 6.3α και  6.3β, αν 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δοθεί δασµολογική ή φορολογική απαλλαγή ή µείωση, αυτή θα 

εκπέσει σε ωφέλεια του έργου (όχι σε ωφέλεια του αναδόχου) και είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Τα 

παραπάνω ισχύουν και για τις νέες τιµές µονάδος που πιθανόν να συνταχθούν. 

 6.5 Εφόσον απαιτηθούν βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων, σύµφωνα 

µε την παρ. 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν από τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιµών 

υλικών εργατικών και µισθωµάτων από την την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. 

του Γ΄ Τριµήνου 2012. 

 6.6 Για το κατ’ αποκοπή τίµηµα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη οι κάθε είδους επιβαρύνσεις, δηλαδή 
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φόροι, τέλη, ειδικοί φόροι κλπ. 

 6.7 Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου επιβληθούν και νέα πρόσθετα τέλη ή αυξηθούν τα 

ποσοστά αυτών που ισχύουν κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς, η σχετική πρόσθετη δαπάνη που θα 

προέρχεται από αυτά, θα βαρύνει την Υπηρεσία. 

 6.8 Σαν  γενική  τεκµαρτή  έκπτωση  της  εργολαβίας  θα  είναι  η  διαφορά  του  συνολικού  ποσού 

προσφοράς από την συνολική εκτίµηση δαπάνης της Υπηρεσίας διαιρούµενης δια της τελευταίας. 

 6.9  Οι  διατάξεις  περί  Φ.Π.Α.  έχουν  εφαρµογή  στην  παρούσα  εργολαβία  σύµφωνα  µε  τα 

αναγραφόµενα στο άρθρο 34 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΕΣΥ. 

 6.10  Πλέον των νόµιµων κρατήσεων,  σύµφωνα µε το άρθρο 375 παρ. 7. Του Ν 4412/16: Το 

έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

∆ηµοσίων Συµβάσεων αντικαθίσταται ως εξής:  «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις 

συµβάσεις που  υπάγονται στον παρόντα νόµο,  ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη 

ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωµής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης».  

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

Επίσης,  δεν απαλλάσσεται από ειδικούς φόρους επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών,  

εξοπλισµών κλπ., καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται στη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία περί 

φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων. Επίσης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από 

κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2366/53 κλπ.), καθώς και από τις δαπάνες για την απόρριψη υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Πληρωµή Αναδόχου 

 

Με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 ορίζονται όσα ισχύουν για τους Λογαριασµούς – Πιστοποιήσεις του 

αναδόχου. Και συγκεκριµένα: 

 7.1  Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά,  µε βάση τις 

πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών. Αν από 

τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο κύριος του 

έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συµπέσει µε τα 

προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα.  

 

 7.2 Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές 

πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία 

οφείλονται σ΄ αυτόν.  Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα 

πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.  Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες 

που δεν έχουν επιµετρηθεί. Κατ’ εξαίρεση, για τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του 

επιβλέποντος µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς 

επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες βάσει 

προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία.  Η αξία των εργασιών 

που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του 

συνόλου των πιστοποιούµενων εργασιών του τρέχοντος λογαριασµού. 

 7.3 Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και 

τους εγκρίνει µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε 

βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε εντολή της προς τον ανάδοχο, 

επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη 

και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο και την έγκριση 

του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος 

του λογαριασµού µπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το 
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έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις 

επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και 

γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το 

νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Ο εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί την  πιστοποίηση για την 

πληρωµή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής της πιστοποίησης 

είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο 

µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης. 

 7.4 Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 

πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας αναθεώρησης και σε 

δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις 

ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. 

 7.5 Για τα κατ’ αποκοπήν τµήµατα του έργου, πλήρως ολοκληρωµένα αποζηµιούµενα µε καταβολή 

στον Ανάδοχο των τµηµάτων που προσφέρει ο ίδιος µε την Οικονοµική Προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου 

8.1    Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις  του άρθρου 

153 του Ν.4412/2016. 

Σχετικά διευκρινίζεται ότι: 

 8.2   Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµοσίου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα 

κατά ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής 

ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι 

αναθεωρηµένες συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές παρ. 2 άρθρο 153 του Ν4412/2016. 

 8.3.  Για τον υπολογισµό της αναθεώρησης (σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016) για το κατ’ αποκοπήν 

ποσό,  διαχωρίζονται οι διάφορες εργασίες που εκτελούνται κατά αναθεωρητικά τρίµηνα. Σαν ποσότητες 

λαµβάνονται τµήµατα των ποσοστών που αναφέρονται στον Προϋπολογισµό Μελέτης αντιστοίχως, ή στον 

Πίνακα Ποσοστών ∆απάνης, αν υπάρχει αυτός. 

 8.4 Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύµβασης ορίζεται 

το ηµερολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο: 

α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από δηµοπρασία ή β) 

εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύµβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δηµοπρασία, 

και υπό τον όρο ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο. 

 8.5  Η διαπίστωση των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων, µηχανηµάτων όπως 

και των  εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ηµεροµίσθια γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών 

∆ηµόσιων Έργων (Ε∆Τ∆Ε), που προβλέπεται από το άρθρο 9 της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας  

της  Κυβέρνησης  και  Περιβάλλοντος,   Χωροταξίας  και  ∆ηµόσιων  Έργων  αριθµ. 80885/5439/6.8.1992 

(Β΄573). 

 8.6  Το συνολικό ποσό που θα υπολογίζεται µε την άθροιση των δαπανών όλων των εργασιών που 

έγιναν  στο  αναθεωρητικό τρίµηνο, θα  αποτελεί το  ποσό που θα  αναθεωρείται. Το  ποσό αυτό θα 

πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή (ΟΙΚ, ΗΛΜ, Ο∆Ο, κλπ.) του προϋπολογισµού. 

 8.7  Κατ’ εξαίρεση από το ∆’ τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο 

αναθεώρησης   της   παραγράφου   6   του   Ν   4412/2016   ορίζεται   από   τη   σχέση   s(ή   σ)=1. Η  διάταξη  

εφαρµόζεται σε  όλες  τις  συµβάσεις που  βρίσκονται σε  εξέλιξη ανεξάρτητα του  χρόνου δηµοπράτησής 

τους.  Με  απόφαση του  Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και  ∆ικτύων  µπορεί να ορίζονται  συντελεστές  

αναθεώρησης  αν  διαπιστωθεί  από  τις  αρµόδιες  υπηρεσίες  της  Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών µεγάλη 

απόκλιση από τις τιµές του Γ’ τριµήνου του 2012. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Προκαταβολή-Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 

 

       9.1  ∆ΕΝ προβλέπεται  η  χορήγηση  προκαταβολής  στον  Ανάδοχο  µε  την  επιφύλαξη  δυνατότητας 
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εφαρµογής του άρθρου 242 παρ. 3 του Ν.4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-12) 

9.2  ∆ΕΝ  προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ∆ιάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου 

 

 10.1  Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης από 

ειδικευµένο προσωπικό. 

 10.2  Είναι υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά 

ειδικότητα και κατά βαθµίδα εκπαίδευσης για την κατασκευή του έργου κατά την εκτέλεση της σύµβασής 

του, σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 8 του Ν.4412/2016. 

 10.3   Ο  αντιπρόσωπος  του  Αναδόχου,  κατ’  εφαρµογή  των  διατάξεων  του άρθρου 143  του 

Ν.4412/2016, θα πρέπει να είναι διπλωµατούχος Μηχανικός µέλος του Τ.Ε.Ε., ή άλλος τεχνικός, που να 

διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. 

 10.4 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται εφόσον απαιτηθεί για την κατασκευή του έργου να διαθέσει 

το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό, εργοδηγούς καθώς και το λοιπό τεχνικό προσωπικό σύµφωνα µε 

το άρθρο 139 του Ν.4412/2016. 

 

Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι 

υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. Η ελάχιστη τεχνική 

στελέχωση του  εργοταξίου σε κάθε έργο καθορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 

φορέα, στη διακήρυξη.  Προκειµένου για έργα προϋπολογισµού πάνω από τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00)  

ευρώ,  η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3)  τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας,  

από τους οποίους ένας (1)  τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος 

(Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.). 

Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των 

εργαζοµένων. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τον 

οικονοµικό φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας 

υπηρεσίας.  Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να καθορίζεται ή και να 

αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και τη 

φύση του εκτελούµενου έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Σύµπραξη στην κατασκευή του µελετητή- Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη 

 

 11.1 Όταν η µελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό µελετητικό γραφείο, η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον µελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου που έχει µελετήσει και για 

κάθε τροποποίηση της µελέτης εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 11.2.  

 11.2 Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 

µόνο για τη διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από 

απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την 

προϊσταµένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών. 

Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλµατα και ελλείψεις της µελέτης και ο µελετητής αποδέχεται την 

ευθύνη του, τροποποιεί τη µελέτη κατά την παρ. 5 του άρθρου 188 του Ν4412/2016, εφόσον δεν έχουν 

παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαµβάνει ο ανάδοχος 

του έργου σε συνεργασία µε µελετητή που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέµα στο 

Τεχνικό Συµβούλιο πρέπει η τροποποιητική µελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο µε την προς τροποποίηση 

και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού µελετητή που διατυπώνει εγγράφως τη γνώµη   του   σε   εύλογη,    κατά   

την   κρίση   της    διευθύνουσας   υπηρεσίας,    προθεσµία. Κατά τη συζήτηση στο συµβούλιο καλούνται 

προς ακρόαση ο αρχικός µελετητής, ο ανάδοχος του έργου ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της 
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υπηρεσίας που  ενέκρινε την αρχική µελέτη,  οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόµνηµα.  Η προϊσταµένη αρχή 

εκδίδει  την  απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της µελέτης, µέσα σε προθεσµία τριάντα 

(30)  ηµερών από την έκδοση της γνωµοδότησης του συµβουλίου και η κοινοποίηση της απόφασης στην 

υπηρεσία τήρησης των µητρώων, αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή των εργασιών της τροποποιητικής 

µελέτης. Αν η ανάγκη τροποποίησης της µελέτης αποδίδεται σε σφάλµατα ή ελλείψεις της και δεν έχουν 

παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου του έργου κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016. Ο µελετητής της αρχικής µελέτης µπορεί να ασκήσει 

αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης περί τροποποίησης της µελέτης, αν αυτή αποδίδεται σε σφάλµατα ή 

παραλείψεις της µελέτης. 

 Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος του µελετητή οικονοµικές συνέπειες και την έναρξη 

της πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όµως την εφαρµογή της τροποποιηµένης µελέτης. Η απόφαση κοινοποιείται 

στα αρµόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του µελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων 

όργανα, αν η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της µελέτης.  

 11.3 Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 188 του 

Ν.4412/2016, για την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι διατάξεις 

της παρ. 5 του αυτού άρθρου 188 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, καθ’ όλη τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου, ο µελετητής φέρει πλήρως την ευθύνη της µελέτης του.  

Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου,  οι βασικοί µελετητές µετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί 

Σύµβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων καθορίζονται όλα τα θέµατα που ρυθµίζουν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές των βασικών 

µελετητών κατά την εκτέλεση του έργου,  το περιεχόµενο της σύµβασης που υπογράφεται µε την 

Προϊσταµένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωµής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές µε τα 

ανωτέρω   θέµα,   όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  6   του  άρθρου  188   του  Ν.4412/2016. 

 11.4 Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο σχεδιασµό, την καλύτερη 

διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο µελετητής, ο ανάδοχος 

κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύµβουλος να ασφαλίζουν τη µελέτη,  την κατασκευή του έργου και τις 

υπηρεσίες τεχνικού  συµβούλου αντίστοιχα,  κατά παντός κινδύνου,  περιλαµβανοµένων και των 

περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία. 

Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και οι 

υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η 

διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια 

ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της 

υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα 

των οποίων ο προϋπολογισµός χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ 

ασφαλίζονται υποχρεωτικά.» 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο:  Μηχανήµατα και µέσα 

 

 12.1     Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προµηθευτεί και 

µεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, και προσωρινές εγκαταστάσεις, για την 

εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία. 

 12.2    Όλα τα µηχανήµατα θα είναι πλήρως εξοπλισµένα, πλήρως λειτουργικά, σε άριστη 

κατάσταση,επαρκώς συντηρηµένα και κατάλληλα για την ασφαλή, έγκαιρη και αποτελεσµατική εκτέλεση του 

έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης. 

 12.3     Αν παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα 

µηχανικά κ.λ.π. µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεώνεται, µέσα σε 15ήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον 

επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η ∆ιευθύνουσα το 
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έργο Υπηρεσίας έκανε ή όχι χρήση του παρόντος άρθρου. 

 12.4  Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς 

το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον 

έλεγχο των παραπάνω. Όπου η διαθέσιµη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει 

να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσµατα. Η µέση ενεργειακή στάθµη 

θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζεται στα 65dB (A). 

 12.5  Τα φορτηγά, που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να είναι σκεπασµένα κατά τη µεταφορά των 

υλικών, ενώ υποχρεωτικός είναι και ο κατάλληλος προγραµµατισµός για αποφυγή µεταφορών σε ώρες 

αιχµής και κοινής ησυχίας. Ειδικότερα, την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο η ∆ιευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλει αναστολή οποιωνδήποτε µεταφορών σε συγκεκριµένα χρονικά 

διαστήµατα της ηµέρας (για λόγους κοινής ησυχίας ή αποφυγής κυκλοφοριακών αιχµών) χωρίς εκ τούτου να 

προκύπτει το οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Ποιότητα στα δηµόσια έργα. - Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 

 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 158 του Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα: 

 

 13.1  Το Π.Π.Ε. ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, 

περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρµόνιση 

και περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου 

και τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, 

ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 

Το Π.Π.Ε.  αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία 

παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί 

και αρχειοθέτησής τους.  

  13.2  Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας ΄Έργου σε κάθε δηµόσιο 

έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη),  του οποίου ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 

1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 

(Β΄1265), ∆ΙΠΑ∆/οικ.611/24.7.2001(Β΄ 1013),  ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003  (Β΄ 928)  του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Την ποιότητα των δηµόσιων έργων αφορούν και οι 

παρακάτω αποφάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 

125Β/27.01.2009). 

Η επίβλεψη της εφαρµογής των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και 

δοκιµών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών, µπορεί να ανατίθενται σε 

διαπιστευµένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 

για συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ΄ ελάχιστο στο πεδίο εφαρµογής ΕΑ 28 στην 

Ελλάδα ή σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήµατα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ ΙSO 14001, για συστήµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται τα 

όρια των αµοιβών για τις πιο πάνω προσφερόµενες υπηρεσίες, µέσα στα όρια που προβλέπονται στην 

παράγραφο 13.4.  

 13.3 Στα δηµόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και 

συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός από τους ελέγχους που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των 

κατασκευαζόµενων έργων και από ειδικό Σύµβουλο που προσλαµβάνεται µε απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών ύστερα από σχετικό διαγωνισµό.  Με τις κοινές αποφάσεις αριθµ. 

64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (Β΄ 1539) των Υπουργών Οικονοµικών, και Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων και κ.υ.α. 8017 Α Πλ. 1259 (Β΄ 260/27.02.2007) κανονίζονται όλα τα σχετικά θέµατα µε τον τρόπο 
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διενέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο 

Σύµβουλο, ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής 

του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών, τη συνεργασία 

των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων τον 

τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούµενων ελαττωµάτων και επίλυση διαφωνιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 159 ή τα καθοριζόµενα στη σύµβαση, και ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την 

αποτελεσµατικότητα του ποιοτικού ελέγχου. 

Με  όµοια  απόφαση µπορεί  να τροποποιούνται οι  διατάξεις  της  παρούσας  παραγράφου.  

 13.4 Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη 

διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη ∆ιεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου ∆ηµοσίων 

΄Εργων, από τις άλλες κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του 

Υπουργείου Υποδοµών,  Μεταφορών και ∆ικτύων,  από τις αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης,  από φορείς Επιθεώρησης-Πιστοποίησης,  διαπιστευµένους κατά την παραγράφου 2 και από 

«αναγνωρισµένους οργανισµούς» στο πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από το Πρόγραµµα 

Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)  και τα συµβατικά τεύχη συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων της παράγραφο 3. 

Ως «αναγνωρισµένοι οργανισµοί», κατά την έννοια του παρόντος άρθρου,  νοούνται τα εργαστήρια δοκιµών,  

τα εργαστήρια βαθµονόµησης, οι οργανισµοί ελέγχου και οι οργανισµοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται 

στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.  Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τα πιστοποιητικά 

των αναγνωρισµένων οργανισµών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη - µέλη. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται 

κλιµακωτά το ποσοστό της προηγούµενης παραγράφου ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού 

δηµοπράτησης του έργου, και ρυθµίζονται όλα τα θέµατα αναφορικά µε τους παραπάνω ελέγχους, όπως ο 

προγραµµατισµός, η ανάθεση της διενέργειας των ελέγχων, οι δαπάνες που καλύπτονται, ο τρόπος πληρωµής 

και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την υλοποίηση των ελέγχων και την αποτελεσµατικότητά τους. 

 13.5  Σηµειώνεται ότι και λόγω προϋπολογισµού, για το συγκεκριµένο έργο,  δεν απαιτείται 

πρόγραµµα ποιότητας έργου σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ. 2 του Ν4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Απολογιστικές εργασίες - Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες 

 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 154-155 του Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα: 

14.1 Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής έργου πλην της περίπτωσης του 

άρθρου 126 του Ν.4412/2016 ‘’Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση 

απολογιστικών εργασιών’’, ο ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι 

υποχρεωµένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 

15%  της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και έως του κατώτατου ορίου του άρθρου 5  του Ν.4412/2016, 

εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

’’Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους’’ . Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η 

αξία των πρόσθετων επειγουσών εργασιών του άρθρου 155 τουΝ.4412/2016 ‘’Επείγουσες και απρόβλεπτες 

πρόσθετες εργασίες’’ . Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην 

πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει, σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την 

εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. 

14.2  Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του 

αναδόχου απολογιστικών εργασιών, που υπόκειται σε έκπτωση, που ορίζεται σε δεκαοχτώ επί τοις εκατό 

(18%) και εφαρµόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούνται, όπως για προµήθειες υλικών, 

µισθώσεις µηχανηµάτων, καύσιµα και λιπαντικά, µισθούς, ηµεροµίσθια, λοιπές αποζηµιώσεις και 

ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων και κάθε είδους κρατήσεις. Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η ρητή 

ή τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας. 

14.3 Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να 

εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
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Εργασιών και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 

 

14.4  Για την έγκριση αυτή η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών,  

µε αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή 

ενδεικτικές τιµές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που 

επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών και που ενσωµατώνονται στον επόµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες 

για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς µε τις 

ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Γενικά περί εργασιών στους χώρους εκτελέσεως έργων και µέτρα ασφαλείας 

 

 15.1 Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την 

ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργοταξίου, συµµορφούµενος πάντοτε και αµέσως προς τις εντολές 

της επίβλεψης. Αυτό επιβάλλεται λόγω των απαιτήσεων της ασφάλειας, κλπ Απαιτούµενα µέτρα  ασφάλειας  

και  υγείας  στο  Εργοτάξιο  (σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27/2012/ΥΠΑΝ και ΥΠΟΜΕ∆Ι (∆ΙΠΑ∆/οικ. 

369/15-10-2012: Α∆Α Β4301-8ΞΩ) του ΥΠ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. ) 

 15.2 Το πρόγραµµα εργασίας του αναδόχου θα πρέπει πάντοτε να τυγχάνει και της έγκρισης 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). O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : 

Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96,  κλπ) 

2.  Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 

λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), 

β.  Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-
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5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες 

τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της 

µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ.  Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας    των εργαζοµένων, να 

τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να 

ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 

(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 

αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα  και 

τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας   (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το 

έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

3.   Σύµφωνα µε  τα προαναφέροµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

 

3.1    Εκ  των  προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο  Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ),Φάκελος Ασφάλειας  Υγείας  

(ΦΑΥ)  και  συγκεκριµένα :  

α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα  

υπερβαίνει τις 30  εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 

εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 

12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 

µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τις αποφάσεις 

∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2.3.2001 (Β΄266), ΕΕΠΠ/οικ/85/14.5.2001 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27.11.2002 του 

(τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε όπως αναφέρεται στο άρθρο 138  παρ.  7  του Ν.4412/2016. 

γ.    Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και   να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που 

θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα 

εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος 

κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 

τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την 

ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 

(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε όπως αναφέρεται στο άρθρο 138 παρ. 7  τουΝ.4412/2016. 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ).Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για 

τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 

ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 5-7) και στις ΥΑ: 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001  (αρ.3)  και ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/889/2002  (παρ.2.9)  του (τ)  ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 

αναφέρονται στο άρθρο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 

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

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 

συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 

Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
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δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο 

δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 

αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-

112011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου 

Έργου :  ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ.  433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθρο 

170 παρ. 7 και άρθρο 172 παρ. 8. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του 

(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. (τα σχετικά µε τα ΣΑΥ ΦΑΥ σε 

συνδυασµό µε το άρθρο 23 του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ της ΕΣΥ) 

 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 

υγείας: 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.    Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 

εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 

επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 

συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό 

της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,  συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 

αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ.   Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και 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 
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αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα 

εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 

αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4.  Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 

µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ),  όταν απαιτείται 

εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 

εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96  (αρ.3  παρ.14)  σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 

Υπουργείου Εργασίας. 

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

Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας 

Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών,  από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας,  κλπ : 

Π∆ 1073/81 (αρ.113 ),   Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 

/12-9-2003. 

 

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το ΗΜΑ.     

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του 

ΣΑΥ και  επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων 

στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

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

4.1    Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 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). 
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ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων 

πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 

(αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  στους εργαζόµενους 

όπως :  προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά,  

κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους  

προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του :  Π.∆.1073/81(αρ.102-

108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 

οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

4.2  Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση – εκφόρτωση εναπόθεση 

υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και 

των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α. αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ: «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής Σήμανσης 

Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» 

-    Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

-    Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

-   Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : 

Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β.  Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 

τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ.  Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 

ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,  των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 

των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ. Π∆1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 

305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 

(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 

και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 

α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, 

β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, 

γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94,  

δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 

Όσα αναφέρονται στην  4.2 θα εκτελούνται µε µέριµνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

 

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

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών 

και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών 
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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 ). 

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 

οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο,  πέρα από τα προαναφερόµενα,  πρόσθετα απαιτούµενα 

µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των  εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76,   Π∆ 413/77,   Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),   ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 

Ν.2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 

αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα 

II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 

2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

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

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή 

κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 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 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφόρίας – ζωνες κινδύνου, Εργασίες σε  ύψος, Εργασίες σε 

στέγες. 

Π∆ 78/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14). 

5.4   Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

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

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
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(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και 

εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε 

στάθµη χαµηλότερη των6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

 Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

5.7  Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ  µε χρήση πλωτών 

ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.)   Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ. 

13). 

 

6.  Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. ∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. ∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. ∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. ∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. ∆. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. ∆. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. ∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. ∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. ∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

  Π. ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

  Π. ∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π. ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. ∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π. ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. ∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. ∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. ∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π. ∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. ∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

Π. ∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. ∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. ∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π. ∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 
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Π. ∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Π. ∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΦΕΚ 451/Β/93 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

οικ/215/31-3-08 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94   

 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95   

 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95   
 

 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96   

 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97   

 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99   
 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03   

 
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03   

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11   

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89   

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00   

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00   

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01   

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01   

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03   

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11   

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96   

 

 

15.8 Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) 
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1. Κανονιστικές απαιτήσεις :  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, 

αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την 

ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες 

απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

 

2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 

σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις 

υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού 

Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν-1568/85, Π∆-17/96, Π∆- 

305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και 

υγείας  της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες 

τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή  και  

εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση 

προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά  

αδειοδοτηµένη (Π∆-  95/99,  Π∆-17/96  )  από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και 

Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ). 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: αναφορά ατυχήµατος, 

διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη 

νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 

2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των 

χώρων,  του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη 

λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις 

πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8. Άλλες προβλέψεις Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο 'Έργο προς το 

αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε 

θέµατα ΑΥΕ Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 

Πρόβλεψη για  σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους 

υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου 

υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης,  

να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ, τον οποίο   

παραδίδει  σε   δύο   απλά   αντίγραφα  και   δύο   αντίγραφα  σε   ηλεκτρονική  µορφή, 

συµπεριλαµβανοµένων και των σχεδίων της µελέτης.   Η παράδοση της µελέτης του έργου από την Υπηρεσία 

στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή προκειµένου να απεικονιστούν οι οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις στα σχέδια σύµφωνα µε την κατασκευή τους (as built) όπου αυτό είναι δυνατό λόγω της  

φύσης του έργου και όπου δεν είναι δυνατό θα επιτραπεί από την Υπηρεσία να κατατεθεί σκαρίφηµα ή 

φωτογραφικό υλικό. Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών,  στο δε (ΦΑΥ)  

εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει (µε τα συνοδευτικά τους σχέδια). Συνεπώς ο 
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Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 'Έργου 

(και σε ηλεκτρονική µορφή) στην Τεχν. Υπηρεσία του ∆ήµου ή στη ∆/νση του σχολείου για το αρχείο τους, 

ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 

Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την 

τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 

•    Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού Σύντοµη περιγραφή του έργου Ακριβής διεύθυνση του 

έργου Στοιχεία του κυρίου του έργου Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

•    Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

•    Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

•    Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

•    Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 

•    Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 

•    ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

•  Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις πχ ειδικοί τύποι 

ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 

εργασία σε ύψος. 

•  Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

•  Την  καταγραφή  σε  πίνακα  των  κινδύνων,   των  πηγών  κινδύνων  και  της  εκτίµησης επικινδυνότητας 

κάθε  φάσης  και  υποφάσης  του  έργου  µε  κλιµάκωση της  εκτίµησης επικινδυνότητας πχ Χ = Χαµηλή 

εκτίµηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου Σε περίπτωση 

ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες 

κίνδυνοι. 

•   Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 

• Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη 

του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του Αρθ-12 του 

Π∆-305/96). 

 

ΤΟ ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

•   Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθµό αδείας, στοιχεία του κυρίου 

του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

•   Στοιχεία από το µητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές µελέτης, τα σχέδια"ως 

κατεσκευάσθη", σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω. (Σηµ. βλ. και άρθρο 20 Γ.Σ.Υ.) Έργο ή τµήµα έργου 

που αφορά αµιγώς σε συντήρηση και επισκευή δεν απαιτεί σχέδια "ως κατασκευάσθη"., 

• Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας,  τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, πχ εργασίες 

συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον 

ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα 

(ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 

• Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει: Τον Κανονισµό λειτουργίας 

του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες,  βασικά ενηµερωτικά 

φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα 

χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων  γεγονότων.  Οδηγίες λειτουργίας για το 

προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου πχ οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού 

εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες 
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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 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να εκτελεί κάθε εργασία που θα 

απαιτείται  για  τη  διασφάλιση της  ανεμπόδιστης και  ασφαλούς κυκλοφορίας στο  οδικό  δίκτυο  που 

χρησιμοποιεί κατά τη μεταφορά των υλικών που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων, να προβεί στην 

κατάλληλη σήµανση και σηματοδότηση με σχέδιο σήμανσης που θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση τεχνικών 

υπηρεσιών, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του 

έργου και σύμφωνα με τις 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 

αποκατάσταση των φθορών, τότε η Υπηρεσία δικαιούται να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών αυτών σε 

τρίτους εις βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος στην περίπτωση αυτή δεν παύει να φέρει 

ακέραια την ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχηµα λόγω αµέλειας ή µη λήψης των απαιτουµένων προληπτικών 

µέτρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Προστατευτικές κατασκευές – Έκδοση Αδειών 

 

17.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση (κάθε σχετικής δαπάνης περιλαµβανοµένης 

στο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος), προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και 

αποκόµιση των υπό του Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/17-7-75), η εν ισχύει νεοτέρων, επιβαλλοµένων 

προστατευτικών κατασκευών και περιφραγµάτων του εργοταξίου. 

17.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, µε δικές του δαπάνες, εγκαταστήσει στο εργοτάξιο άπαντα τα 

προβλεπόµενα υπό των όρων της υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75 η εν ισχύει νεοτέρων. 

Επίσης υποχρεούται για την εφαρµογή και τήρηση στο εργοτάξιο όλων των κατά Νόµο απαιτουµένων 

στοιχείων και την εφαρµογή των από το Νόµο επιβαλλοµένων µέτρων ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια των 

εργασιών. 

17.3  Πριν από την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται  –µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του- για την 

έκδοση των κάθε είδους Αδειών, επ’ ονόµατι του ΚτΕ (πχ. Οικοδοµική, Μικρής Κλίµακας, Επιτροπή 

Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίας, Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, Αστυνοµίας, Πυροσβεστικής, Επιθεώρησης 

Εργασίας, Φυσικού Αερίου και κάθε άλλη άδεια)  που προβλέπονται από τη Νοµοθεσία ή αλλαχού και που 

είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών του έργου. Επίσης καθίσταται 

ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των 

εργασιών. 

Ο ΚτΕ υποχρεούται να παράσχει στον Ανάδοχο κάθε απαιτούµενη συνδροµή προς την κατεύθυνση της 

εξασφάλισης των ανωτέρω αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, παρέχοντας τα επίσηµα στοιχεία και σχέδια αν 

υπάρχουν στο Αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους 
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Ισχύουν οι κείµενες διατάξεις στο άρθρο 132 και 156 του Ν.4412/2016. 

 18.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016, οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται χωρίς 

νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές 

ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύµβασης στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και ρήτρες 

αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόµενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. ∆εν  

προβλέπουν  τροποποιήσεις ή  προαιρέσεις  που  ενδέχεται  να  µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης 

ή της συµφωνίας-πλαίσιο· 

β) για τα συµπληρωµατικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν 

αναγκαία και δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: 

β.1) δεν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή 

διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε τη 

διαδικασία σύναψης της αρχικής σύµβασης, και 

β.2)  θα  συνεπαγόταν  σηµαντικά  προβλήµατα  ή  ουσιαστική  επικάλυψη  δαπανών  για  την 

αναθέτουσα αρχή. 

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 

σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. 

 18.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν4412/2016 : 

α) Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας 

κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που δεν 

περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες 

κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου µε την προϋπόθεση ότι 

οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, 

χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι 

µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για      την      τελειοποίησή της  

χωρίς  να  µεταβάλλουν  τη  συνολική  της  φύση.  

β) Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη των 

απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του 

πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. 

Οι συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικού ύψους µέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης δύνανται να 

τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η 

περίπτωση α΄ της παραγράφου 18.1 και η παραγράφος 18.2. 

 18.3 Για τις εργασίες του άρθρου 14 , δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της παραγράφου 18.2 ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή τους. 

 18.4 Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, 

προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού 

συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται 

οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες της 

συµπληρωµατικής  σύµβασης  εφαρµόζονται  οι  παράγραφοι  4,  5  και  6  του  άρθρου  156  του 

Ν.4412/2016. 

 18.5 Ως προς τη διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» θα έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στο οικείο 

άρθρο της ∆ιακήρυξης της παρούσας εργολαβίας και στην παρ.3 β του άρθρου 156 του N.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

Ισχύουν οι κείµενες διατάξεις στο άρθρο 168 του Ν.4412/2016. 
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 19.1 Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το 

εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) 

ηµερών από τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί  

ικανοποιητικά  τις  δοκιµασίες  που  προβλέπονται  στη  σύµβαση  ή  αν  τα  έργα  δεν  έχουν περατωθεί, 

οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο 

προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της πιο πάνω 

αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του έργου  (βεβαίωση περάτωσης 

των  εργασιών) την  οποία  κοινοποιεί αµελλητί στον  ανάδοχο. Εάν  η βεβαίωση δεν εκδοθεί µέσα στην πιο 

πάνω προθεσµία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον 

ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου 

οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141 του Ν.4412/2016. Την έκδοση της 

βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των πρώτων εδαφίων της παρούσας 

παραγράφου. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν  αναπληρώνει την  παραλαβή των  έργων,  η  οποία  

διενεργείται, σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις των επόµενων άρθρων. 

 19.2 Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν 

επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί µε 

διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και τάσσει εύλογη προθεσµία για την 

αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εµπρόθεσµη 

αποκατάστασή των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο,  χωρίς να  λαµβάνεται υπόψη 

ο χρόνος αποκατάστασης. 

 19.3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή 

αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, 

σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο εφαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις των 

άρθρων 159 και 160 του Ν4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

Τα περαιωμένα τµήµατα του έργου δύναται να δοθούν προς χρήση, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 

29 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρούσης, καθώς και στο άρθρο 169 του Ν4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Προσωρινή – οριστική παραλαβή, χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 

 

 21.1 Σε ότι αφορά την προσωρινή παραλαβή, το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης των έργων και την 

οριστική παραλαβή του έργου εφαρμόζονται τα άρθρα 170, 171, 172 του Ν.4412/2016. 

 21.2 Για την Προσωρινή παραλαβή εκτός των άλλων στο άρθρο 170 του Ν4412/2016 ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

α. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά. Με την προσωρινή 

παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών συµβάσεων 

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 
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αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη 

διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές 

που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή 

υπογράψει «µε επιφύλαξη» το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια 

εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή ειδικής όχλησης. 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται το περιεχόµενο του «µητρώου 

έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που το 

συνοδεύουν, καθώς και η µορφή των στοιχείων αυτών. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση 

του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση µη υποβολής 

του µητρώου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα 

 21.3  Για το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου εκτός των άλλων που αναφέρονται στο 

άρθρο171 του Ν4412/2016 :  Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου 

και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύµφωνα µε την  παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του 

άρθρου 172 του Ν.4412/2016 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται 

γενικά σε δεκαπέντε (15) µήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στα έγγραφα της σύµβασης στην 

περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα 

οριζόμενα στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις 

µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και µε ιδιαίτερο 

αντάλλαγµα,  όχι όµως µεγαλύτερος από τρία (3)  έτη.  Για έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης µέχρι 

250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται 

µακροχρόνια συντήρησή τους, µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης µικρότερος 

των δεκαπέντε (15)  µηνών.  Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα 

σε δύο (2) µήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία που 

υποβλήθηκε ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση.  

 21.4  Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.  

Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε 

κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι 

εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη 

συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την 

υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς 

προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο 

µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε 

την διευθύνουσα υπηρεσία. 

 21.5  Για  την  Οριστική  παραλαβή εκτός  των  άλλων  στο  άρθρο  172  του  Ν4412/2016 ισχύουν 

τα ακόλουθα: 

α. Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3, 

5  και 6  του άρθρου 170, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείµενο της οριστικής 

παραλαβής.  

β. Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον 

ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης,  

σύµφωνα µε το άρθρο 171. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία,  

θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής 

ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου 

οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει 

διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή,  διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.  

γ. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο όσον αφορά την καλή 

κατάσταση των εργασιών.  

δ. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε 

περιπτώσεις ειδικών έργων,  µε τα συµβατικά τεύχη µπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις 
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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 και 

Υγείας (Φ.Α.Υ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο Μητρώο του έργου- Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 

 

22.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της 

Βεβαίωσης Περάτωσης των εργασιών µέσα σε δυο (2) µήνες να υποβάλει την Τελική Επιµέτρηση και το 

Μητρώο του έργου, το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε» 

σύµφωνα µε το άρθρο 170  παρ.2  του Ν.4412/2016.  

Με 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 Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, µαζί µε τα σχέδια από την εκτέλεση πλήρεις οδηγίες 

λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, όπως και τεχνικά εγχειρίδια και 

καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των Μηχανηµάτων που τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν 

και για κάθε µια θέση. 

           22.3   Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και 

λειτουργίας, µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε 

φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου. 

           22.4 Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύµφωνα µε την απόφαση ∆ΕΕΠΠ/ οικ.433/ 19.9.2000 Β΄1176) του 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Ασφαλίσεις 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 144 παρ.4. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο σχεδιασµό, 

την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο µελετητής, ο 

ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύµβουλος να  ασφαλίζουν τη µελέτη, την κατασκευή του 

έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένων και των 

περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία. 

Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και οι 

υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η 

διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια 

ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της 

υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα 
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των  οποίων ο προϋπολογισμός χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ 

ασφαλίζονται υποχρεωτικά». 

Το αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους µη εφαρµογής 

των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της 

κατασκευής,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1650/86  για την προστασία του Περιβάλλοντος. Θα 

καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις. 

 

23.1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

23.1.1 Κατά την σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των 

ασφαλιστικών συµβάσεων. 

23.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

23.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

23.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του 

Ν.∆.400/1970. οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται 

δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

23.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 

προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 400/1970, όπως 

τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/ 1985. 

23.1.6 Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από την σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, 

περιορισµούς κλπ. Και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε 

πρόσωπα ή και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

23.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Θα 

περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου,  της υπολοίπου 

Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών. Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. Η έγκριση του ΚτΕ έχει την 

έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων 

ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Σ.Υ. 

23.1.8 Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί Ασφαλιστικό βάρος και 

που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την έναρξη 

ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

23.1.9 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόµο 487 /76 και 

το Π.∆. 237 / 86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

23.1.10 Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ.,  θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν 

για το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των 

Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα 

των ασφαλιστικών εταιρειών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων 

στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου.  Οπωσδήποτε, µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα  πρέπει να 

υποβάλλεται ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και 

σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

23.1.11 α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε στοιχείο από την Τεχνική 

Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ, υπόψη των 
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διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που εκτέλεσε-συνέταξε ως Ανάδοχος 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους 

εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή 

βλάβης που θα συµβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να ενηµερώνει τόσο τον ΚτΕ όσο και τους ασφαλιστές του. 

β) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα -να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές -να παρέχει στους ασφαλιστές 

στοιχεία  που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος -να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και 

ελέγχων. Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για 

οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις.  γ)  Κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές 

Εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση,  στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του 

παρόντος άρθρου της Σ.Υ. περί « Ασφαλίσεων » και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς 

καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Σ.Υ. ∆ιαφορετικά ο ΚτΕ 

χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής 

του στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε 

ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. 

23.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: α) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι Ελληνικές 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων και κάθε 

ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς κανόνα ∆ηµοσίας Τάξεως του άρθρου 

23 παρ. 2 του Ν.∆. 400 / 1970 είναι άκυρο. β) Aντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε θα γίνονται δεκτά 

παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. γ) Η 

αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρείας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της 

ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορα εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την 

θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 

23.2  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

23.2.1  Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας,  ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης, 

ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται σε 15 ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Σε 

περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή 

οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από το ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές 

απαιτήσεις,  ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις)  αντίστοιχη(ες) 

ασφαλιστική(ες) σύµβαση(εις) στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό 

του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των)  σύµβαση(εων) θα 

καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε 

περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση 

που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: να συµψηφίσει το 

σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. -ή να 

εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα 

χέρια του -ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες 

είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: -για τα ασφάλιστρα, από την 

ηµεροµηνία καταβολής τους και -για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο 

των οφειλόµενων ποσών . 

23.2.2  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί,  ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο 

ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να 

καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την 

προηγούµενη ειδοποίησή του. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των 

ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την  

παρ.22.2.1.  Οι τόκοι υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

23.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν µπορεί να 
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εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. σύµφωνα µε τους όρους των 

ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα -να παρακρατεί το 

αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο -ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις 

εγγυήσεις που έχει στα χέρια του 

23.2.4  Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση,  

παραλείψει,  ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά)  οποιαδήποτε ζηµία κλπ.,  για οποιαδήποτε λόγο ή 

αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάστασή της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή 

βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο  ΚτΕ,  σε περίπτωση 

δυστροπίας του Αναδόχου,  θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον 

Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του.  Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις 

οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

23.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο, σε 

οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ και 

τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

23.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

23.3.1 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει 

από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει δέκα (10) ηµερών από την υποβολή πλήρων των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων (εντός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης). 

23.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω παραγράφων 23.5.1, 23.5.2 

και 23.5.3. 

23.3.3 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά: -την φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών 

-την συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και 

τους υπόλοιπους όρους της Σ.Υ. 

23.3.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο εντός δέκα πέντε 

(15) ηµερών, να προσκοµίσει απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι 

ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, τα 

παραπάνω συµβόλαια και τα ποσά καλύψεων αυτών θα έχουν απαραιτήτως την έγκριση της Υπηρεσίας.  

Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) 

ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

23.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

23.4.1    Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 15ο άρθρο της ΓΣΥ.  Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό 

όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό 

23.4.2 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων και του 15ου άρθρου της ΓΣΥ. 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, 
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ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s  risk),   τυχαία περιστατικά (φωτιά,  ανθρώπινο λάθος κλπ), λανθασµένη 

εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται 

για: -Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας 

εµφάνισης. -Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα 

συµβάντα. Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από την παραλαβή τους 

µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο Έργο. 

23.5.1.3  Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η διάρκεια 

της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

23.5.1.4 Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς) 

προκαλούµενες από τις ακόλουθες –και µόνο αυτές- αιτίες. α ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής 

δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας. β Ιονισµό, 

ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση  πυρηνικού καυσίµου.  

γ.  ωστικά κύµατα προσκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα ίση 

προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα. 

23.5.1.5  Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ετήσια βάση,  να ζητεί από τους ασφαλιστές του,  την αναπροσαρµογή 

του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την πραγµατική αξία του Έργου, 

λαµβανόµενης υπόψη και της Αναθεώρησης. 

231.5.1.6 Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 

δικαιώµατος της υπασφάλισης. 

23.5.1.7 Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται κατά παντός κινδύνου και οι µόνιµες ή/και προσωρινές 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν ¨παρακείμενη περιουσία¨ καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως 

εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιμοποιηθεί για το Έργο, σύµφωνα µε τη σχετική περιγραφή 

τους από τον Ανάδοχο. 

 

23.5.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

23.5.2.5 Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ¨ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ¨  του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 

ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, 

ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που 

προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών και Περιόδου Συντήρησης εξαιτίας 

των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του Έργου και διαφόρων άλλων 

ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι  τρίτων για λόγους 

µη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθμισης του Περιβάλλοντος κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 

1650/86  για την προστασία του Περιβάλλοντος.  Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες 

ιδιοκτησίες/εγκαταστάσεις 

23.5.2.6 ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 

Ή ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή 

του Έργου. 

23.5.2.7 Όρια Αποζηµίωσης (1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η 

ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα ανέρχονται σε ποσά 

που   θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία,  και θα διακρίνονται   τουλάχιστον στα   κατωτέρω αντικείμενα και 

ποσοστώσεις τους: 

α Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν 

ζημιωθέντων Τρίτων   

β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων, κατά άτοµο   
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γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των 

παθόντων   

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης 

έναντι Τρίτων, κατά τη περίοδο εκτέλεσης του Έργου. 

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο 

Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του 

αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου. 

(3)  Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι του 

απασχολούµενου στο έργο του εργατοτεχνικού προσωπικού για την περίπτωση ατυχήµατος (ευθύνη 

εργοδότου). Τα προβλεπόµενα ελάχιστα όρια αποζηµιώσεων (πέραν των αποζηµιώσεων της βασικής 

κοινωνικής ασφάλισης, π.χ. Ι.Κ.Α.) θα προσδιορίζονται α) ανά άτοµο και ατύχηµα, β) σε περίπτωση 

οµαδικού ατυχήµατος και γ)  το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ισχύος της 

ασφαλιστικής κάλυψης. 

 

23.5.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ¨ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

23.5.3.5 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ¨κατά παντός κινδύνου θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός 

(Ειδικός και Συνήθης ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή 

του Έργου. 

23.5.3.6  Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα 

των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες 

αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας. 

23.5.3.7 Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς 

(εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή/και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή 

προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά. 

23.5.3.8  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται,  για οποιαδήποτε περίπτωση,  να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζηµίωση 

για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από 

τις περιπτώσεις της παρ.23.5.1.4. 

23.5.3.9  Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και τους αναγκαίους 

ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Ή ευθύνη των ασφαλιστών 

εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την αποµάκρυνσή τους 

από αυτό. 

 23.5.3.10  Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου»  των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται µε ανεξάρτητο 

ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ για µέρος ή το σύνολο του 

µηχανικού εξοπλισµού του. Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα 

προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήµατα τα οποία θα 

χρησιµοποιήσει στο συγκεκριµένο έργο «καλύπτονται για τις ίδιες ζηµιές τους µε το Ασφαλιστήριο 

υπ΄αριθµ………………….το οποίο είναι σε ισχύ και ανανεώνεται κανονικά». Οι όροι ασφάλισης και οι 

αποζηµιώσεις στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να ανέρχονται σε ποσά που θα εγκρίνονται από την 

Υπηρεσία, από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

 23.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) 

23.6.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία,  σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων που προορίζονται για τις ανάγκες και 

την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

σχετικές διατάξεις. 

23.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο 

οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στη Επίβλεψη για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 
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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. 

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 
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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. 

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     …../11/2019 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη 

τμήματος Μελετών και 

Εκτέλεσης Έργων   

 

 

 

 

Μαρία Χατζηαντωνίου 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

Ιωάννινα     …../11/2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν/της Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

Ορέστης Μπρίκος 

Πολιτικός Μηχανικός  

 Ιωάννινα     …../11/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου 

Δασολόγος 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

ΤΜΗΜΑ Α 

  
ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
 
Η υπό μελέτη περιοχή  εκπληρώνουν με τη μορφή τους, τους σκοπούς οι οποίοι τέθηκαν. Οι 
προτεινόμενες εργασίες αποβλέπουν όχι μόνο σε αισθητικούς σκοπούς τους αλλά ταυτόχρονα και 
στην ισχυροποίηση τους για μελλοντική φυσική αναγέννηση τόσο της πεύκης όσο και των 
πλατύφυλλων ειδών. 
 
 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου:  
Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η υλοτομία των δέντρων που είναι ξερά, αποκορυφωμένα, 
έχουν πρόβλημα ευστάθειας και βρίσκονται κοντά σε σπίτια με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος 
από την πτώση τους καθώς και  η απομάκρυνση των υπολειμμάτων υλοτομιών, πρέμνων, ξηρών 
κλαδιών, των  κορμών που δεν μπορούν να τοποθετηθούν στα ρέματα  και κάθε είδους ξένου 
αντικειμένου. Επίσης η φύτευση νέων δέντρων και θάμνων όπου υπάρχουν διάκενα και η 
δημιουργία έργων υποδομής για την αισθητική αναβάθμιση του χώρου. 

  

3. Στοιχεία του κυρίου του έργου:  
Δήμος Ιωαννιτών 

 

 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:  
   Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα 
                  Δασολόγος   

  

 
 

ΤΜΗΜΑ Β 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: «Προστασία – ανάδειξη και 
διαμόρφωση σε χώρο δασικής 
αναψυχής του δασυλλίου 
Γορίτσας (Ζευγάρια)» 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  Παρατίθενται πίνακες που συντίθεται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες “πηγές 
κινδύνων”, κατακόρυφα δε από “φάσεις και υποφάσεις εργασιών” του έργου. 
Οι αριθμοί 1,2,3 καθορίζουν την ένταση του κινδύνου. 

  
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/υποφάση 
εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά 
οικοδομή), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων 
καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι 
μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.), 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι 
περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή 
γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 
κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 

είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση 
οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 

είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη 
(π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

 Κίνδυνοι 
  
  

 Πηγές κινδύνων 

Φάση 1η Φάση    2η Φάση 3η Φάση   4η 

Φ 
1.1 

Φ 
1.2 

Φ 
2.1 

Φ 
2.2 

Φ 
3.1 

Φ 
3.2 

Φ 
4.1 

01000. Αστοχίες 
εδάφους 

                

01100. Φυσικά 
πρανή 

01101 Κατολίσθηση. 
Απουσία/ανεπάρκεια 
υποστήριξης 

        

01102 Αποκολλήσεις. 
Απουσία/ανεπάρκεια 
προστασίας 

 2 2  2 2  2 2    
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01103 Στατική επιφόρτιση. 
Εγκαταστάσεις/εξοπλισμό
ς 

 2 2  2  2  2  2    

01104 Δυναμική επιφόρτιση. 
Φυσική αιτία  

              

01105 Δυναμική επιφόρτιση. 
Ανατινάξεις 

              

01106 Δυναμική επιφόρτιση. 
Κινητός εξοπλισμός 

 1  1  1  1  1  1   

01200. Τεχνητά 
πρανή & 
Εκσκαφές 

01201 Κατάρρευση. 
Απουσία/ανεπάρκεια 
υποστήριξης 

              

01202 Αποκολλήσεις. 
Απουσία/ανεπάρκεια 
προστασίας 

             

01203 Στατική επιφόρτιση. 
Υπερύψωση 

              

01204 Στατική επιφόρτιση. 
Εγκαταστάσεις/εξοπλισμό
ς 

              

01205 Δυναμική επιφόρτιση. 
Φυσική αιτία  

              

01206 Δυναμική επιφόρτιση. 
Ανατινάξεις 

              

01207 Δυναμική επιφόρτιση. 
Κινητός εξοπλισμός 

              

01300. 
Υπόγειες 
εκσκαφές 

01301 Καταπτώσεις 
οροφής/παρειών. 
Ανυποστήλωτα τμήματα 

              

01302 Καταπτώσεις 
οροφής/παρειών. 
Ανεπαρκής υποστύλωση 

              

01303 Καταπτώσεις 
οροφής/παρειών. 
Καθυστερημένη 
υποστύλωση 

              

01304 Κατάρρευση μετώπου 
προσβολής 

              

01400. 
Καθιζήσεις 

01401 Ανυποστήρικτες 
παρακείμενες εκσκαφές 

              

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια 
κατασκευή 

              

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου               

01404 Ερπυσμός               
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01405 Γεωλογικές/γεωχημικές 
μεταβολές 

              

01406 Μεταβολές υδροφόρου 
ορίζοντα 

              

01407 Υποσκαφή/απόπλυση               

01408 Στατική επιφόρτιση               

01409 Δυναμική καταπόνηση-
φυσική αιτία 

              

01410 Δυναμική καταπόνηση-
ανθρωπογενής αιτία 

              

01500. Άλλη 
πηγή 

01501                 

01502                 

01503                 

02000. Κίνδυνοι από 
εργοταξιακό εξοπλισμό 
  

                

02100. Κίνηση 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος-
οχήματος 

1  1  1  1  1  1   

02102 Συγκρούσεις οχήματος-
προσώπων 

1  1  1  1  1  1   

02103 Συγκρούσεις οχήματος-
σταθερού εμποδίου 

             

02104 Συνθλίψεις μεταξύ 
οχήματος-οχήματος 

             

02105 Συνθλίψεις μεταξύ 
οχήματος-σταθερού 
εμποδίου 

             

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. 
Βλάβες συστημάτων 

             

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. 
Ελλιπής ακινητοποίηση 

             

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. 
Ανεπαρκής προστασία 

             

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς.-
Εκτροχιασμός 

              

02200. 
Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση  1  1  1  1  1  1   

02202 Υποχώρηση 
εδάφους/δαπέδου 

 1  1  1  1  1  1   

02203 Έκκεντρη φόρτωση               

02204 Εργασία σε πρανές  1 1  1  1  1  1    
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02205 Υπερφόρτωση               

02206 Μεγάλες ταχύτητες               

02300. 
Μηχανήματα 
με κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου              

02302 Βλάβη συστημάτων 
κίνησης 

             

02303 Ανεπαρκής κάλυψη 
κινουμένων τμημάτων-
πτώσεις 

             

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. 
τμημάτων-παγιδεύσεις 
μελών 

              

02305 Τηλεχειριζόμενα 
μηχανήματα & τμήματά 
τους 

              

 
02400. 
Εργαλεία 
χειρός 

 

02401 

  
 
Αλυσοπρίονα 

  
 
2 

 
 
2  

 
 
2  

 
 
2  

  
 
2 

 
 
2  

  

02402                 

02403                 

02500. Άλλη 
πηγή 

02501                 

02502                 

02503                 

03000. Πτώσεις 
από ύψος 

                 

03100. 
Οικοδομές-
κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις               

03102 Κενά τοίχων               

03103 Κλιμακοστάσια               

03104 Εργασία σε στέγες               

03200. Δάπεδα 
εργασίας - 
προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων               

03202 Πέρατα δαπέδων               

03203 Επικλινή δάπεδα                

03204 Ολισθηρά δάπεδα                

03205 Ανώμαλα δάπεδα                
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03206 Αστοχία υλικού δαπέδου               

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και 
πεζογέφυρες 

              

03208 Κινητές σκάλες και 
ανεμόσκαλες 

              

03209 Αναρτημένα δάπεδα. 
Αστοχία ανάρτησης 

              

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία 
μηχανισμού 

              

03211 Κινητά δάπεδα. 
Πρόσκρουση 

              

03300. 
Ικριώματα 

03301 Κενά ικριωμάτων               

03302 Ανατροπή. Αστοχία 
συναρμολόγησης 

              

03303 Ανατροπή. Αστοχία 
έδρασης 

              

03304 Κατάρρευση. Αστοχία 
υλικού ικριώματος 

              

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση               

03400. 
Τάφροι/φρέατ
α 

03401                 

03402                 

03500. Άλλη 
πηγή 

03501                 

03502                 

03503                 

04000. Εκρήξεις . 
Εκτοξευόμενα υλικά-
θραύσματα 
  

                

04100. 
Εκρηκτικά - 
Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων               

04102 Ανατινάξεις κατασκευών               

04103 Ατελής ανατίναξη 
υπονόμων 

              

04104 Αποθήκες εκρηκτικών               

04105 Χώροι αποθήκευσης 
πυρομαχικών 
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04106 Διαφυγή-έκλυση 
εκρηκτικών αερίων & 
μιγμάτων 

              

04200. Δοχεία 
και δίκτυα υπό 
πίεση 

04201 Φιάλες 
ασετιλίνης/οξυγόνου 

              

04202 Υγραέριο               

04203 Υγρό άζωτο               

04204 Αέριο πόλης               

04205 Πεπιεσμένος αέρας               

04207 Δίκτυα ύδρευσης               

04208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά 
συστήματα 

              

04300. Αστοχία 
υλικών υπό 
ένταση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη               

04302 Προεντάσεις 
οπλισμού/αγκυρίων 

              

04303 Κατεδάφιση 
προεντεταμένων στοιχείων 

              

04304 Συρματόσχοινα                

04305 Εξολκεύσεις               

04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός 
λίθων 

              

04400. 
Εκτοξευό- 
μενα υλικά 

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα               

04402 Αμμοβολές               

04403 Τροχίσεις/λειάνσεις  1  1  1  1  1  1   

04500. Άλλη 
πηγή 

04501                 

04502                 

04503                 

05000. Πτώσεις-
μετατοπίσεις υλικών & 
αντικειμένων 
  

                

05100. 
Κτίσματα - 
φέρων 
οργανισμός 

05101 Αστοχία. Γήρανση               

05102 Αστοχία. Στατική 
επιφόρτιση 
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05103 Αστοχία. Φυσική 
δυναμική καταπόνηση 

              

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής 
δυναμική καταπόνηση 

              

05105 Κατεδάφιση                

05106 Κατεδάφιση 
παρακειμένων 

              

05200. 
Οικοδομικά 
στοιχεία 

05201 Γήρανση πληρωτικών 
στοιχείων 

              

05202 Διαστολή-συστολή υλικών               

05203 Αποξήλωση δομικών 
στοιχείων 

              

05204 Αναρτημένα στοιχεία & 
εξαρτήματα 

              

05205 Φυσική δυναμική 
καταπόνηση 

              

05206 Ανθρωπογενής δυναμική 
καταπόνηση 

              

05207 Κατεδάφιση                

05208 Αρμολόγηση/απαρμολόγ
ηση προκατασκ. στοιχείων 

              

05300. 
Μεταφερό- 
μενα υλικά - 
Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. 
Ακαταλληλότητα/ανεπάρ
κεια 

              

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. 
Βλάβη 

              

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. 
Υπερφόρτωση 

              

05304 Απόκλιση μηχανήματος. 
Ανεπαρκής έδραση 

              

05305 Ατελής/έκκεντρη 
φόρτωση 

              

05306 Αστοχία συσκευασίας 
φορτίου 

              

05307 Πρόσκρουση φορτίου               

05308 Διακίνηση αντικειμένων 
μεγάλου μήκους 

              

05309 Χειρωνακτική μεταφορά 
βαρέων φορτίων 

              

05310 Απόλυση χύδην υλικών. 
Υπερφόρτωση 

              

05311 Εργασία κάτω από σιλό               
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05400. 
Στοιβασμένα 
υλικά 

05401 Υπερστοίβαση  1  1 1  1  1  1   

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού 
περιορισμού σωρού 

              

05403 Ανορθολογική απόληψη  1  1  1  1  1  1   

05500. Άλλη 
πηγή 

05501                 

05502                 

05503                 

06000. Πυρκαγιές 
  

                

06100. 
Εύφλεκτα 
υλικά 

06101 Έκλυση/διαφυγή 
εύφλεκτων αερίων 

              

06102 Δεξαμενές/αντλίες 
καυσίμων 

              

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC 
κλπ. εύφλεκτα 

              

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση 
πίσσας 

              

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά 
υλικά 

 1  1  1  1  1  1   

06106 Αυτανάφλεξη-
απορρίμματα 

 1  1  1  1 1   1   

06107 Επέκταση εξωγενούς 
εστίας. Ανεπαρκής 
προστασία 

 1 1  1 1 1  1   

06200. 
Σπινθήρες & 
βραχυκυκλώμα
τα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση               

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση               

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό 
τάση 

              

06204 Εργαλεία που παράγουν 
εξωτερικό σπινθήρα 

 1  1  1  1 1   1   

06300. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

06301 Χρήση φλόγας-
οξυγονοκολλήσεις 

              

06302 Χρήση φλόγας-
κασσιτεροκολλήσεις 

              

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις               

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις               

06305 Πυρακτώσεις υλικών               
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06400. Άλλη 
πηγή 

06401                 

06402                 

06403                 

07000. Ηλεκτροπληξία                 

07100. Δίκτυα-
εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια 
δίκτυα 

              

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια 
δίκτυα 

              

07103 Προϋπάρχοντα 
εντοιχισμένα δίκτυα 

              

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα 
δίκτυα 

              

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης 
έργου 

              

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική 
προστασία 

2 2 2 2 2  2   

07200. 
Εργαλεία-
μηχανήματα 

07201 Ηλεκτροκίνητα 
μηχανήματα 

              

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία               

07300. Άλλη 
πηγή 

07301                 

07302                 

07303                 

08000. Πνιγμός/Ασφυξία                 

08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες               

08102 Εργασίες εν πλω-πτώση               

08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού 
μέσου 

              

08104 Παρόχθιες/παράλιες 
εργασίες. Πτώση 

              

08105 Παρόχθιες/παράλιες 
εργασίες. Ανατροπή 
μηχανήματος 

              

08106 Υπαίθριες λεκάνες 
/Δεξαμενές. Πτώση 

              

08107 Υπαίθριες λεκάνες 
/Δεξαμενές. Ανατροπή 
μηχανήματος 

              

08108 Πλημμύρα/Κατάκλυση 
έργου 
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08200. 
Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες 
άμμοι 

              

08202 Υπόνομοι, βόθροι, 
βιολογικοί καθαρισμοί 

              

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, 
ασβέστη ,κλπ 

              

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-
ανεπάρκεια οξυγόνου 

              

08300. Άλλη 
πηγή 

08301                 

08302                 

08303                 

09000. Εγκαύματα 
  

                

09100. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις               

09102 Υπέρθερμα ρευστά                

09103 Πυρακτωμένα στερεά               

09104 Τήγματα μετάλλων               

09105 Άσφαλτος/πίσσα               

09106 Καυστήρες               

09107 Υπερθερμαινόμενα 
τμήματα μηχανών 

              

09200. 
Καυστικά 
υλικά 

09201 Ασβέστης               

09202 Οξέα               

09203                 

09300. Άλλη 
πηγή 

09301                 

09302                 

09303                 

10000. Έκθεση σε 
βλαπτικούς παράγοντες 

                

10100. Φυσικοί 
παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες        

10102 Θόρυβος/δονήσεις  2  2  2  2  2  2   

10103 Σκόνη  1 1   1  1  1  1  
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10104 Υπαίθρια εργασία. 
Παγετός 

 1  1  1  1  1  1  

10105 Υπαίθρια εργασία. 
Καύσωνας 

 1 1  1  1  1  1   

10106 Χαμηλή θερμοκρασία 
χώρου εργασίας 

 1 1  1  1  1  1   

10107 Υψηλή θερμοκρασία 
χώρου εργασίας 

 1  1   1   1  1  1  

10108 Υγρασία χώρου εργασίας  1  1  1  1  1  1  

10109 Υπερπίεση/υποπίεση               

10110                 

10111                 

10200. Χημικοί 
παράγοντες 

10201 Δηλητηριώδη αέρια               

10202 Χρήση τοξικών υλικών               

10203 Αμίαντος               

10204 Ατμοί τηγμάτων               

10205 Αναθυμιάσεις 
υγρών/βερνίκια, κόλλες, 
μονωτικά, διαλύτες 

              

10206 Καπναέρια ανατινάξεων               

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. 
καύσης 

              

10208 Συγκολλήσεις               

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες               

10210                 

10211                 

10212                 

10300. 
Βιολογικοί 
παράγοντες 

10301 Μολυσμένα εδάφη               

10302 Μολυσμένα κτίρια               

10303 Εργασία σε υπονόμους, 
βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισμούς 

              

10304 Χώροι υγιεινής               
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10305                 

10306                 

10307                 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ 
ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 

 Για να προληφθούν οι παραπάνω αναφερόμενοι 
πιθανοί κίνδυνοι πρέπει όλα τα μηχανήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν να έχουν όλες τις νόμιμες άδειες 
για την εργασία τους, να είναι επιμελώς 
συντηρημένα, και οι χειριστές τους να έχουν για το 
έργο την ανάλογη εμπειρία. 
Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή 
εφαρμογή των παραπάνω καθώς και οτιδήποτε 
εκτάκτου προκύψει είναι η αδιάλειπτη παρουσία 
υπευθύνου υπαλλήλου επίβλεψης του έργου από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών στο 
χώρο εφαρμογής των εργασιών. 
Αναλυτικά στα Π.Δ. 1073/81 και 305/96 φαίνονται 
τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα 
προστασίας ανάλογα με το είδος της εργασίας και 
την φύση του κινδύνου καθώς και επί πλέον μέτρα 
που απαιτούνται. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

01104  
01205 
01404 

Φ1.1 ΠΔ 1073/81: άρθρα 
2,3,4,5,7,8,13,14,16,87 

  

01407 
01409 

Φ1.1 , Φ3.1 
& Φ3.2 

ΠΔ 1073/81: άρθρα 
2,3,4,5,7,8,13,14,16,87 

  

02101 
02102 

Φ1.1 ΠΔ 1073/81: άρθρο 37   
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02103 
02105 
02106 
02107 

02201 έως 02302 Φ1.1 ΠΔ 1073/81: άρθρο 37  

03207 Φ2.1 ΠΔ 1073/81: άρθρο 38   

05204 - 05206 Φ2.1 & 
Φ2.2 

ΠΔ 778/80: άρθρο 17   

05301 
05302 

Φ2.1 Π.Δ. 16/96 άρθρο 10, παράρτημα ΙΙ § 
22 
Π.Δ. 778 /80 αρθ. 21 

  

05306 
05307 

Φ2.1 Π.Δ. 778 /80 αρθ. 21   

05309 Φ2.1, Φ3.1, 
Φ3.2 

Π.Δ. 778 /80 αρθ. 21  

07202 Φ2.1 & 
Φ2.2 

Π.Δ. 1073/81 αρθ. 78 
Π.Δ. 305/96 αρθ. 12 παράρτημα ΙV, 
μέρος Α 2 
Π.Δ. 305/96 παράρτημα IV, μέρος Β, 
τμήμα ΙΙ 9 
Π.Δ. 1073/81 αρθ. 48, 49 

 

10105 
10106 

Φ1.1, Φ1.2, 
Φ2.1, Φ2.2, 
Φ3.1, Φ3.2, 

Φ4.1 

Π.Δ. 186/95, Π.Δ.174/97 
 

 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. 
άρθρο 38 παρ.3 του π.δ.1073/81) 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των 
εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96) 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Προσπέλαση στις θέσεις εργασίας μέσω των δασικών δρόμων. 
 Η προσπέλαση στις θέσεις εργασίας θα γίνεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και 
κινδύνους λόγω του ότι η εργασία γίνεται πλησίον των δασικών δρόμων και υπάρχει 
επίσης μεγάλη επάρκεια χώρων στάθμευσης για τα οχήματα τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν. 
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2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός των θέσεων εργασίας εντός του δάσους 
θα είναι οι πλησιέστεροι δασικοί δρόμοι. 
  

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 
Ο βασικός μηχανικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τα εργαλεία 
καθαρισμού και κλάδευσης και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ανάγκη εγκατάστασης του 
μηχανικού εξοπλισμού. 

4. Χώροι αποθήκευσης 
 Δεν υφίσταται ανάγκη αποθήκευσης των υλικών και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει 
δημιουργία κατάλληλων χώρων. 

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (περιγράφεται και ο τρόπος 
αποκομιδής τους) 
Τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα είναι από μηδαμινά έως ελάχιστα και ως εκ 
τούτου δεν θα υπάρξει ανάγκη για την συγκέντρωση και αποκομιδή τους. 
Επικίνδυνα υλικά δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε θα προκύψουν από την εκτέλεση του 
έργου. 

6. Οι χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών δεν απαιτούν ιδιαίτερες επισημάνσεις, 
γιατί όπως προαναφέρθηκε, οι εργασίες θα είναι ημερήσιες, δηλαδή οι εργαζόμενοι θα 
ανεβαίνουν το πρωί στο χώρο εργασίας και θα αποχωρούν από αυτό, το απόγευμα. Σε 
περίπτωση που στηθούν από τους υλοτόμους και τους μεταφορείς πρόχειρα καταλύματα, 
θα τοποθετηθεί κάδος απορριμμάτων ο οποίος θα αδειάζει με ευθύνη των εργαζόμενων 
και θα μεταφέρονται τα απορρίμματα στους μεγάλους κάδους του πλησιέστερου 
οικισμού.  
 
 
 

             
 
 

Ιωάννινα     …../11/2019 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη 

τμήματος Μελετών και 

Εκτέλεσης Έργων   

 

 

 

 

Μαρία Χατζηαντωνίου 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

Ιωάννινα     …../11/2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν/της Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

Ορέστης Μπρίκος 

Πολιτικός Μηχανικός  

 Ιωάννινα     …../11/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου 

Δασολόγος 

 

 

 

 

  
 
 
 
 



 

 127   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: «Προστασία – ανάδειξη και 
διαμόρφωση σε χώρο δασικής 
αναψυχής του δασυλίου 
Γορίτσας (Ζευγάρια)» 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: «Προστασία – ανάδειξη και 
διαμόρφωση σε χώρο δασικής 
αναψυχής του δασυλλίου 
Γορίτσας (Ζευγάρια)» 

 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

ΤΜΗΜΑ Α 

  
ΓΕΝΙΚΑ 

1 Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
 Η υπό μελέτη περιοχή εκπληρώνει με τη μορφή τους, τους σκοπούς οι οποίοι 
τέθηκαν. Οι προτεινόμενες εργασίες αποβλέπουν όχι μόνο στην σε αισθητικούς 
σκοπούς τους αλλά ταυτόχρονα και στην ισχυροποίηση τους για μελλοντική 
φυσική αναγέννηση τόσο της πεύκης όσο και των πλατύφυλλων ειδών. 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
   Η έκταση στην οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες ανήκουν στα Διοικητικά όρια 
του  Δήμου  Ιωαννιτών. 
 

3. Αριθμός αδείας: 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου 
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς 
ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε 
επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): 
 Δήμος Ιωαννιτών – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: 
  
    Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου 
               Δασολόγος  

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 
 
Δήμος Ιωαννιτών – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Β 

  
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η υλοτομία των δέντρων που είναι ξερά, 
αποκορυφωμένα, έχουν πρόβλημα ευστάθειας και βρίσκονται κοντά σε σπίτια με 
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος από την πτώση τους καθώς και  η 
απομάκρυνση των υπολειμμάτων υλοτομιών, πρέμνων, ξηρών κλαδιών, των  
κορμών που δεν μπορούν να τοποθετηθούν στα ρέματα  και κάθε είδους ξένου 
αντικειμένου. Επίσης η φύτευση νέων δέντρων και θάμνων όπου υπάρχουν 
διάκενα και η δημιουργία έργων υποδομής για την αισθητική αναβάθμιση του 
χώρου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με βάση τα όσα ορίζονται με πρότυπες 
τεχνικές προδιαγραφές . 
 Για πιο λεπτομερή περιγραφή θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να αποταθεί στην 
τεχνική μελέτη. 
 

   Οι ποσότητες τους αναφέρονται λεπτομερώς στην τεχνική μελέτη. 

2. “Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων  

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ Γ 

   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους 
μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/επισκευαστές του.  

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία : 

1. Θέσεις δικτύων 
 
Θέσεις και σχέδια των υπαρχόντων δικτύων θα ζητηθούν από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

 1.1 ύδρευσης 

 1.2 αποχέτευσης 

 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 

 1.4 πυρόσβεσης 

 1.5 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 

 1.6 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή 
με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες 
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2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 
 Θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  
 Ιδιαίτερη προσοχή στα προϊόντα καθαρισμού και στην φόρτωση, μεταφορά 
και απόθεσή τους. 
 Ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος 
 Γενικότερα για την διαβάθμιση των κινδύνων παντός τύπου βλέπε τους 
αντίστοιχους κινδύνους των πινάκων του Σ.Α.Υ 

4. Περιοχές εκπομπής ιονίζουσας ακτινοβολίας 

5. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 
 Δεν υπάρχουν 

6. Άλλες ζώνες κινδύνου 
 Δεν υπάρχουν 

7. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 
(για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης 
υδάτων, κλπ.) 
 Δεν υπάρχουν 

 
 
 

Ιωάννινα     …../11/2019 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη 

τμήματος Μελετών και 

Εκτέλεσης Έργων   

 

 

 

 

Μαρία Χατζηαντωνίου 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

 Ιωάννινα     …../11/2019 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν/της Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

Ορέστης Μπρίκος 

Πολιτικός Μηχανικός  

 Ιωάννινα     …../11/2019 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου 

Δασολόγος 
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ΣΧΕΔΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 



Θέση:

Θέμα:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ

ΧΩΡΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ

ΓΟΡΙΤΣΑΣ (ΖΕΥΓΑΡΙΑ)

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΖΕΥΓΑΡΙΑ-ΔΡΟΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΧΑΡΤΗΣ

ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ "ΨΙΛΗ ΓΟΡΙΤΣΑ"

 Κλίμακα 1:2.000

Μελετητής:

Αρ. Σχεδίου:

XO

Αλεξάνδρα  Τριανταφύλλου

Δασολόγος

΄Εργο:

 ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ιωάννινα     / 11 /2019

H  Συντάξασα

Τριαντφύλλου Αλεξάνδρα

Δασολόγος

Ιωάννινα      / 11 /2019

Εγκρίθηκε

H προϊσταμένητμήματος

τεχνικών έργων

Χατζηαντωνίου Μαρία

Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Ιωάννινα      / 11 /2019

Θεωρήθηκε

O Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών

Μπρίκος Ορέστης

Πολιτικός μηχ/κος



0228043944
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Τραχεία Πεύκη

Λοιπά Κωνοφόρα

Λοιπά φυλλοβόλα πλατύφυλλα

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2500 Ισοδιάσταση 4m

Αστικό οδικό δίκτυο

Δασικοί δρόμοι υπάρχοντες

Όρια Δάσους

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προτεινόμενο μονοπάτι

Φυτεύσεις

Κιόσκι

Όρια μη δασικής μελ. έκτασης



1.15

1.00

0.35

            ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

          ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑTΙΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ: 0,17 m2

ΚΛΙΜΑΚΑ    1:10
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