
 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             600.000,00 € 

ΦΠΑ 24%                            144.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ                              744.000,00 € 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

Ε Ρ Γ Ο : 
 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
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1. ΓΕΝΙΚΑ  - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου , ενός γηπέδου 

καλαθοσφαίρισης  και δύο γηπέδων αντισφαίρισης και των περιμετρικών διαδρόμων κίνησης, 

στο γεωτεμάχιο με στοιχεία (T1-T2-T3-T4-T5-T6) εμβαδού 24.810,03 τ.μ το οποίο βρίσκεται 

εντός του ΟΤ 64 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Καρδαμίτσια, όπως ισχύει 

σήμερα).  

 

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Ο χώρος σήμερα είναι περιφραγμένος και διαμορφωμένος σχεδόν σε όλη του την 

επιφάνεια με αδρανή υλικά . Δεν έχει καμία χρήση είναι εγκαταλελειμμένος και δεν 

εξυπηρετεί καμία λειτουργία σαν  χώρος.    

   

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
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3. ΠΡΟΤΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

3.1.1.  Σκοπός της Μελέτης 

Σκοπός της  μελέτης  είναι η αναβάθμιση   της εν λόγω περιοχής µέσω   της δημιουργίας 

ενός δημόσιου χώρου αθλητισμού  αναψυχής και πρασίνου και είναι τμήμα γενικότερου 

σχεδιασμού που εκτός από τα γήπεδα που θα κατασκευασθούν με την παρούσα μελέτη 

περιλαμβάνει και κλειστό γυμναστήριο καθώς και συνοδά κτίρια της αθλητικής 

εγκατάστασης. 

Η υλοποίηση της παρούσας μελέτης αλλά και του γενικότερου σχεδιασμού , θα συμβάλλει 

στη βελτίωση του  βιοτικού  επιπέδου  των  κατοίκων  του  Δήμου και της Τ.Κ. 

Καρδαμιτσίων και  ταυτόχρονα  θα αποτελέσει πόλο έλξης για τις γύρω περιοχές.  

 

3.1.2.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

3.1.3.  ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 Εκσκαφές  στο προβλεπόμενο βάθος των αδρανών για να διαμορφωθεί 

καταλληλά η επιφάνεια του γηπέδου για την κατασκευή της απαιτούμενης 

διαστρωμάτωσης του γηπέδου. Τα προϊόντα εκσκαφής θα 

επαναχρησιμοποιηθούν είτε για επαναεπιχώσεις η και για την διαμόρφωση του 

περιβάλλοντα χώρου  

 Προμήθεια και διάστρωση άμμου ποταμού κατάλληλων προδιαγραφών για την 

ανάπτυξη χλοοταπήτων 

 Προμήθεια και διάστρωση κηποχώματος κατάλληλου για εγκατάσταση έτοιμου 

χλοοτάπητα 

 Διαμόρφωση κλίσεων για την απορροή του επιφανειακού νερού (0,3-0,8%). 

 Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου 

 Κατασκευή περιμετρικού καναλιού απορροής όμβριων 

 Κατασκευή συστήματος άρδευσης 

 Εγκατάσταση νέου αντλιοστασίου και υπέργειων πλαστικών δεξαμενών 

 Προμήθεια και διάστρωση χλοοτάπητα με σπορά. 
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 Γραμμογράφηση γηπέδων ποδοσφαίρου  

 Τοποθέτηση γκολ ποστ και πάγκων. 

 

Α. Γενικές Εκσκαφές 

     Θα γίνει εκσκαφή του γηπέδου με μηχανικά μέσα. Το βάθος της εκσκαφής της  θα 

είναι τέτοιο ώστε μετά την μόρφωση και συμπύκνωση της σκάφης και τη διάστρωση των 

υλικών υπόβασης του χλοοτάπητα (σκύρα -  γαρμπίλι - εδαφικό υπόστρωμα) συνολικού 

πάχους 53 εκ., η επιφάνεια του χλοοτάπητα να έχει τις επιθυμητές στάθμες. 

    Οι τελικές στάθμες θα καθοριστούν από τον επιβλέποντα μηχανικό με βάση τις 

στάθμες του εσωτερικού κρασπέδου του στίβου. 

    Τα όρια του υπό κατασκευή χλοοτάπητα φαίνονται στο σχέδιο της μελέτης. 

Τα κάθε είδους προϊόντα εκσκαφών θα απομακρυνθούν από το γήπεδο. 

 

Β. Αποστραγγιστικό δίκτυο – Κατασκευή υπόβασης 

    Μετά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών και την μόρφωση της σκάφης στην 

επιφάνεια της κονίστρας θα κατασκευαστεί το αποστραγγιστικό δίκτυο ως ακολούθως: 

κατά μήκος του μεγάλου άξονα της κονίστρας (αγωνιστικού χώρου) θα διανοιχθεί η 

κεντρική συλλεκτήρια αποστραγγιστική τάφρος πλάτους 0,60μ. και ελαχίστου βάθους 

0,50μ στην οποία  θα απολήγουν με γωνία 45ο  και σε αποστάσεις  μεταξύ των ανά 

10,0μ. περίπου οι δευτερεύουσες αποστραγγιστικές τάφροι , κανάλια πλάτους 0,40μ. και 

ελαχίστου βάθους 0,30μ. Οι δευτερεύουσες αποστραγγιστικές τάφροι θα έχουν ως αρχή  

την εσωτερική περίφραξη του ποδοσφαιρικού γηπέδου. 

   Η κλίση του πυθμένα  των δευτερευόντων αποστραγγιστικών τάφρων  θα είναι 

τουλάχιστο 5‰ ενώ της κυρίας  αποστραγγιστικής τάφρου θα είναι 6‰. 

    Στον πυθμένα της  κύριας αποστραγγιστικής τάφρου και της δευτερευούσης 

αποστραγγιστικής τάφρου θα τοποθετηθεί γεωύφασμα στραγγιστηρίων σύμφωνα με τα 

άρθρα του τιμολογίου   

    Ακολουθεί η πλήρωση όλων των αποστραγγιστικών καναλιών με  διαβαθμισμένο  

θραυστό  υλικό  

Στη συνέχεια θα διαστρωθούν σε όλη την επιφάνεια που προβλέπεται η κατασκευή 

χλοοτάπητα τα υλικά υπόβασης με την ακόλουθη σειρά στρώσεων. 

α) Στρώση υλικού της ΠΤΠ 0180 μεταβλητού πάχους (20 εκ.) 
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β) Στρώση σκύρων σκυροδέματος σταθερού πάχους 5 εκ. 

γ) Γαρμπίλι σταθερού πάχους  3 εκ. 

Οι λεπτομέρειες του αποστραγγιστικού δικτύου καθώς και η στρώση των υλικών 

υπόβασης της κονίστρας φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. 

 

Γ.  Εδαφικό υπόστρωμα 

Γ.1. Φυσικοχημικές ιδιότητες του εδαφικού υποστρώματος 

α. Από άποψη μηχανικής σύστασης το εδαφικό υπόστρωμα πρέπει να ανήκει στη 

κατηγορία των ελαφρών εδαφών (αμμώδη) 

β. Το ΡΗ πρέπει να είναι γύρω στο ουδέτερο σημείο. 

γ. Ελεύθερο Ca CO3 καλό είναι να μην υπάρχει αλλά αν υπάρχει να είναι σε χαμηλό 

ποσοστό. 

δ. Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα (ECX103 se 25°C) μετρούμενη σε MILLIMHOS/CM σε 

25°  πρέπει να είναι μικρότερη από 3 

ε. Το ποσοστό του ανταλλάξιμου νατρίου (βαθμός αλκαλίωσης, ΕSP πρέπει να είναι 

μικρότερο από 10% 

 

Γ.2. Προέλευση εδαφικού υποστρώματος 

Το εδαφικό υπόστρωμα πρέπει να προέρχεται από καλλιεργούμενο αγρό, να είναι καλής 

γονιμότητας, απαλλαγμένο κατά το δυνατόν από σπόρους ζιζανίων και ιδιαίτερα από 

ριζώματα ζιζανίων. 

Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν χαλίκια ή λίθοι ή υπολείμματα καλλιέργειας άλλων 

φυτών. 

Η λήψη γίνεται μόνο από το επιφανειακό στρώμα και μέχρι βάθος κατά ανώτατο όριο 

0,70 μ. 

Ο ανάδοχος με την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην 

Υπηρεσία τις θέσεις λήψης του εδαφικού υποστρώματος και να πάρει δείγματα εδάφους 

μαζί με τον επιβλέποντα, τα οποία θα αποστείλει για εδαφολογική ανάλυση σε κρατικό 

ίδρυμα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο κλπ). Αν τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα 

αναφερόμενα στην παρ.Γ.1., θα χρησιμοποιηθεί το έδαφος αυτούσιο. Όταν όμως το 

έδαφος έχει μηχανική σύσταση διαφορετική από την οριζόμενη στην παρ.Γ.1.α. θα γίνει 

βελτίωση με προσθήκη άμμου ποταμού. 
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Η λύση της βελτίωσης με άμμο θα εφαρμοσθεί όταν εξαντληθεί κάθε προσπάθεια 

εξεύρεσης αυτούσιου εδαφικού υποστρώματος. 

Η ανάμιξη γίνεται έξω από το γήπεδο σε χώρο που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο. Το 

προϊόν της ανάμιξης το ονομάζουμε εδαφικό μίγμα. 

 

Γ.3.Διάστρωση - συμπύκνωση του εδαφικού μίγματος 

Το εδαφικό μίγμα θα μεταφερθεί από το χώρο ανάμιξης στη κονίστρα και θα διαστρωθεί 

πάνω από τη στρώση γαρμπιλιού σε σταθερό πάχος μετά από συμπύκνωση 0,27μ. 

Με τον όρο “συμπύκνωση” εννοούμε τη συμπίεση που θα δεχθεί το εδαφικό μίγμα από 

τη χρήση των μηχανημάτων κατεργασίας του, τις αρδεύσεις και τα μηχανήματα 

συντήρησης του χλοοτάπητα, έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να έχει τις επιθυμητές 

στάθμες. 

Η χρησιμοποίηση των μηχανημάτων για τη μεταφορά και τη διάστρωση του εδαφικού 

μίγματος έχει σαν αποτέλεσμα την ανομοιόμορφη συμπύκνωση του. 

Μακροπρόθεσμα με τις βροχές και τις αρδεύσεις  θα καταστραφεί η ομοιομορφία της 

επιφάνειας. Για πρόληψη του πιο πάνω ανεπιθύμητου αποτελέσματος θα γίνουν 

παρατεταμένες αρδεύσεις και οι τυχόν “λακκούβες” που θα δημιουργηθούν θα 

καλυφθούν με εδαφικό μίγμα. 

Εξυπακούεται ότι αν μεσολαβήσουν βροχοπτώσεις το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο και 

οι αρδεύσεις περιττές. 

 

Γ.4. Προετοιμασία εδαφικού υποστρώματος για σπορά. 

Μετά την ομοιόμορφη διάστρωση και “συμπύκνωση” του εδαφικού μίγματος θα γίνει 

κατεργασία με ειδικό άροτρο (εδαφοσχίστη) και απομάκρυνση κάθε χαλικιού με διάσταση 

μεγαλύτερη του 1 εκ., λίθου, ρίζας ή ριζώματος και κάθε άλλου ακατάλληλου υλικού. 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη κατεργασία του εδάφους με τον εδαφοσχίστη, 

έτσι ώστε να καλύπτει όλο το πάχος του εδαφικού υποστρώματος μέχρι τη στρώση των 

σκύρων. 

Θα ακολουθήσει αναμόχλευση με ειδική φρέζα σταυρωτά μέχρι αρίστου ψιλοχωματισμού 

και πλήρη ανάμειξη του κηπευτικού χώματος - άμμου στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί 

άμμος. 
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Στη ψιλοχωματισμένη επιφάνεια θα γίνει διάστρωση της οργανικής ύλης, διασπορά του 

χημικού λιπάσματος και του εντομοκτόνου εδάφους. 

Ακολουθεί ενσωμάτωση των παραπάνω με φρεζάρισμα σε βάθος 5 - 10 εκ. 

Σαν οργανική ύλη θα χρησιμοποιηθεί τύρφη. Αντί της τύρφης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και οργανοχημικό  παρασκεύασμα που να έχει σα βάση παρασκευής την τύρφη ή άλλο 

μεταπλαστικό εδάφους κατά τη κρίση του επιβλέποντα γεωπόνου. 

Σαν χημικό λίπασμα θα χρησιμοποιηθεί ένα σύνθετο βραδείας αποδέσμευσης. 

Σαν εντομοκτόνο εδάφους θα χρησιμοποιηθεί σκεύασμα κοκκώδες ή σε σκόνη επίπασης 

σε ποσότητα 400 γρ. δραστικής ουσίας ανά στρέμμα και με διασπορά σε όλη την 

επιφάνεια. 

 

Γ.5. Επιλογή σπόρου - Σπορά 

Για τη δημιουργία του χλοοτάπητα θα χρησιμοποιηθεί μίγμα σπόρων από τα εξής είδη 

φυτών : AGROSTIS TENUIS, LOLIUM PERENNE, POA PRATENSIS, FESTUCA RUBRA 

STOLONIFERA, FESTUCA OVINA και CYNOSURUS CRISTATUS. 

Το μίγμα θα είναι προέλευσης εξωτερικού και θα μεταφερθεί στο στάδιο σε 

σφραγισμένους σάκους με καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: 

α) Τα είδη των σπόρων στη λατινική γλώσσα 

β) Ο βαθμός καθαρότητας (πρέπει να είναι πάνω από 98%) 

γ) Ο βαθμός βλαστικότητας (πρέπει να είναι πάνω από 90%) 

δ) Η ένδειξη απολύμανσης 

Για την δημιουργία καλύτερου χλοοτάπητα θα χρησιμοποιηθούν  δύο μίγματα σπόρων 

των παραπάνω ειδών φυτών, που να προέρχονται από δύο διαφορετικούς 

σποροπαραγωγικούς οίκους εξωτερικού. 

Η ποσότητα σπόρου θα είναι 45 γρ. περίπου για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας. 

Πριν τη σπορά η επιφάνεια του εδαφικού υποστρώματος θα ισοπεδωθεί με ειδική σβάρνα 

(σανιδωτή), έτσι ώστε να εξαλειφθεί κάθε ανωμαλία. 

Η σπορά θα γίνει χειρωνακτικά και κατά τη διάρκεια της δε πρέπει να φυσάει αέρας. Ο 

σπόρος θα καλυφθεί σε βάθος 1-2 εκ. με τσουγκράνες ή άλλη επινόηση. Θα ακολουθήσει 

κυλίνδρωμα με κύλινδρο διαμέτρου 50-60 εκ. και βάρους 1-1,5 χγρ. ανά εκατοστό 

πλάτους εργασίας. 
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Γ.5. Συντήρηση Χλοοτάπητα 

Μετά το τέλος της σποράς επακολουθεί το τελευταίο στάδιο, η παρακολούθηση και 

συντήρηση του χλοοτάπητα που σπάρθηκε. 

Η διάρκεια συντήρησης λογίζεται τρίμηνη κάνοντας αρχή από την ολοκλήρωση της 

σποράς. Σ’ αυτή τη διάρκεια των εργασιών ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει δύο (2) 

άτομα με καλή γνώση του αντικειμένου και με προσωπική του ευθύνη να δίνει εντολές 

για την ορθή παρακολούθηση και συντήρηση του χλοοτάπητα. 

Οι σπουδαιότερες εργασίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το στάδιο είναι : 

 

α)‘Άρδευση : Μετά τη σπορά γίνεται  κανονική άρδευση μέχρι κορεσμού και στη 

συνέχεια το εδαφικό υπόστρωμα διατηρείται στο “ρώγο” του με τακτικές αρδεύσεις.  Το 

νερό πρέπει να πέφτει σε μικρή ποσότητα, με μεγάλο διαμελισμό σταγονιδίων, χωρίς να 

λιμνάζει και να κάνει αυλάκια οπότε παρασύρει το σπόρο. 

Μετά το φύτρωμα, η ποσότητα του νερού και η συχνότητα των αρδεύσεων είναι 

συνάρτηση των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν και της αποθηκευτικής 

ικανότητας του εδάφους σε νερό. Η κατανάλωση του νερού δεν επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

β)Λίπανση:  Θα γίνουν λιπάνσεις ανάλογα με την ανάπτυξη του χλοοτάπητα. Τα είδη και 

οι ποσότητες των λιπασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα εγκριθούν από την  

επίβλεψη. 

γ)Κούρεμα: Το πρώτο κούρεμα θα πραγματοποιηθεί όταν η χλόη αποκτήσει ύψος πάνω 

από 8 εκ. Το ύψος του κουρέματος θα είναι 4 εκ. Πριν γίνει το κούρεμα θα γίνει ελαφρό 

κυλίνδρωμα, θα ακολουθήσουν και άλλα κουρέματα ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης του 

φυτού. 

Όλα τα κουρέματα θα πραγματοποιηθούν με μηχανοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή, η οποία 

θα κόβει καλά, θα είναι ελαφριά και θα φέρει κάδο συλλογής του κομμένου χόρτου. Τη 

χλοοκοπτική μηχανή υποχρεούται να διαθέτει ο εργολάβος. 

δ)Βοτάνισμα: Αυτά αφορούν την εκρίζωση και απομάκρυνση ξένων ανεπιθύμητων 

φυτικών οργανισμών (ζιζάνια) μόλις εμφανισθούν. 

ε)Συμπληρωματική σπορά: Αμέσως μόλις φυτρώσει ο σπόρος των φυτών χλοοτάπητα 

θα γίνει μία  καλή έρευνα σε όλη την έκταση του γηπέδου για να διαπιστωθεί αν 

υπάρχουν σημεία χωρίς χλοοτάπητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κενά επιβάλλεται 

να πραγματοποιηθεί αμέσως επανασπορά για να μπορέσουν τα νέα φυτά να 

παρακολουθήσουν την ανάπτυξη των υπόλοιπων που έχουν φυτρώσει. 
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στ)Καταπολέμηση ασθενειών:  Κατά την ανάπτυξη των φυτών είναι δυνατόν να 

έχουμε εμφάνιση ασθενειών, η ένταση των οποίων εξαρτάται από την εποχή σποράς. Για 

την καταπολέμηση τους θα γίνουν προληπτικοί ή κατασταλτικοί ψεκασμοί αν χρειαστεί με 

τα κατάλληλα κατά περίπτωση φυτοφάρμακα με ψεκαστικό μηχάνημα το οποίο 

υποχρεούται να διαθέτει ο εργολάβος. 

Πρόσθετα αναφέρεται ότι, αν χρειασθεί επί πλέον ενέργεια που θα συμβάλλει θετικά στην 

καλή ανάπτυξη των φυτών του χλοοτάπητα, αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της επίβλεψης. 

Τελικά αναφέρεται ότι ο εργολάβος πρέπει να εξασφαλίσει κατά τη τρίμηνη συντήρηση 

όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μη γίνει χρήση του αγωνιστικού χώρου σε 

καμιά περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο ούτε να επιτρέπεται η είσοδος στον 

αγωνιστικό χώρο αναρμόδιων ατόμων. 

  

Δ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Η άρδευση του χλοοτάπητα θα γίνεται με καταιονισμό (τεχνητή βροχή). Το αρδευτικό 

δίκτυο περιλαμβάνει τη τοποθέτηση αυτοανυψούμενων εκτοξευτήρων (POP - UP) σε 

σταθερές θέσεις, οι οποίοι τροφοδοτούνται μέσω πλαστικών σωλήνων (βλέπε σχέδιο 

αρδευτικού δικτύου) από την υπάρχουσα υδατοδεξαμενή και η λειτουργία τους ελέγχεται 

από προγραμματιστή μέσω ηλεκτροβαννών. 

 

Εκτοξευτήρες - Ηλεκτροβάννες 

Οι εκτοξευτήρες θα είναι γραναζωτού ή κρουστικού τύπου. Οι τρεις εκτοξευτήρες που θα 

τοποθετηθούν εντός του αγωνιστικού χώρου (στο μεγάλο άξονα του γηπέδου) θα 

φέρουν στη κεφαλή τους κύπελλο ελαστικό από μαλακό θερμοπλαστικό υλικό 

καταλλήλων διαστάσεων, εντός του οποίου θα υπάρχει εδαφικό υπόστρωμα και θα 

αναπτύσσεται κανονικά χλοοτάπητας. 

Το χείλος του ελαστικού κυπέλλου της κεφαλής των εκτοξευτήρων και το εδαφικό 

υπόστρωμα που θα υπάρχει εντός του κυπέλλου θα πρέπει να βρίσκονται ακριβώς στην 

ίδια στάθμη με το εδαφικό υπόστρωμα του χλοοτάπητα της γύρω περιοχής. 

Η σύνδεση των εκτοξευτήρων με τους πλαστικούς σωλήνες τροφοδοσίας θα γίνει μέσω 

τριπλών αρθρωτών βραχιόνων, οι οποίοι επιτρέπουν την εύκολη ρύθμιση του ύψους και 

την οριζοντίωσή τους. 

Οι εκτοξευτήρες θα έχουν ακτίνα εκτόξευσης από 15 μ. έως 22 μ. και παροχή νερού  
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Οι εκτοξευτήρες θα ενεργοποιούνται από το προγραμματιστή μέσω ηλεκτροβαννών 

σημφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Οι ηλεκτροβάννες θα είναι τοποθετημένες εντός ειδικών φρεατίων τα οποία θα βρίσκονται 

εσωτερικά και πλησίον του του περιμετρικού καναλιού αποστράγγισης και όχι επί της 

κεφαλής των εκτοξευτήρων. Μεταξύ των ηλεκτροβαννών και του περιμετρικού πλαστικού 

σωλήνα τροφοδοσίας τοποθετείται και χειροκίνητη σφαιρική βάνα αναλόγων διαστάσεων. 

Στη κεφαλή του δικτύου μετά την αντλία θα τοποθετηθούν κατά σειρά βαλβίδα 

αντεπιστροφής, βάνα σφαιρική 3’’, φίλτρο υδροκυκλωνικό, και κεντρική ηλεκτροβάννα 

(Master Valve). 

Στο σχέδιο του δικτύου άρδευσης φαίνονται λεπτομερώς οι θέσεις των εκτοξευτήρων, το 

είδος και οι διαδρομές των πλαστικών σωλήνων τροφοδοσίας των εκτοξευτήρων. 

 

Προγραμματιστής 

Για τον αυτοματισμό της άρδευσης θα χρησιμοποιηθεί  ένας  προγραμματιστές των έξι  

στάσεων για κάθε γήπεδο. 

Οι προγραμματιστές θα τοποθετηθούν σε χώρο στεγασμένο (αντλιοστάσιο ή άλλο 

παραπλήσιο χώρο) και σε σημείο προστατευμένο από την υγρασία και τη σκόνη. 

Οι προγραμματιστές θα συνδέονται με τις ηλεκτροβάννες ενεργοποίησης των 

εκτοξευτήρων μέσω καλωδίων τύπου ΝΥΥ. Τα καλώδια από το αντλιοστάσιο μέχρι την 

είσοδο στο γήπεδο θα τοποθετηθούν μέσα σε πλαστικό σωλήνα PVC Φ75 - 4 ΑΤΜ και 

ανά 20 μ. θα υπάρχουν φρεάτια ελέγχου. 

 

 Σωληνώσεις 

Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε χαντάκι βάθους 0,60 μ., πάνω σε στρώμα 

άμμου και θα πακτωθούν σε τρία έως τέσσερα σημεία ανά έξι μέτρα μήκους σωλήνα, στα 

τέρματα των σωληνώσεων και στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης αυτών. 

3.1.4. Δοκιμές - Μετρήσεις 

Μετά το πέρας της εγκατάστασης του συστήματος και πριν την επιχωμάτωση των 

σωληνώσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει δοκιμές λειτουργίας του 

συστήματος με τη παρουσία της επίβλεψης. 

Οι δοκιμές αυτές συνίστανται : 
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3.1.4.1. Σε δοκιμή του δικτύου σωληνώσεων και εκτοξευτήρων στη μέγιστη 7,5 ατ. επί 

μία ώρα ώστε να πιστοποιηθεί η στεγανότητα του δικτύου 

3.1.4.2. Σε δοκιμή λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος με τη κεντρική 

ηλεκτροβάννα τροφοδοσίας (Master Valve) κλειστή ώστε να πιστοποιηθεί η ορθή 

λειτουργία του πρεσσοστάτη μεγίστης πίεσης και να ρυθμιστεί κατάλληλα και σε δοκιμή 

λειτουργίας με τη Master Valve και όλες τις ηλεκτροβάννες ανοιχτές ώστε να πιστοποιηθεί 

η ορθή λειτουργία και ρύθμιση του πρεσσοστάτη ελαχίστης. 

3.1.4.3. Σε δοκιμή κανονικής λειτουργίας ολοκλήρου του συστήματος 

συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειακών εκτοξευτήρων για πλήρη άρδευση του 

γηπέδου. 

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κακή λειτουργία του συστήματος από οποιαδήποτε αιτία 

ή αστοχία υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει το σύστημα σε κατάσταση 

τέλειας λειτουργίας επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας οποιοδήποτε ελαττωματικό 

στοιχείο του συστήματος με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος. 

Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει μαθήματα λειτουργίας του όλου αρδευτικού 

συστήματος στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σταδίου με τη παρουσία της 

επίβλεψης. 

 

Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Α. ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

1. Γενικά 

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου Η 

πλήρωση της δεξαμενής θα γίνεται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.. 

Η παροχή σε ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνεται από τον πίνακα των αποδυτηρίων. Στις 

υποχρεώσεις του αναδόχου είναι όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την παροχή ρεύματος 

. 

Από την υπάρχουσα δεξαμενή αποθήκευσης και μέσω του αντλητικού συγκροτήματος, το 

νερό θα οδηγείται στους αγωγούς άρδευσης (ανάλογα με τα προγράμματα) και θα 

τροφοδοτούνται τα αρδευτικά δίκτυα σε πίεση και παροχή και πίεση ικανές για την 

αποδοτική λειτουργία των εκτοξευτήρων. 
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2. Περιγραφή Εγκαταστάσεων 

2.1 Δεξαμενή Νερού 

Θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο άρδευσης στο σημείο που φαίνεται στο σχέδιο. 

Από το αντλιοστάσιο μέσω δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος και κατάλληλου δικτύου 

σωληνώσεων θα τροφοδοτούνται με νερό άρδευσης οι κεντρικοί αγωγοί και στην 

συνέχεια οι εκτοξευτήρες των διαφόρων ζωνών. 

Το αντλητικό συγκρότημα θα τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο σημείο στο αντλιοστάσιο, 

όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο, σε βάση από σκυρόδεμα από όπου θα αναχωρεί ο 

αγωγός κατάθλιψης εφοδιασμένος με κατάλληλες βάνες, αντεπίστροφα κ.λ.π. και αφού 

παρεμβληθούν ο λιπασματοδιανομέας και το φίλτρο θα αναχωρεί για το φρεάτιο 

σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό του αρδευτικού δικτύου. 

Το αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται από  Αντλίες - πιεστικά συγκροτήματα ισχύος 

15 HP με δοχείο διαστολής πάνω από 140  lit και τον αντίστοιχο ηλεκτρολογικό πίνακα 

πλήρη .  

Ο πίνακας του αντλητικού συγκροτήματος θα τοποθετηθεί στο αντλιοστάσιο και θα 

τροφοδοτείται από τον κεντρικό πίνακα του αντλιοστασίου (Π.Α.) ο οποίος με την σειρά 

του θα τροφοδοτείται από τον πίνακα των αποδυτηρίων. 

Συγχρόνως, ο διακόπτης του πίνακα των αντλιών του αντλιοστασίου θα είναι 

συνδεδεμένος, μέσω ηλεκτρονόμου, με φλοτεροδιακόπτη τοποθετημένο στο ανώτερο 

σημείο της δεξαμενής για τον έλεγχο της στάθμης της δεξαμενής. 

Από τον φλοτεροδιακόπτη, μέσω καλωδίου ΝΥΥ3Χ2,5 τχ., θα ενεργοποιείται και θα 

απενεργοποιείται η αντλία, σύμφωνα με τις εντολές των προγραμματιστών . 

Μετά το τέλος της εγκατάστασης του συστήματος ο ανάδοχος θα συνδέσει τους 

προγραμματιστές με την αντλία έτσι ώστε όταν οι προγραμματιστές εκκινούν το 

πρόγραμμα άρδευσης να δίδεται εντολή για την εκκίνηση της αντλίας και ταυτόχρονα να 

ανοίγει η κεντρική ηλεκτροβάνα για να αρχίσει η άρδευση. 

2.2. Εγκαταστάσεις Δεξαμενής και Αντλιοστασίου 

Για τον οικίσκο του αντλιοστασίου προβλέπονται εγκατάσταση τόσο εσωτερικού όσον και 

εξωτερικού φωτισμού και αποχέτευσης . 

Για τον εξωτερικό φωτισμό του οικίσκου θα χρησιμοποιηθούν δύο φωτιστικά σώματα 

τύπου χελώνας στεγανά με λαμπτήρες πυράκτωσης 60 W και θα τοποθετηθούν στα 

σημεία που φαίνονται στο σχέδιο. 
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Για τον εσωτερικό φωτισμό του οικίσκου του αντλιοστασίου θα χρησιμοποιηθούν 

φωτιστικά σώματα φθoρισμού στεγανά οροφής και θα φέρουν δύο λαμπτήρες 

φθορισμού των 36 W. 

Στο αντλιοστάσιο θα τοποθετηθούν και δύο ρευματοδότες επίτοιχοι στεγανοί 

βιομηχανικού τύπου. 

Για την αποχέτευση των τυχόν διαρρεόντων νερών του σημείου άντλησης, θα 

κατασκευαστεί σιφόνι δαπέδου με σχάρα διαστάσεων 150Χ20Χ15 εκ. 

Από το σιφόνι τα νερά θα οδηγούνται στο φρεάτιο αποχέτευσης με πλαστικό σωλήνα από 

PVC Φ100. 

 

2.3 Πλήρωση Δεξαμενής 

Η πλήρωση της δεξαμενής αποθήκευσης νερού θα γίνεται μέσω γαλβανισμένου 

σιδηροσωλήνα 2 ΄΄ από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης με ευθύνη του δήμου. 

Το νερό θα πληροί την δεξαμενή και θα παρεμβάλλεται κατάλληλος αυτοματισμός με 

φλοτεροδιακόπτη, που θα εκκινεί ή θα σταματά την αντλία μέσω κατάλληλου 

ηλεκτρονόμου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς μετά 

από δοκιμή με την επίβλεψη ώστε το σύστημα να ευρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.  

3. Δοκιμές - Μετρήσεις 

Μετά το πέρας της εγκατάστασης του συστήματος και πριν την επιχωμάτωση των 

σωληνώσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει δοκιμές λειτουργίας του 

συστήματος με την παρουσία της επίβλεψης. 

Οι δοκιμές αυτές συνίστανται : 

α. σε δοκιμή του δικτύου σωληνώσεων και εκτοξευτήρων στην μέγιστη πίεση 7 at επί μία 

ώρα ώστε να πιστοποιηθεί η στεγανότητα του δικτύου.  

β. σε δοκιμή λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος με την κεντρική ηλεκτροβάνα 

τροφοδοσίας (MASTER VALVE) κλειστή ώστε να πιστοποιηθεί η ορθή λειτουργία του 

πρεσοστάτη μεγίστης πίεσης και να ρυθμιστεί κατάλληλα και σε δοκιμή λειτουργίας με 

την MASTER VALVE και όλες τις ηλεκτροβάνες ανοιχτές ώστε να πιστοποιηθεί η ορθή 

λειτουργία και ρύθμιση του πρεσοστάτη ελαχίστης. 

γ. σε δοκιμή κανονικής λειτουργίας ολοκλήρου του συστήματος συμπεριλαμβανομένων 

και των περιφερειακών εκτοξευτήρων για πλήρη άρδευση του γηπέδου. 
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Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κακή λειτουργία του συστήματος από οιανδήποτε αιτία ή 

αστοχία υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει το σύστημα σε κατάσταση 

τέλειας λειτουργίας επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας οποιοδήποτε ελαττωματικό 

στοιχείο του συστήματος με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος. 

Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει μαθήματα λειτουργίας του όλου αρδευτικού 

συστήματος στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σταδίου με την παρουσία της 

επίβλεψης. 

Τα μαθήματα θα διαρκέσουν δύο εργάσιμες ημέρες. 

 

ΣΤ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Η περίφραξη τοποθετείται επί κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος που στις μεγάλες 
πλευρές συμπεριλαμβάνει και το κανάλι απορροής επιφανειακών υδάτων (βλ. σχέδια). 

Έχει ύψος 5,50 μ. και αποτελείται από κατακόρυφους γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες  
(ορθοστάτες) Φ2΄΄ υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα).  

Επίσης στο άνω τμήμα φέρει οριζόντιο γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα Φ2΄΄ υπερβαρέως 
τύπου. 

 Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με τις απαραίτητες γωνιές Ταφ και μούφες σύνδεσης 
(βλ. σχέδια). Οι ορθοστάτες τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 3,00 μ., έτσι ώστε το 
υπάρχον μήκος πλευράς να χωρίζεται σε ίσα μέρη. 

Στις τέσσερις γωνίες της περίφραξης τοποθετούνται γωνιακοί ορθοστάτες με αμφίπλευρα 
στηρίγματα που έχουν κλίση 45° και τοποθετούνται στο μέσον του ύψους της περίφραξης 
και προς τα κάτω. (Οι ορθοστάτες και τα στηρίγματα είναι επίσης από γαλβανισμένο 
σιδεροσωλήνα Φ2΄΄ υπερβαρέως τύπου). 

Το ύψος της περίφραξης (5,50 μ.) χωρίζεται οριζόντια στα τέσσερα με γαλβανισμένο 
σύρμα στερέωσης πάχους 4 χιλ. που συνδέει τους κατακόρυφους ορθοστάτες. 

Στην περιγραφή του γηπέδου ποδοσφαίρου περιλαμβάνονται 4 πόρτες μονόφυλλές 
πλάτους 1.25 μέτρων  και μια πόρτα δίφυλλη πλάτους 2.50 μέτρων.   

Όλες οι συνδέσεις γίνονται με ηλεκτροσυγκόλληση. 

 

3.1.4 ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

 
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν συνοπτικά για την κατασκευή του γηπέδου είναι :  
 

1. Χάραξη του περιγράμματος του γηπέδου σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης. 

2. Διαμόρφωση της στάθμης της σκάφης στις απαιτούμενες κλίσεις όπως προβλέπει 
μελέτη με εκσκαφή και εξυγίανση  και με πλήρη συμπύκνωσή της. 
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3. Κατασκευή περιμετρικού κράσπεδου εγκιβωτισμού των δύο γηπέδων με 
οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχεδία και τις λεπτομέρειες της μελέτης. 

4.  Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας της Π.Τ.Π.0155 του Υ.Δ.Ε. πάχους 10 
εκ. η κάθε  μία τελείως συμπυκνωμένη πάνω στην διαμορφωμένη σκάφη 

5. Κατασκευή ασφαλτικής επάλειψης (προεπάλειψης) με ασφαλτικό διάλυμα 

6. Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτική στρώση πάχους 5. 

7. Κατασκευή  αθλητικού αντικραδασμικού δαπέδου basket συνολικού πάχους 8mm 

8. Κατασκευή φρεατίων για τη απορροή τον ομβρίων υδάτων. 

9. Κατασκευή Μεταλλικής εξωτερικής περίφραξης ύψους 4,50 m  

10. Τοποθέτηση Μπασκέτας Ολυμπιακού τύπου της  Γ.Γ.Α. επιπλέον του υπο μελέτη 
γηπέδου θα τοποθετηθούν και 3 ζεύγη μπασκετων σε σχολεία του Δήμου. 

Η τελική επιφάνεια του γηπέδου θα είναι αμφικλινής με κλίση 6%0 και με κορυφαία ακμή τον 
κατά μήκος άξονα του γηπέδου. 

 

3.1.5 ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

 
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν συνοπτικά για την κατασκευή του γηπέδου είναι :  
 

11. Χάραξη του περιγράμματος του γηπέδου σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης. 

12. Διαμόρφωση της στάθμης της σκάφης στις απαιτούμενες κλίσεις όπως προβλέπει 
μελέτη με εκσκαφή και εξυγίανση  και με πλήρη συμπύκνωσή της. 

13. Κατασκευή περιμετρικού κράσπεδου εγκιβωτισμού των δύο γηπέδων με 
οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχεδία και τις λεπτομέρειες της μελέτης. 

14.  Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας της Π.Τ.Π.0155 του Υ.Δ.Ε. πάχους 10 
εκ. η κάθε  μία τελείως συμπυκνωμένη πάνω στην διαμορφωμένη σκάφη 

15. Κατασκευή ασφαλτικής επάλειψης (προεπάλειψης) με ασφαλτικό διάλυμα 

16. Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτική στρώση πάχους 5. 

17. Κατασκευή  αθλητικού αντικραδασμικού δαπέδου basket συνολικού πάχους 8mm 

18. Κατασκευή Μεταλλικής εξωτερική περίφραξης ύψους 4,00 m  

19. Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυόμενου συγκροτήματος αντισφαίρισης 
τύπου της  Γ.Γ.Α. 

Η τελική επιφάνεια του γηπέδου θα είναι αμφικλινής με κλίση 6%0 και με κοφυφαία ακμή τον 
κατά μήκος άξονα του γηπέδου. 
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7.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες φωτισμού (ιστοί φωτισμού, προβολείς, 

πίλλαρ). 

Ο ηλεκτροφωτισμός στον υπό διαμόρφωση αθλητικό χώρο προβλέπει την 
τοποθέτηση (4) ιστών ύψους 12 μέτρων και ενός Πίλλαρ τεσσάρων αναχωρήσεων πλήρες 
κατασκευασμένο. 

 Οι τέσσερις ιστοί που θα φωτίσουν τους χώρους του γηπέδου  θα  φέρουν από δυο 
διπλούς προβολείς LED, που θα είναι σύμφωνοι με  το τεύχος προδιαγραφών 
ηλεκτροφωτισμού, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια  και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  

 Οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων, το υπόγειο δίκτυο, τα φρεάτια επισκέψεως, 
καθώς και όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες φαίνονται στην οριζοντιογραφία με αριθμό σχεδίου 
Η-1, που συνοδεύει την μελέτη.  

Με την φωταγώγηση του χώρου θα γίνει λειτουργικός τις νυχτερινές ώρες, για αυτό 
το λόγο προτείνεται ο ηλεκτροφωτισμός τηρώντας όλες της τεχνικές προδιαγραφές 
εγκατάστασης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαμβάνει το φωτισμό του γηπέδου 5x5 , την 
εγκατάσταση ενός Πίλλαρ σύνδεσης με την παροχή της ΔΕΗ. Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από 
τριφασικό μετρητή (παροχή ΔΕΗ Νο2) που θα εγκατασταθεί μέσα στο πίλλαρ. Οι 
λεπτομέρειες του πίλλαρ και της σύνδεσης φαίνονται στα σχέδια και στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης.  

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει (4) ιστούς με προβολείς LED και ενός Πίλλαρ.  
Η επιλογή των προβολέων έγινε με γνώμονα τις απαιτήσεις του χώρου.  
Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα τηρηθούν οι παρακάτω κανονισμοί:  
Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 59’Β/11.4.1995 

και οι τροποποιήσεις του Κ.Ε.Η.Ε που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην εφημερίδα της 
κυβέρνησης, ήτοι:  

ΦΕΚ118Α/24.6.1965, ΦΕΚ293Β/11.5.1966, ΦΕΚ620Β/18.10.1966, 
ΦΕΚ63Β/25.10.1966,ΦΕΚ 1525Β/13.12.1973 & ΦΕΚ 118Α/1982 , ΕΛΟΤ HD387. 

Δεχόμαστε ότι η εναλλασσόμενη τάση είναι 400/230V, συχνότητας 50 Hz. Η παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει από τη ΔΕΗ. Η ηλεκτροδότηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
του έργου θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης 400/230V της ΔΕΗ.  

Οι σωληνώσεις της εγκατάστασης θα είναι υπόγειες σε βάθος 70 cm διατομής Φ90 
mm και θα είναι δομημένου διπλού τοιχώματος, κατασκευασμένες από υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο και UV προστασία τύπου cavidotto Corrugated. Τα καλώδια που θα οδεύουν 
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στο έδαφος μέσα στις σωλήνες θα είναι ανθυγρά, τύπου J1VV-R ενώ τα καλώδια που θα 
συνδέουν τα ακροκιβώτια των ιστών με τα φωτιστικά θα είναι τύπου H07V-U. 

 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Από τον Ηλεκτρικό Πίνακα του Πίλλαρ θα αναχωρήσουν δυο γραμμές, (Καλώδιο 
J1VV-R 4X6mm2) μέσα σε πλαστικό σωλήνα Φ90 - διπλού δομημένου τοιχώματος όπως 
φαίνεται στο σχέδιο (οριζοντιογραφία με αριθμό σχεδίου Η-1), η οποίες θα τροφοδοτήσουν 
όλους τους ιστούς με τους προβολείς LED.  

Προβλέπεται να κατασκευαστεί το υπόγειο δίκτυο, με σωληνώσεις από, πλαστικό 
σωλήνα Φ90 - διπλού δομημένου τοιχώματος, περιλαμβανομένης της εκσκαφής των τάφρων 
για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης και 
σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισμού των σωλήνων με σκυρόδεμα καθώς και της 
επανεπίχωσης των τάφρων. 

Στους ιστούς των προβολέων θα τρέχει το δίκτυο υπόγειο μέχρι το φρεάτιο 
επισκέψεως στην βάση με τα αγγύρια του κάθε ιστού. Το καλώδιο θα καταλήγει σε μονό 
στεγανό ακροκιβώτιο. 

Το καλώδιο του κυρίως δικτύου θα καταλήγει σε τριπλό ακροκιβώτιο στη βάση του  
ιστού ύψους 12 μέτρων. Από το ακροκιβώτιο θα αναχωρεί από ένα καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm2 
για την ηλεκτροδότηση του κάθε προβολέα. 

 

 

7. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

               Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι είναι βασική υποχρέωση του Αναδόχου,  η 

προσκόμιση δειγμάτων των υλικών που προβλέπονται από τη μελέτη, συνοδευόμενα με 

επίσημα εργαστηριακά πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και για όσα 

επιπλέον του ζητήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία θα ελέγξει, θα εγκρίνει και θα εντάξει 

στο έργο τα δείγματα που πληρούν τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.  

              Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά στα υλικά και στον τρόπο εφαρμογής τους 

εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ, καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή.  

               Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, όποτε η Διευθύνουσα Υπηρεσία τον καλεί και 

σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαιτούμενα υλικά, 

εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, ικριώματα κλπ. για την εκτέλεσή του. Επιπλέον, στις 
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υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται μικρού μεγέθους αποξηλώσεις και 

επανατοποθέτηση αντικειμένων (π.χ. καλωδίων, αλεξικέραυνων, προβολέων κλπ).   

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

Περιφερειακό εργαστήριο Δημοσίων Έργων ή και από ιδιωτικό σύμφωνα με τις Τ.Σ.Υ. την 

Ε.Σ.Υ. και τις ΕΤΕΠ. 

Συμβατικές αποστάσεις μεταφοράς των προϊόντων των καθαίρεσης  καθορίζονται τα 15 

Km. Οποιαδήποτε μεταφορά γίνει σε απόσταση μεγαλύτερη από την παραπάνω καθορισμένη 

δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία, το 

οποίο θα λαμβάνει υπόψη τόσο τις καιρικές συνθήκες όσο και τα κυκλοφοριακά προβλήματα. 

Επίσης τα απαιτούμενα υλικά του έργου θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Η υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης των Απόβλητων Εκσκαφών Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων - Α.Ε.Κ.Κ. πηγάζει από το Σύνταγμα που προβλέπει την προστασία του 

περιβάλλοντος   και   της   δημόσιας   υγείας.   Ο   Νόμος   4042/2012   «Ποινική   προστασία   

του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και 

διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» ορίζει ότι υπεύθυνος για τη 

διαχείριση των αποβλήτων είναι ο παραγωγός τους, ήτοι - στην περίπτωση δημοσίου έργου - 

η Προϊσταμένη Αρχή, ωστόσο στο παρών έργο δεν προβλέπεται η ανάγκη 

εναλλακτικής διαχείρισης των Απόβλητων Εκσκαφών με δεδομένο ότι ο προς 

διαμόρφωση χώρος είναι στρωμένος με υλικά οδοστρωσίας και  τα προϊόντα όλων 

των εκσκαφών της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για επαναεπιχώσεις και για 

γενικές διαμορφώσεις εντός των 24.810,03  τ.μ του γεωτεμαχίου με στοιχεία (T1-

T2-T3-T4-T5-T6). 
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8. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το έργο υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο: 

- του  4412/2016 (ΦΕΚ Β’ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ;όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει. . 

- τα άρθρα 80 έως 110του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της 

Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), τα οποία 

παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 

83 του  412/2016 (ΦΕΚ Β’ 147) 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»  όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει μετά την έκδοση του  412/2016 (ΦΕΚ Β’ 147) 

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

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

Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

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

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις 

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

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του  412/2016 (ΦΕΚ Β’ 147). 

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

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων 

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

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

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

- του Ν. 4278/2014(Α157), «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις». 

- του Ν. 4281/2014(Α160), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

20/248



Τεχνική Έκθεση 
 

20 

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

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

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

και 

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

διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις) για 

κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ  

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικών πράξεων 

(εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπών διατάξεων 

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

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

ερμηνευτικών εγκύκλιων που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 600.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με                                    

ΦΠΑ  744.000,00 Ευρώ. 

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου  με κωδικό Κ.Α. 

61.7326.001 χρηματοδοτείται από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ και  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

 

Ιωάννινα 08 / 10 /2021 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 

 

 

 

 ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΩΫΣΙΔΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 

Ιωάννινα 08 / 10 /2021 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ιωάννινα 08 / 10 /2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  

ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΚΩΛΕΤΤΗ 14 
Τ.Κ.45444  

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

1  
Κατασκευή  υπόβασης  από λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι), 
διαστάσεων  0,4-1 εκ. τελικού ενιαίου πάχους 3 εκ.   

001  ΝΕΟ  00Α.20.1  m3  248,64  

2  Κατασκευή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0180   002  ΝΕΟ  00Α.20.2  m3  828,8  

3  
Κατασκευή υπόβασης πάχους 5 εκ. με ψηφίδες (σκύρα 
σκυροδέματος) 0,7-2,5 εκ.   

003  ΝΕΟ  ΝΕΟ.Α.20  m3  414,4  

4  Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α   004  ΝΕΟ  ΝΥΔΡ.16.15  Τεμ.  6  

5  
Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 
λατομείου Κατηγορίας Ε4  

005  
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-
18.3  

m3  658,19  

6  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   006  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-2  m3  6100,8  

7  Κατασκευή επιχωμάτων.   007  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-20  m3  658,19  

8  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 
m.   

008  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-1  m3  495,11  

9  
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με 
σκυρόδεμα C12/15, άοπλο.  

009  
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-
29.2.1  

m3  151,7  

10  
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές 
τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.  

010  
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-
29.3.4  

m3  121,08  

11  
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα 
B500C.  

011  
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-
30.3  

Kg  1938,8  

12  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   012  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-51  m  1417  

13  Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα στραγγιστηρίων.  013  
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-
64.1  

m2  2204,4  

14  Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  014  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Γ-2.2  m2  3761,06  

15  
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, 
από ελατό χυτοσίδηρο.  

015  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  11.2.4  Kg  2448  

16  
Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Εσωτερικής 
διαμέτρου 200 mm  

016  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  12.3.1  m  495  

17  
Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Εσωτερικής 
διαμέτρου 400 mm  

017  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  12.3.3  m  130  

18  Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης   018  
ΣΧΕΤ_ΠΡΣ  
0ΣΧ.Β62  

m3  166,95  

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1  Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η.   019  ΑΤΗΕ  Ν9347.2  Τεμ.  1  

2  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί 
Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m  

020  ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.1.4  Τεμ.  8  

3  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 150 - 200  W με βραχίονα.  

021  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.40.10  

Τεμ.  16  

4  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων  

022  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1  

Τεμ.  3  

5  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm  

023  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

Τεμ.  40  

6  

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες 
από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm  

024  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12  

m  400  

7  
Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου 
γείωσης από χάλκινη πλάκα   

025  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.21  

Τεμ.  3  

8  
Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου H05VV-
U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα 
PVC. διατομής 3 x 1,5 mm².  

026  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.40.1  

m  200  

9  
Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, 
-R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα 
PVC. διατομής 4 x 10 mm².  

027  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.41.4  

m  400  
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1  
Χωματουργικές εργασίες. Καθαρή μεταφορά προϊόντων 
εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο.   

028  ΝΕΤ ΠΡΣ  Α15  m3Km  2152,5  

2  
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση 
επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα .   

029  ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ1  Στρ.  6,528  

3  
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Ενσωμάτωση 
βελτιωτικών εδάφους.   

030  ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ2  m3  501,76  

4  
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Διάστρωση 
υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας.   

031  ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ4  m2  6528  

5  Φυτικό υλικό. Προμήθεια τύρφης.   032  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ10  m3  60,38  

6  Φυτικό υλικό. Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου.   033  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ16  m3  483,07  

7  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.   034  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ8  m3  1566,72  

8  
Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά.  

035  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε13.1  Στρ.  6,528  

9  Συντήρηση πρασίνου. Αερισμός χλοοτάπητα.   036  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ10  Στρ.  6,528  

10  
Συντήρηση πρασίνου. Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, 
thatching).   

037  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ11  Στρ.  6,528  

11  
Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση χλοοτάπητα, 
χειρωνακτική  

038  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ3.4  Στρ.  19,584  

12  
Συντήρηση πρασίνου.  Κλάδεμα φυτών. Κούρεμα χλοοτάπητα 
και χλοοτάπητα πρανών. Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή  

039  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ4.8.1  Στρ.  52,224  

13  
Συντήρηση πρασίνου. Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία 
χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα  

040  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ5.3  Στρ.  19,584  

14  
Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χλοοτάπητα. Βοτάνισμα 
χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων  

041  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ7.2  Στρ.  19,584  

ΟΜΑΔΑ Δ:ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

1  Κατασκεύη οικήματος μηχανοστασίου   042  NEO  022  Τεμ.  1  

2  
Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων 
υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα   

043  ΝΕΤ ΠΡΣ  Α10  m  598  

3  
Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63  

044  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.6  m  448  

4  
Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75  

045  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.7  m  150  

5  
Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 2  

046  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.4.6  Τεμ.  7  

6  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 2 1/2''  

047  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.1.7  Τεμ.  1  

7  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. 
Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης.   

048  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.14  Τεμ.  2  

8  
Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή 
δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 2'' μακρύ - 
ενεργή επιφάνεια :1200 cm² - max παροχή : 25 m³/h  

049  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η7.2.7  Τεμ.  2  

9  
Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Πλαστικές δεξαμενές από 
σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρητικότητας 10 m³  

050  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η7.9.6  Τεμ.  2  

10  
Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Μαστοί 
πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες. Φ 1''  

051  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η8.3.17.1  Τεμ.  24  

11  
Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 15- 22 m, 
ανοξείδωτος  

052  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η8.3.5.2  Τεμ.  24  

12  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές. 
Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2''  

053  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.1.1.8  Τεμ.  7  

13  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. 
Πηνία ηλεκτροβανών. 24 V AC  

054  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.1.4.1  Τεμ.  7  

14  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 
30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών  

055  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.13.3  Τεμ.  7  

15  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 
50Χ60 cm, 6 ηλεκτροβανών  

056  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.13.4  Τεμ.  1  

16  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Στεγανά κουτιά για 
προγραμματιστές. Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, 
μεταλλικό διαστάσεων/πάχους 40Χ30Χ20/1,2  

057  
ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.2.14.1.1  

Τεμ.  1  

17  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Καλώδια  τύπου J1VV-U  (ΝΥΥ) 
διατομής 7 x 1,5 mm²  

058  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.15.5  m  120  
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

18  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Οικιακός προγραμματιστής 
ρεύματος εξωτερικού χώρου. Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 - 6  

059  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.5.1  Τεμ.  1  

19  
Αντλίες - πιεστικά συγκροτήματα. Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 
3750 W με δοχείο διαστολής 120 έως 140 lt.   

060  ΝΕΤ ΠΡΣ  Λ6  Τεμ.  2  

20  
ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 
ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ) ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ   

061  ΟΙΚ  001  Τεμ.  1  

21  Ρακόρ πολυεθυλαινίου, Φ63   062  ΑΤΗΕ  NEH4.2.6  Τεμ.  7  

22  Τάπα πολυεθυλαινίου Φ63.   063  ΑΤΗΕ  NH4.2.6  Τεμ.  7  

23  Σέλλα πλαστική Φ63/1΄΄   064  ΑΤΗΕ  NH4.12.5  Τεμ.  24  

ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

1  
Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυόμενου συγκροτήματος 
αντισφαίρισης (τέννις)   

065  ΝΕΟ  00Ν.64.26  Τεμ.  2  

2  
Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου τύπου 
κουρασάνι.   

066  ΝΕΟ  00Ν.73.61.8  m2  2484,025  

3  Σημαίες κόρνερ (σετ 4 τεμ)   067  ΝΕΟ  00Ν.79.39  Τεμ.  4  

4  Γραμμοχάραξη Γηπέδου Ποδοσφαίρου   068  ΝΕΟ  00N.17.1  m  700  

5  Εστία ποδοσφαίρου (γκολ - πόστ)   069  ΝΕΟ  00Ν.64.26.4  Τεμ.  2  

6  
ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ-ΔΙΧΤΥ-
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)   

070  ΝΕΟ_ΟΙΚ  00Ν.61.6  Τεμ.  8  

7  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥ  ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΥΠΕΔΩΝ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ 8mm   

071  
ΝΕΟ_ΟΙΚ  
00Ν.73.94  

m2  1880,53  

8  Βρύση από μάρμαρο δεματίου.   072  
ΝΕΟ_ΟΙΚ  
00Ν.75.63  

Τεμ.  3  

9  Ασφαλτική προεπάλειψη.   073  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-3  m2  1880,53  

10  
Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m   

074  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-7  m2  1880,53  

11  
Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Παγκάκια εξ ολοκλήρου 
ξύλινα  

075  ΝΕΤ ΠΡΣ  Β10.10  Τεμ.  5  

12  
Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Διάτρητος μεταλλικός 
κυλινδρικός κάδος  

076  ΝΕΤ ΠΡΣ  Β11.13  Τεμ.  5  

13  Πάγκος αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου 6 μέτρων   077  ΟΔΟ  0ΣΧ.72.31  Τεμ.  2  

14  Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 4,00 m   078  ΟΙΚ  0ΣΧ.64.26.48  m  145  

15  Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 4,50 m   079  
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  
0ΣΧ.64.26.50  

m  102  

16  Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 5,50 m   080  
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  
0ΣΧ.64.26.55  

m  372  

 
 
 
 
 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 
 
 
 

 ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΩΫΣΙΔΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ.Ε.Ε 

 
 
 
 
 

ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο  

ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

ΚΩΛΕΤΤΗ 14 

Τ.Κ.45444  

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

            

 
 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
 
 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 
 
 

A/A 
Περιγραφή Εργασίας 

Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 

1 

Κατασκευή  υπόβασης  από λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι), 
διαστάσεων  0,4-1 εκ. τελικού ενιαίου πάχους 3 εκ.   

1 ΝΕΟ  00Α.20.1  m3 248,64 

 
74 x 112 x0,03 =248,64 

 
 

2 

Κατασκευή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 
0180   2 ΝΕΟ  00Α.20.2  m3 828,80 

 
74 x 112 x0,10 =828,80 η δεύτερη στρώση θα κατασκευαστεί με υλικό εκσκαφής των γηπέδων  

 

3 

Κατασκευή υπόβασης πάχους 5 εκ. με ψηφίδες (σκύρα 
σκυροδέματος) 0,7-2,5 εκ.   3 ΝΕΟ  ΝΕΟ.Α.20  m3 414,4 

 
74 x 112 x0,05 =414,40 
 

4 
Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α   

4 ΝΕΟ  ΝΥΔΡ.16.15  Τεμ. 6 

 
4 
 

5 

Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 
λατομείου Κατηγορίας Ε4  5 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-18.3  m3 658.19 

 

Καλαθοσφαίριση  

19 x 32 x0,35 =212,8 
 
Αντισφαίριση  
37.10 x 34.30 x0,35 =445.39 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ =658.19 
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6 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   6 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-2  m3  6100,8 

 

 

Εμβαδόν γηπέδου ποδοσφαίρου + εμβαδόν γήπεδού καλαθοσφαίρισης + εμβαδόν γήπεδού 

αντισφαίρισης  x 0.60= (10168+608+1272)x0.60=6100.80 

 

A/A 
Περιγραφή Εργασίας 

Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 

7 Κατασκευή επιχωμάτων.   7 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-20  m3 658.19 

 

Καλαθοσφαίριση  

19 x 32 x0,35 =212,8 
 
Αντισφαίριση  
37.10 x 34.30 x0,35 =445.39 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ =658.19 

 

 

8 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m.   8 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-1  m3  495,11 

 

 

(1517x0.3x0.60)+[(74+112+74+112+19+32+19+32+37,1+34,3+37,1+34,3)x0.60x0.30=                                               

= 273.06+222.05=495.11 

 

 

9 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με 
σκυρόδεμα C12/15, άοπλο.  9 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-
29.2.1  m3 151,7 

 

1517x0,50x0,20=151,7 

 

10 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.  10 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-
29.3.4  m3  121,08 

 

[(74+112+74+112+19+32+19+32+37,1+34,3+37,1+34,3)x0.60x0.30]+204x0.14=92.52+28.56=121.08 

 

 

11 
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό 
πλέγμα B500C.  11 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-
30.3  Kg  1938,80 

 

[(74+112+74+112+19+32+19+32+37,1+34,3+37,1+34,3)x0.50x1.91x1.10x2]+[204x 

x0.50x1.91x1.10x3)=1295.90+642.91=1938.80 

 

 

 

12 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   12 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-51  m 1417 

 

490+525+242+160=1417 
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13 Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα στραγγιστηρίων.  13 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-

64.1  m2  2204,4 

 

(45x11x2x2)+(102x2.2)=1980+224.40-2204.40 

 

 

 

14 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  14 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Γ-2.2  m2 3761,06 

 

Καλαθοσφαίριση  

19 x 32 =608 
 
Αντισφαίριση  
37.10 x 34.30 =1272 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ =(1272+608)x2=3761.06 

 

 

15 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες 
υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.  15 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  11.2.4  Kg  2448 

 

102x2x12kgr/m=2448kg  

 

16 
Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Εσωτερικής 
διαμέτρου 200 mm  16 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  12.3.1  m  495 

 

45 x11=495m 

 

17 
Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Εσωτερικής 
διαμέτρου 400 mm  17 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  12.3.3  m  130 

 

 

18 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης   18 ΣΧΕΤ_ΠΡΣ  0ΣΧ.Β62  m3  166,95 

 

(45 x11 x0.50x0.50)+(120x0.60x0.60)=166.95  

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 

 

1 Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η.   19 ΑΤΗΕ  Ν9347.2  Τεμ.  1 

 

 

2 

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί 
Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 
12,00 m  20 ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.1.4  Τεμ.  8 

 

 

3 

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 150 - 
200  W με βραχίονα.  21 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.40.10  Τεμ.  16 

28/248



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  Σελίδα 4 από 9 

 

 

8x2=16 

4 
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. 
Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων  22 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1  Τεμ.  3 

 

 

 

5 

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και 
σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 
40x40 cm  23 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  Τεμ.  40 

 

 

 

6 

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm  24 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12  m  

400 
 

 

 

7 

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου 
γείωσης από χάλκινη πλάκα   25 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.21  Τεμ.  3 

 

 

 

8 

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου 
H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση 
από μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm².  26 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.40.1  m  200 

 

 

9 

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου 
E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC. διατομής 4 x 10 mm².  27 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.41.4  m  400 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 

1 
Χωματουργικές εργασίες. Καθαρή μεταφορά προϊόντων 
εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο.   28 ΝΕΤ ΠΡΣ  Α15  m3Km  2152,5 

 

6150x0.35 km =2152.5 

 

 

2 

Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική 
μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα .   29 ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ1  Στρ.  6,528 

 

102x64/1000=6.528 

3 
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. 
Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους.   30 ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ2  m3  501,76 

 

6.528στρ x 76,86m3/στρεμ =501,76μ3 
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4 
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Διάστρωση 
υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας.   31 ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ4  m2  6528 

 

102x64=6528 

 

 

5 Φυτικό υλικό. Προμήθεια τύρφης.   32 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ10  m3  60,38 

 

 

6.528στρ x 9.25m3/στρεμ =60.38μ3 

 

6 Φυτικό υλικό. Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου.   33 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ16  m3  483,07 

 

 

 6.528στρ x 74m3/στρεμ =483.07μ3 

 

7 Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης..   34 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ8  m3  1566,72 

 

 6.528x0.24 =1566.72μ3 

 

8 
Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά.  35 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε13.1  Στρ.  6,528 

 

 

9 Συντήρηση πρασίνου. Αερισμός χλοοτάπητα.   36 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ10  Στρ.  6,528 

 

 

10 
Συντήρηση πρασίνου. Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, 
thatching).   37 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ11  Στρ.  6,528 

 

 

11 
Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση χλοοτάπητα, 
χειρωνακτική  38 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ3.4  Στρ.  19,584 

 

6,528x3=19.584 

 

 

12 

Συντήρηση πρασίνου.  Κλάδεμα φυτών. Κούρεμα 
χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών. Με βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική μηχανή  39 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ4.8.1  Στρ.  52,224 

 

 

6,528x8=52.224 

 

13 
Συντήρηση πρασίνου. Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία 
χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα  40 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ5.3  Στρ.  19,584 

 

6,528x3=19,584 
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14 
Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χλοοτάπητα. Βοτάνισμα 
χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων  41 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ7.2  Στρ.  19,584 

 

6,528x3=19,584 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ:ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 

 

1 Κατασκεύη οικήματος μηχανοστασίου   42 NEO  022  Τεμ.  1 

 

 

2 
Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα   43 ΝΕΤ ΠΡΣ  Α10  m  598 

 

(64x7)+120+30=598 

 

3 
Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63  44 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.6  m  448 

 

64x7=448 

 

 

4 
Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75  45 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.7  m  150 

 

120+30=150 

 

5 
Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 2  46 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.4.6  Τεμ.  7 

 

 

6 

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας 
δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. 
Φ 2 1/2''  47 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.1.7  Τεμ.  1 

 

 

7 
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας 
δικτύου. Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης.   48 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.14  Τεμ.  2 

 

 

8 

Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή 
δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 2'' μακρύ 
- ενεργή επιφάνεια :1200 cm² - max παροχή : 25 m³/h  49 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η7.2.7  Τεμ.  2 

 

 

9 
Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Πλαστικές δεξαμενές 
από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρητικότητας 10 m³  50 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η7.9.6  Τεμ.  2 
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10 
Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Μαστοί 
πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες. Φ 1''  51 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η8.3.17.1  Τεμ.  24 

 

 

11 

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 15- 22 
m, ανοξείδωτος  52 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η8.3.5.2  Τεμ.  24 

 

 

12 

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 
ΡΝ 10 atm, πλαστικές. Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 
2''  53 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.1.1.8  Τεμ.  7 

 

 

13 
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Ηλεκτροβάνες. Πηνία ηλεκτροβανών. 24 V AC  54 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.1.4.1  Τεμ.  7 

 

 

14 

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια 
ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών  55 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.13.3  Τεμ.  7 

 

 

15 

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια 
ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 ηλεκτροβανών  56 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.13.4  Τεμ.  1 

 

 

16 

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Στεγανά κουτιά για 
προγραμματιστές. Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, 
μεταλλικό διαστάσεων/πάχους 40Χ30Χ20/1,2  57 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.2.14.1.1  Τεμ.  1 

 

 

17 

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Καλώδια  τύπου J1VV-U  
(ΝΥΥ) διατομής 7 x 1,5 mm²  58 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.15.5  m  120 

 

 

18 

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Οικιακός προγραμματιστής 
ρεύματος εξωτερικού χώρου. Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 
- 6  59 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.5.1  Τεμ.  1 

 

 

19 
Αντλίες - πιεστικά συγκροτήματα. Πιεστικό συγκρότημα 
ισχύος 3750 W με δοχείο διαστολής 120 έως 140 lt.   60 ΝΕΤ ΠΡΣ  Λ6  Τεμ.  2 

 

 

20 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 
ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ) ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ   61 ΣΟΔΟ-Α  001  Τεμ.  1 

 

 

21 Ρακόρ πολυεθυλαινίου, Φ63   62 
ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
NEH4.2.6  Τεμ.  7 
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22 Τάπα πολυεθυλαινίου Φ63.   63 
ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  

NH4.2.6  Τεμ.  7 

 

 

23 Σέλλα πλαστική Φ63/1΄΄   64 
ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
NH4.12.5  Τεμ.  24 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 

 

1 
Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυόμενου 
συγκροτήματος αντισφαίρισης (τέννις)   65 ΝΕΟ  00Ν.64.26  Τεμ.  2 

 

 

 

2 
Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου τύπου 
κουρασάνι.   66 ΝΕΟ  00Ν.73.61.8  m2  2400 

 

 

3 Σημαίες κόρνερ (σετ 4 τεμ)   67 ΝΕΟ  00Ν.79.39  Τεμ.  4 

 

 

 

4 Γραμμοχάραξη Γηπέδου Ποδοσφαίρου   68 ΝΕΟ  00N.17.1  m  700 

 

 

5 Εστία ποδοσφαίρου (γκολ - πόστ)   69 ΝΕΟ  00Ν.64.26.4  Τεμ.  2 

 

 

6 

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ-ΔΙΧΤΥ-
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)   70 ΝΕΟ_ΟΙΚ  00Ν.61.6  Τεμ.  8 

 

 

 

 

7 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥ  ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΥΠΕΔΩΝ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ 8mm   71 

ΝΕΟ_ΟΙΚ  
00Ν.73.94  m2  1880,53 

 

(34,3x37.10)+(32x19)=1272.53+608=1880.53 

 

8 Βρύση από μάρμαρο δεματίου.   72 
ΝΕΟ_ΟΙΚ  
00Ν.75.63  Τεμ.  3 
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9 Ασφαλτική προεπάλειψη.   73 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-3  m2  1880,53 

 

(34,3x37.10)+(32x19)=1272.53+608=1880.53 

 

10 
Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m   74 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-7  m2  1880,53 

 

(34,3x37.10)+(32x19)=1272.53+608=1880.53 

 

11 
Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Παγκάκια εξ 
ολοκλήρου ξύλινα  75 ΝΕΤ ΠΡΣ  Β10.10  Τεμ.  5 

 

 

12 
Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Διάτρητος μεταλλικός 
κυλινδρικός κάδος  76 ΝΕΤ ΠΡΣ  Β11.13  Τεμ.  5 

 

13 Πάγκος αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου 6 μέτρων   77 ΟΙΚ_ΣΧ  0ΣΧ.72.31  Τεμ.  2 

 

 

14 Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 4,00 m   78 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

0ΣΧ.64.26.48  m  145 

 

34.3+34.3+37.1+37.1=142.86 

 

 

15 Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 4,50 m   79 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

0ΣΧ.64.26.50  m  102 

 

32+32+19+19=102 

 

16 Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 5,50 m   80 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

0ΣΧ.64.26.55  m  372 

 

112+112+74+74=372 

  

 
Ιωάννινα 08/10 /2021 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 
 
 

 ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΩΫΣΙΔΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ.Ε.Ε 

 
 
 
 
 

ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο  

ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΚΩΛΕΤΤΗ 14 
Τ.Κ.45444  

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

1  

Κατασκευή  υπόβασης  από 
λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι), 
διαστάσεων  0,4-1 εκ. τελικού 
ενιαίου πάχους 3 εκ.   

ΝΕΟ  
00Α.20.1  

001  
ΠΡΣ 2112 
100,00% 

m3  248,64  23  5.718,72   

2  
Κατασκευή υπόβασης από υγιές 
θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0180   

ΝΕΟ  
00Α.20.2  

002  
ΠΡΣ 2112 
100,00% 

m3  828,8  16  13.260,80   

3  
Κατασκευή υπόβασης πάχους 5 
εκ. με ψηφίδες (σκύρα 
σκυροδέματος) 0,7-2,5 εκ.   

ΝΕΟ  
ΝΕΟ.Α.20  

003  
ΠΡΣ 2112 
100,00% 

m3  414,4  26  10.774,40   

4  
Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου 
Α   

ΝΕΟ  
ΝΥΔΡ.16.1
5  

004  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  6  350  2.100,00   

5  
Προμήθεια δανείων. Δάνεια 
θραυστών επίλεκτων υλικών 
λατομείου Κατηγορίας Ε4  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-
18.3  

005  
ΟΔΟ 1510 
100,00% 

m3  658,19  
8,85 * 

(6+2,85
) 

5.824,98   

6  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

006  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  6100,8  

3,55 * 
(0,7+2,8

5) 
21.657,84   

7  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-20  

007  
ΟΔΟ 1530 
100,00% 

m3  658,19  1,05  691,10   

8  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-1  

008  
ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m3  495,11  
6,85 * 

(4+2,85
) 

3.391,50   

9  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. Κατασκευή 
ρείθρων, τάφρων κλπ με 
σκυρόδεμα C12/15, άοπλο.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.2.1  

009  
ΟΔΟ 2531 
100,00% 

m3  151,7  86,5  13.122,05   

10  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 
Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ)  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.4  

010  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  121,08  126  15.256,08   

11  
Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

011  
ΥΔΡ 7018 
100,00% 

Kg  1938,8  1,15  2.229,62   

12  
Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-51  

012  
ΟΔΟ 2921 
100,00% 

m  1417  9,6  13.603,20   

13  
Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα 
στραγγιστηρίων.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-64.1  

013  
ΟΙΚ 7914 
100,00% 

m2  2204,4  1,65  3.637,26   

14  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

014  
ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% 
m2  

3761,0
6  

1,48 * 
(1,195+

0,285) 
5.566,37   

15  

Μεταλλικές εσχάρες 
υδροσυλλογής. Εσχάρες 
υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.2.4  

015  
ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  2448  2,9  7.099,20   

16  
Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι 
στραγγιστηρίων. Εσωτερικής 
διαμέτρου 200 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.3.1  

016  
ΟΔΟ 2861 
100,00% 

m  495  18,5  9.157,50   

17  
Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι 
στραγγιστηρίων. Εσωτερικής 
διαμέτρου 400 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.3.3  

017  
ΟΔΟ 2863 
100,00% 

m  130  41,2  5.356,00   

18  
Πλήρωση τάφρων 
αποστράγγισης   

ΣΧΕΤ_ΠΡΣ  
0ΣΧ.Β62  

018  
ΠΡΣ 2112 
100,00% 

m3  166,95  17  2.838,15   

Σε μεταφορά: 141.284,77 0,00 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 141.284,77 0,00 

Αθροισμα Εργασιών :   141.284,77  141.284,77  

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1  Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η.   
ΑΤΗΕ  
Ν9347.2  

019  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  1  1600  1.600,00   

2  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών 
- Χαλύβδινοι Ιστοί 
Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός 
οδοφωτισμού ύψους 12,00 m  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.1.4  

020  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  8  1400  11.200,00   

3  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών 
- Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα 
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED). 
Ισχύος 150 - 200  W με 
βραχίονα.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.40.1
0  

021  ΗΛΜ 103 100,00% Τεμ.  16  960  15.360,00   

4  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών 
- Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων 
αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1  

022  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  3  2500  7.500,00   

5  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών 
- Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο 
έλξης καλωδίων 40x40 cm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

023  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  40  60  2.400,00   

6  

Φωτεινή σηματοδότηση - 
Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σωλήνες 
προστασίας υπογείων καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης από 
πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες 
από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 90 mm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.1
2  

024  ΗΛΜ 5 100,00% m  400  7,5  3.000,00   

7  

Φωτεινή σηματοδότηση - 
Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Προμήθεια και 
τοποθέτηση ηλεκτροδίου 
γείωσης από χάλκινη πλάκα   

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.2
1  

025  ΗΛΜ 45 100,00% Τεμ.  3  120  360,00   

8  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Καλώδια τύπου 
H05VV-U, -R (NYM), ονομ. 
τάσης  300/500V με μόνωση από 
μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 
mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.40.1  

026  ΗΛΜ 46 100,00% m  200  2,3  460,00   

9  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Καλώδια τύπου 
E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. 
τάσης 600/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC. διατομής 4 x 
10 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.41.4  

027  ΗΛΜ 102 100,00% m  400  12,5  5.000,00   

Αθροισμα Εργασιών :   46.880,00  46.880,00  

3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1  

Χωματουργικές εργασίες. 
Καθαρή μεταφορά προϊόντων 
εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
κλαδέματος με αυτοκίνητο.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Α15  

028  
ΟΙΚ 2180 
100,00% 

m3Km  2152,5  0,32  688,80   

2  

Προετοιμασία χώρων 
εγκατάστασης πρασίνου. Γενική 
μόρφωση επιφάνειας εδάφους 
για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα .   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Γ1  

029  
ΠΡΣ 1140 
100,00% 

Στρ.  6,528  105  685,44   

3  

Προετοιμασία χώρων 
εγκατάστασης πρασίνου. 
Ενσωμάτωση βελτιωτικών 
εδάφους.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Γ2  

030  
ΠΡΣ 1620 
100,00% 

m3  501,76  5  2.508,80   

Σε μεταφορά: 3.883,04 188.164,77 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 3.883,04 188.164,77 

4  

Προετοιμασία χώρων 
εγκατάστασης πρασίνου. 
Διάστρωση υλικών  στην 
επιφάνεια της κονίστρας.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Γ4  

031  
ΠΡΣ 1620 
100,00% 

m2  6528  0,25  1.632,00   

5  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια 
τύρφης.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ10  

032  
ΠΡΣ 5340 
100,00% 

m3  60,38  40  2.415,20   

6  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια άμμου 
χειμάρρου ή ορυχείου.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ16  

033  
ΟΔΟ 1510 
100,00% 

m3  483,07  15  7.246,05   

7  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια 
φυτικής γης.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ8  

034  
ΠΡΣ 1620 
100,00% 

m3  1566,72  6  9.400,32   

8  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
Εγκατάσταση χλοοτάπητα με 
σπορά.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε13.1  

035  
ΠΡΣ 5510 
100,00% 

Στρ.  6,528  2000  13.056,00   

9  
Συντήρηση πρασίνου. Αερισμός 
χλοοτάπητα.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ10  

036  
ΠΡΣ 5580 
100,00% 

Στρ.  6,528  15  97,92   

10  
Συντήρηση πρασίνου. Αραίωμα 
χλοοτάπητα (καθαρισμός, 
thatching).   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ11  

037  
ΠΡΣ 5570 
100,00% 

Στρ.  6,528  17,5  114,24   

11  
Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. 
Λίπανση χλοοτάπητα, 
χειρωνακτική  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ3.4  

038  
ΠΡΣ 5540 
100,00% 

Στρ.  19,584  11,25  220,32   

12  

Συντήρηση πρασίνου.  Κλάδεμα 
φυτών. Κούρεμα χλοοτάπητα και 
χλοοτάπητα πρανών. Με 
βενζινοκίνητη χλοοκοπτική 
μηχανή  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.8.1  

039  
ΠΡΣ 5530 
100,00% 

Στρ.  52,224  27,5  1.436,16   

13  

Συντήρηση πρασίνου. 
Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία 
χλοοτάπητα, με ψεκαστικό 
μηχάνημα  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ5.3  

040  
ΠΡΣ 5560 
100,00% 

Στρ.  19,584  25  489,60   

14  

Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα 
χλοοτάπητα. Βοτάνισμα 
χλοοτάπητα με χρήση 
ζιζανιοκτόνων  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ7.2  

041  
ΠΡΣ 5372 
100,00% 

Στρ.  19,584  20  391,68   

Αθροισμα Εργασιών :   40.382,53  40.382,53  

4. ΟΜΑΔΑ Δ:ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

1  
Κατασκεύη οικήματος 
μηχανοστασίου   

NEO  022  042  ΗΛΜ 21 100,00% Τεμ.  1  2000  2.000,00   

2  

Χωματουργικές εργασίες. 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
τάφρων υπογείου αρδευτικού 
δικτύου με μηχανικά μέσα   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Α10  

043  
ΠΡΣ 2111 
100,00% 

m  598  0,8  478,40   

3  

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες 
πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η1.2.6  

044  ΗΛΜ 8 100,00% m  448  3,2  1.433,60   

4  

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες 
πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η1.2.7  

045  ΗΛΜ 8 100,00% m  150  4,5  675,00   

5  
Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά 
εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 2  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η4.4.6  

046  ΗΛΜ 12 100,00% Τεμ.  7  9,5  66,50   

6  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, 
κοχλιωτοί, PN 16. Φ 2 1/2''  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η5.1.7  

047  ΗΛΜ 11 100,00% Τεμ.  1  55  55,00   

7  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. 
Βαλβίδα αντεπιστροφής 
άρδευσης.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η5.14  

048  ΗΛΜ 11 100,00% Τεμ.  2  250  500,00   

Σε μεταφορά: 5.208,50 228.547,30 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 5.208,50 228.547,30 

8  

Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-
δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή 
δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm Φ 2'' μακρύ - 
ενεργή επιφάνεια :1200 cm² - 
max παροχή : 25 m³/h  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η7.2.7  

049  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  2  200  400,00   

9  

Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-
δεξαμενές. Πλαστικές δεξαμενές 
από σκληρό πολυαιθυλένιο 
(HDPE) χωρητικότητας 10 m³  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η7.9.6  

050  ΗΛΜ 30 100,00% Τεμ.  2  750  1.500,00   

10  

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. 
Εκτοξευτήρες. Μαστοί 
πολύσπαστοι για μεγάλους 
εκτοξευτήρες. Φ 1''  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η8.3.17.1  

051  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  24  35  840,00   

11  

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. 
Εκτοξευτήρες. Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, 
ακτίνας ενεργείας 15- 22 m, 
ανοξείδωτος  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η8.3.5.2  

052  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  24  90  2.160,00   

12  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου άρδευσης. 
Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου 
άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 
10 atm, πλαστικές. Με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 
2''  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.1.1.8  

053  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  7  150  1.050,00   

13  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου άρδευσης. 
Ηλεκτροβάνες. Πηνία 
ηλεκτροβανών. 24 V AC  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.1.4.1  

054  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  7  10  70,00   

14  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Πλαστικά φρεάτια 
ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 
ηλεκτροβανών  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.2.13.3  

055  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  7  25  175,00   

15  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Πλαστικά φρεάτια 
ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 
ηλεκτροβανών  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.2.13.4  

056  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  1  45  45,00   

16  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Στεγανά κουτιά για 
προγραμματιστές. Στεγανό κουτί 
για προγραμματιστές, μεταλλικό 
διαστάσεων/πάχους 
40Χ30Χ20/1,2  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.2.14.1.
1  

057  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  1  45  45,00   

17  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Καλώδια  τύπου J1VV-U  (ΝΥΥ) 
διατομής 7 x 1,5 mm²  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.2.15.5  

058  ΗΛΜ 47 100,00% m  120  1,4  168,00   

18  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Οικιακός προγραμματιστής 
ρεύματος εξωτερικού χώρου. 
Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 - 6  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.2.5.1  

059  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  1  200  200,00   

19  

Αντλίες - πιεστικά 
συγκροτήματα. Πιεστικό 
συγκρότημα ισχύος 3750 W με 
δοχείο διαστολής 120 έως 140 lt.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Λ6  

060  ΗΛΜ 21 100,00% Τεμ.  2  1800  3.600,00   

Σε μεταφορά: 15.461,50 228.547,30 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 15.461,50 228.547,30 

20  

ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ) ΣΕ 
ΓΗΠΕΔΟ   

ΟΙΚ  001  061   Τεμ.  1  1000  1.000,00   

21  Ρακόρ πολυεθυλαινίου, Φ63   
ΑΤΗΕ  
NEH4.2.6  

062  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  7  6  42,00   

22  Τάπα πολυεθυλαινίου Φ63.   
ΑΤΗΕ  
NH4.2.6  

063  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  7  5  35,00   

23  Σέλλα πλαστική Φ63/1΄΄   
ΑΤΗΕ  
NH4.12.5  

064  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  24  7  168,00   

Αθροισμα Εργασιών :   16.706,50  16.706,50  

5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

1  

Κατασκευή και πλήρης 
εγκατάσταση λυόμενου 
συγκροτήματος αντισφαίρισης 
(τέννις)   

ΝΕΟ  
00Ν.64.26  

065  
ΟΙΚ 6428 
100,00% 

Τεμ.  2  450  900,00   

2  
Κατασκευή σταθεροποιημένου 
κεραμικού δαπέδου τύπου 
κουρασάνι.   

ΝΕΟ  
00Ν.73.61
.8  

066  
ΟΙΚ 7397 
100,00% 

m2  
2484,0

25  
32  79.488,80   

3  Σημαίες κόρνερ (σετ 4 τεμ)   
ΝΕΟ  
00Ν.79.39  

067  
ΟΙΚ 7398 
100,00% 

Τεμ.  4  90  360,00   

4  
Γραμμοχάραξη Γηπέδου 
Ποδοσφαίρου   

ΝΕΟ  
00N.17.1  

068  
ΟΙΚ 7788 
100,00% 

m  700  0,5  350,00   

5  
Εστία ποδοσφαίρου (γκολ - 
πόστ)   

ΝΕΟ  
00Ν.64.26
.4  

069  
ΟΙΚ 7398 
100,00% 

Τεμ.  2  1500  3.000,00   

6  

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-
ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ-ΔΙΧΤΥ-
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΚΟΡΜΟΥ)   

ΝΕΟ_ΟΙΚ  
00Ν.61.6  

070  
ΟΙΚ 6106 
100,00% 

Τεμ.  8  1400  11.200,00   

7  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥ  ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΓΥΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 8mm   

ΝΕΟ_ΟΙΚ  
00Ν.73.94  

071  
ΟΙΚ 7744 
100,00% 

m2  
1880,5

3  
21  39.491,13   

8  Βρύση από μάρμαρο δεματίου.   
ΝΕΟ_ΟΙΚ  
00Ν.75.63  

072  
ΟΙΚ 7563 
100,00% 

Τεμ.  3  500  1.500,00   

9  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

073  
ΟΔΟ 4110 
100,00% 

m2  
1880,5

3  
1,2  2.256,64   

10  
Ασφαλτικές συνδετικές 
(ισοπεδωτικές) στρώσεις 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-7  

074  
ΟΔΟ 4421.Β 

100,00% 
m2  

1880,5
3  

7,24 * 
(7,098+

0,142) 
13.615,04   

11  
Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - 
Παγκάκια. Παγκάκια εξ 
ολοκλήρου ξύλινα  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Β10.10  

075  
ΟΙΚ 5104 
100,00% 

Τεμ.  5  480  2.400,00   

12  
Τεχνικά Έργα. Κάδοι 
Απορριμμάτων. Διάτρητος 
μεταλλικός κυλινδρικός κάδος  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Β11.13  

076  
ΟΙΚ 5104 
100,00% 

Τεμ.  5  220  1.100,00   

13  
Πάγκος αναπληρωματικών 
παικτών ποδοσφαίρου 6 μέτρων   

ΟΔΟ  
0ΣΧ.72.31  

077  
ΟΙΚ 7231 
100,00% 

Τεμ.  2  2000  4.000,00   

14  
Μεταλλική εξωτερική περίφραξη 
ύψους 4,00 m   

ΟΙΚ  
0ΣΧ.64.26.
48  

078  
ΟΙΚ 6426 
100,00% 

m  145  35  5.075,00   

15  
Μεταλλική εξωτερική περίφραξη 
ύψους 4,50 m   

ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  
0ΣΧ.64.26.
50  

079  
ΟΙΚ 6426 
100,00% 

m  102  40  4.080,00   

16  
Μεταλλική εξωτερική περίφραξη 
ύψους 5,50 m   

ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  
0ΣΧ.64.26.
55  

080  
ΟΙΚ 6426 
100,00% 

m  372  75  27.900,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    196.716,61  196.716,61  

Σε μεταφορά: 0,00 441.970,41 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

Σελίδα 6 από 6 

 

 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 441.970,41 

 
 
 
 

Εργασίες Προυπολογισμού   441.970,41  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  79.554,67  

Σύνολο :   521.525,08  

Απρόβλεπτα(%)  15,00%  78.228,76  

Σύνολο :   599.753,84  

Ποσό για αναθεωρήσεις   246,16  

Σύνολο :   600.000,00  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  144.000,00  

Γενικό Σύνολο :   744.000,00  

 
 
 
 
 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 
 
 
 

 ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΩΫΣΙΔΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ.Ε.Ε 

 
 
 
 
 

ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο  

ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

Σελίδα 1 από 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

ΚΩΛΕΤΤΗ 14 
Τ.Κ.45444  

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

 

Προϋπολογισμός Μελέτης  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη ( € )  

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ  141.284,77  

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  46.880,00  

3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  40.382,53  

4. ΟΜΑΔΑ Δ:ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  16.706,50  

5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  196.716,61  

 

Εργασίες Προυπολογισμού   441.970,41  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  79.554,67  

Σύνολο :   521.525,08  

Απρόβλεπτα(%)  15,00%  78.228,76  

Σύνολο :   599.753,84  

Ποσό για αναθεωρήσεις   246,16  

Σύνολο :   600.000,00  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  144.000,00  

Γενικό Σύνολο :   744.000,00  

 
Ιωάννινα 08/10 /2021 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 
 
 
 

 ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΩΫΣΙΔΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ.Ε.Ε 

 
 
 
 
 

ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο  

ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 744000 € € 

 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 
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1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 
φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

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

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
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(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και 
υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από 
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Για φόρους. 

10. Για εγγυητικές. 

11. Ασφάλισης του έργου. 

12. Προσυμβατικού σταδίου. 

13. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
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1. Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα 
με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

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

3. Νομικής υποστήριξης 

4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

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

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

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

8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

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

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

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

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

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

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στενάνωση αρμών υε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

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

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

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

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

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

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

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

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και 
λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή 
υλικά. 

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

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, 
διογκωτικά 

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

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

 2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

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

Χειρολαβές 

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

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 
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- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο 
άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

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

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

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

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

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

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

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

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

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

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

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

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

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

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

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

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης 
από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

α/

α Είδος Συντελεστής 

1. 

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι 

καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 

ύψους κάσσας θύρας.   

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

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές   

 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν 

περισσότερο από το 50% του ύψους 

κάσσας θύρας.   

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90 
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 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30 

 γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια :   

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

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40 

 γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80 

 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 

 ε) σιδερένια 1,00 

4. 

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 

(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην 

ρολλών 3,70 

5. 

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60 

6. Σιδερένιες θύρες :   

 α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 

 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο 

πλευρές 2,00 

 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με 

ποδιά) 1,00 

 

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως 

γ 1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά :   

 α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 

 γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :   

 α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 

 β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 

9. Θερμαντικά σώματα :   

 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει 

των Πινάκων συντελεστών των 

εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών 

σωμάτων   

 

55/248



2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

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

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

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

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

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η 
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη 
Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν 
σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 
1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τ εφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γ κρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό 
10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό  
 
 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

56/248



4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γ κρι 
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 
10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τ ρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 
αυτών (νερόλουστρο) 
 
6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο 

 
 2.2.5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

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

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

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

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

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
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Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 

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

Σε αστικές περιοχές 
 

- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση >5km 0,21 

Εκτός πόλεως 
 

• οδοί καλής βατότητας 
 

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση >5km 0,19 

• οδοίκακής βατότητας 
 

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση >5km 0,21 

• εργοταξιακές οδοί 
 

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση >3km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 

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

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

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

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

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
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1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

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

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

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

1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές 
των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των 
ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα 
του Τιμολογίου. 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 
και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

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

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

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

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

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών 
στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 
όρους. 

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

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

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

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

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

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

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, 
οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλιές και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμήθειας η παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
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υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο ). 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 

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

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

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

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

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

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

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

 
1. Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

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

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

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο 
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων 
στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
), 
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1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους 
με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων 
κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

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

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

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

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

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

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

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού 
και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης 
από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

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

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών η οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

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

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

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

2. θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος 

δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 

χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 

φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά 

αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 

δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 

ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 

λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 

προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 

Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

3. Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση 

κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, 

εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

4. Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

5. Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

6. Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 

ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 

απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

7. Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά 

την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των 

χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 

ΠεριβαλλοντικούςΌρους. 
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8. Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού 

γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως 

προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το 

πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

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

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

11. Για φόρους. 

12. Για εγγυητικές. 

13. Ασφάλισης του έργου. 

14. Προσυμβατικού σταδίου. 

15. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

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

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

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

3. Νομικής υποστήριξης 

4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

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

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

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

8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

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

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
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Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με 
αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

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

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

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

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

 

 

65/248



 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

Σελίδα 1 από 43 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΚΩΛΕΤΤΗ 14 
Τ.Κ.45444  

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
 
 
 

Τιμολόγιο Μελέτης  
 

 

A.T.: 001  
 
ΝΕΟ 00Α.20.1  Κατασκευή  υπόβασης  από λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι), διαστάσεων  

0,4-1 εκ. τελικού ενιαίου πάχους 3 εκ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 2112  100,00%  
 
      Κατασκευή  υπόβασης  από λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι), διαστάσεων  0,4-1 εκ. τελικού ενιαίου 
πάχους 3 εκ., πάνω σε ήδη υπάρχουσα πλήρως συμπυκνωμένη και ακριβώς διαμορφωμένη στρώση 
από υλικό της Π.Τ.Π. 0180 που πληρώνεται ιδιαίτερα. 
Το τελικό πάχος της στρώσης δεν πρέπει να  είναι  σε καμία περίπτωση μικρότερο ή  μεγαλύτερο από 
3 εκ., σε κανένα σημείο της διαστρωθείσας επιφάνειας. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η  προμήθεια  του θραυστού  υλικού ,  η φορτοεκφόρτωση,  η αποζημίωση 
για την  καθυστέρηση του  μεταφορικού μέσου κατά τη  φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά από τη θέση 
προμήθειας ή  παραγωγής  μέχρι  το έργο,   η διάστρωση, η διαβροχή και η ελαφρά συμπύκνωση, 
σύμφωνα με τα  προηγούμενα  και η προμήθεια,  μεταφορά κ.λ.π., όλων των υλικών, που απαιτούνται 
συμπληρωματικά  για  πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 
Η επιφάνεια  υπολογίζεται  σύμφωνα με τις διαστάσεις, που προκύπτουν τελικά μετά την πλήρη 
συμπύκνωση. 
(1 τετραγωνικό μέτρο υπόβασης συμπύκνωσης πάχους 3 εκ.)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 23,00      

 

A.T.: 002  
 
ΝΕΟ 00Α.20.2  Κατασκευή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0180   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 2112  100,00%  
 
      Κατασκευή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0180, τελικού πάχους, όπως 
προβλέπεται  στo αντίστοιχο σχέδιο, εκτελούμενη σε στρώσεις ισοπαχείς, όχι μεγαλύτερες  από 10 εκ., 
πάνω σε σκάφη ακριβώς διαμορφωμένη υψομετρικά στα  προβλεπόμενα υψόμετρα, σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η  προμήθεια  του  θραυστού υλικού, η φορτοεκφόρτωση, η  αποζημίωση 
για την καθυστέρηση του μεταφορικού  μέσου  κατά τη φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά από τη θέση 
προμήθειας ή παραγωγής μέχρι το  έργο, η  πρόσθετη  μόρφωση  και  η συμπύκνωση της σκάφης 
πέρα από τη μόρφωση και τη  συμπύκνωση, που προβλέπονται με την εκσκαφή, η  διάστρωση ,η  
διαβροχή και η  συμπύκνωση του  θραυστού  υλικού κατά στρώσεις, σύμφωνα με τα προηγούμενα και 
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με όσα ορίζονται στην Π.Τ.Π.      0180 και τη μελέτη και η προμήθεια, η μεταφορά κ.λ.π. όλων των 
υλικών, που απαιτούνται συμπληρωματικά. 
Ο όγκος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διαστάσεις, που προκύπτουν  τελικά  μετά την  πλήρη 
συμπύκνωση, εφ' όσον δεν υπερβαίνουν τις διαστάσεις, που προβλέπονται  από τη μελέτη, τυχόν δε 
μεγαλύτερος όγκος δεν υπολογίζεται ούτε πληρώνεται. 
(1 κυβικό μέτρο τελικά διαμορφωμένης και συμπυκνωμένης υπόβασης )    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 16,00      

 

A.T.: 003  
 
ΝΕΟ ΝΕΟ.Α.20  Κατασκευή υπόβασης πάχους 5 εκ. με ψηφίδες (σκύρα 

σκυροδέματος) 0,7-2,5 εκ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 2112  100,00%  
 
           Κατασκευή   υπόβασης με ψηφίδες από υλικό λατομείου (σκύρα σκυροδέματος)  διαστάσεων 
0,7-2,5 εκ.  απαλλαγμένες από λεπτόκοκκο υλικό, τελικού  πάχους 5   εκ., πάνω σε υπάρχουσα 
πλήρως διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη στρώση από  υλικό  της  Π.Τ.Π.0180 που πληρώνεται 
ιδιαίτερα  και διαμορφωμένη  υψομετρικά  στα  υψόμετρα,  που προβλέπονται από τη μελέτη. 
 
     Στην τιμή περιλαμβάνεται  η  προμήθεια του θραυστού  υλικού ,  η φορτοεκφόρτωση,  η 
αποζημίωση για την  καθυστέρηση  του μεταφορικού μέσου κατά τη φορτοεκφόρτωση,  η μεταφορά 
από τη θέση προμήθειας  ή  παραγωγής  μέχρι το έργο,  η διάστρωση, η διαβροχή και η ελαφρά 
συμπύκνωση, σύμφωνα  με  τα προηγούμενα και η προμήθεια,  μεταφορά κ.λ.π., όλων των υλικών, 
που απαιτούνται  συμπληρωματικά  για πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 
 
     Η επιμέτρηση του όγκου υλικού θα γίνεται ανά κυβικό μέτρο, με βάση τον όγκο ο οποίος θα 
προκύπτει βάση των υψομέτρων των αρχικών διατομών εκσκαφής του σκάμματος και  υψομέτρων 
στις ίδιες διατομές μετά την τοποθέτηση του υλικού.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 26,00      

 

A.T.: 004  
 
ΝΕΟ ΝΥΔΡ.16.15  Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  100,00%  
 
      Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α σύμφωνα με τα σχέδια.  Για ένα φρεάτιο υδατοσυλλογής  όπου  
περιλαμβάνονται, η εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος και έδαφος, η επίχωση με θραυστό αμμοχάλικο, η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, η εκσκαφή κάτω από αγωγούς Κ.Ω., η εξυγίανση του πυθμένα 
του ορύγματος, το άοπλο σκυρόδεμα C12/15, ο πλαστικός σωλήνας  PVC Φ200  ή άλλης διατομής Σ41 
που θα απαιτηθεί για τη σύνδεση του φρεατίου υδατοσυλλογής με τον κεντρικό αγωγό, με τον 
εγκιβωτισμό του, η καθαίρεση αόπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος, η κοπή ασφαλτοτάπητα, η 
επιμήκυνση παροχών ύδρευσης, η καθαίρεση και ανακατασκευή κρασπεδορείθρου, η μεταφορά 
σωλήνων, συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων, οι πλαστικοί σωλήνες PVC Φ100 για την αποκατάσταση 
διαβάσεων με τον εγκιβωτισμό τους, η διάνοιξη οπής σε οποιοδήποτε πάχος και επιφάνεια, η εκσκαφή 
που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ασφαλτικών εργασιών, όλα τα υλικά και η εργασία 
κατασκευής, δηλαδή προμήθεια, φθορά   ξυλοτύπων, αξία μικροϋλικών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
εργασία δεν περιγράφεται στο παρόν και θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση των 
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εργασιών. Δεν περιλαμβάνεται  η δαπάνη  της απαιτούμενης χυτοσιδηρής σχάρας που πληρώνεται με 
το αντίστοιχο άρθρο.  
  
Τιμή ανά φρεάτιο    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 350,00      

 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-
18.3  

Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου 
Κατηγορίας Ε4  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1510  100,00%  

 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων 
είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος 
είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
· οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,  
· η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 
γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση,  
· η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  
· οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου,  
· οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  
Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 ''Ανάπτυξη - 
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,85  [*] (6+2,85)  

 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1123.Α  100,00%  
 
      Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο 
έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και 
των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
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- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους,  
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 
των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  
· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης 
και ο σχηματισμός των αναβαθμών  
· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές 
ή προσωρινές θέσεις. 
· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ''στρώση έδρασης οδοστρώματος'' μέχρι 
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως 
αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα 
ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού 
τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, 
επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,55  [*] (0,7+2,85)  
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A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-
20  

Κατασκευή επιχωμάτων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1530  100,00%  

 
      Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 ''Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 
δανειοθαλάμων''. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
· Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, 
όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε 
ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη 
επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  
· Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' 
ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor 
· Η κατασκευή της ''στρώσης έδρασης οδοστρώματος'', συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς 
φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με 
κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να 
διαμορφωθεί μια λεία ''σφραγιστική'' επιφάνεια. 
Εξαιρείται η κατασκευή της ''στρώσης στράγγισης οδοστρώματος'' (όπου υπάρχει), η οποία 
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
· Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος . 
· Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν 
των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 
· Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της 
ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα 
ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του τιμολογίου: 
 
· Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 
Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  
· Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   
· Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   
 
Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,05      
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A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-1  Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2151  100,00%  
 
      Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών 
έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, 
με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων''. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
· Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός 
άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
· Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
· Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος 
· Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 
διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 
περιβλήματα αγωγών κλπ) 
· Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 
· Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων 
εκσκαφών 
· Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση 
· Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα 
εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 
τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  
· Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 
παρειών του ορύγματος. 
· Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων 
στην θέση του ορύγματος 
· Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 
· Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα 
οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100 m², ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 
κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές 
εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη 
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη 
(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος). 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,85  [*] (4+2,85)  

 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
29.2.1  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 
C12/15, άοπλο.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2531  100,00%  

 
      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου 
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
  
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος,  
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 
καθώς  
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών,  
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 
· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής 
μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
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Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 
από εκσκαφή.  
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
 
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους 
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων 
πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 86,50      

 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
29.3.4  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές 
τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2532  100,00%  

 
      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου 
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
  
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
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· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος,  
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 
καθώς  
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών,  
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 
· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής 
μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 
από εκσκαφή.  
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
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01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
 
Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 
ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο. 
 
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι 
οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.  
  
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση 
την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους 
καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων 
(αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 126,00      

 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
30.3  

Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα 
B500C.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7018  100,00%  

 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα 
με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινοι 
οπλισμοί σκυροδέματος'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας 
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
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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 μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
 
· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, 
με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην 
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  
· Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
· Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από 
την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 
· Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
· Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
· Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,15      

 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
51  

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2921  100,00%  

 
      Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση 
και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  
· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,60      
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A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
64.1  

Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα στραγγιστηρίων.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7914  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, 
για την κατασκευή των γραμμικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγ-γιστηρίων όπισθεν τοίχων 
ή βάθρων, πάχους ≥1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m² (κατά ΕΛΟΤ EN 
ISO 9864), εφελκυστικής αντοχής ≥9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση ≥ 
50% (κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση ≥1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
 
· η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου,  
· η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγμα,  
· η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσματος και για τη μόρφωση της διατομής του στραγγιστηρίου 
σύμφωνα με τη μελέτη (με χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς αιχμηρά άκρα) το τελικό 
κλείσιμο της διατομής του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες επικαλύψεις του γεωυφάσματος και η 
συρραφή των φύλλων.  
 
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την τοποθέτηση των προβλεπομένων 
υλικών του μονοβαθμίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετημένου γεωυφάσματος. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,65      

 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-
2.2  

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3211.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρώματος από 
ασύνδετα αδρανή υλικά'', ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,48  [*] (1,195+0,285)  
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A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
11.2.4  

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 
ελατό χυτοσίδηρο.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752  100,00%  

 
      Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο 
εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά 
κονιάματα. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 
 
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες  βαρών 
του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των 
ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
 
 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της 
προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,90      

 

A.T.: 016  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.3.1  

Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Εσωτερικής διαμέτρου 
200 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2861  100,00%  

 
      Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με οπές 
διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση άκρων τύπου 
τόρμου - εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση έδρασης. 
 
Οι λοιπές εργασίες εργασίες διαμόρφωσης του γραμμικού στραγγιστηρίου, σύμφωνα με την τυπική 
διατομή που προβλέπεται από την μελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεμα, γεωύφασμα περιβολής, 
υλικό φίλτρου κλπ) τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,50      
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A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.3.3  

Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Εσωτερικής διαμέτρου 
400 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2863  100,00%  

 
      Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με οπές 
διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση άκρων τύπου 
τόρμου - εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση έδρασης. 
 
Οι λοιπές εργασίες εργασίες διαμόρφωσης του γραμμικού στραγγιστηρίου, σύμφωνα με την τυπική 
διατομή που προβλέπεται από την μελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεμα, γεωύφασμα περιβολής, 
υλικό φίλτρου κλπ) τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 41,20      

 
 
 
 
 
 

A.T.: 018  
 
ΣΧΕΤ_ΠΡΣ 
0ΣΧ.Β62  

Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 2112  100,00%  

 
      Πλήρωση  τάφρων δικτύου  αποστράγγισης  κονίστρας  γηπέδου ποδοσφαίρου ή γηπέδων 
αθλοπαιδιών  (καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης κ.λ.π.), με  διαβαθμισμένο  θραυστό  υλικό (σκύρα), 
διαστάσεων 1 - 7 εκ. ή χάλικες ποταμού τελείως καθαρούς, αναλόγων  διαστάσεων. 
Στον πυθμένα των τάφρων αποστράγγισης θα τοποθετούνται τα μεγαλύτερα σκύρα ή χάλικες, η δε 
πλήρωση θα συνεχίζεται κατά στρώσεις προς τα πάνω με βαθμιαία  μείωση των διαστάσεών τους. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού πλήρωσης των τάφρων αποστράγγισης, η 
φορτοεκφόρτωση η αποζημίωση για την καθυστέρηση του    μεταφορικού μέσου κατά τη 
φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά του υλικού πλήρωσης των  τάφρων από τη θέση προμήθειας ή 
παραγωγής μέχρι το έργο και η εργασία πλήρωσης,η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων 
υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού  καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού 
και εργασίας που απαιτείται για πλήρως περαιωμένη εργασία,  σύμφωνα με όσα καθορίζονται πιο πάνω 
και τα σχέδια της μελέτης. 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας ή παραγωγής των υλικών που απαιτούνται για την 
πλήρωση των στραγγιστηρίων, η δαπάνη μεταφοράς των παραπάνω υλικών επί τόπου των έργων με 
οποιοδήποτε μέσο και από οποιαδήποτε απόσταση μετά των φορτοεκφορτώσεων και του χαμένου 
χρόνου, η δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής, συμπύκνωσης κατά στρώσεις μέγιστου πάχους 0,15 μ., η 
δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς του νερού διαβροχής, η δαπάνη των τυχόν αναγκαίων ξυλοτύπων, 
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η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία 
νερού  καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτείται για πλήρως 
περαιωμένη εργασία. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης πλήρωσης τάφρου στραγγιστηρίου.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 17,00      

 
 
 

A.T.: 019  
 
ΑΤΗΕ Ν9347.2  Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η. δηλαδή υλικά, εργασία και καταβολή στη Δ.Ε.Η. της σχετικής δαπάνης 
συνδέσεως, αναγόμενα σε εργασία για τη σύνδεση ενός μετρητού της Δ.Ε.Η.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1600,00      

 
 
 
 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.1.4  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών 
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 
05-07-02-00 ''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα''. 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 
· Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
· Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 
10255). 
· Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση 
την τυπική διατομή της μελέτης. 
· Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
· Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
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· H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης 
του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ 
ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης 
σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
· Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
· H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, 
με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
· H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
· Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1400,00      

 
 
 
 
 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.40.10  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 
τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 150 - 200  W με βραχίονα.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του 
ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-
2014, Παράρτημα 2. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα 
φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη 
στέψη ιστού 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη 
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 
x1,5 mm² (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης 
που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED) και τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 960,00      
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A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας 
ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή οδοφωτισμού''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη 
με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 
mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη 
ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m² (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους 
ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη 
κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα 
στοιχεία του κυρίου του έργου 
· η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 
· η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το 
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των 
υπογείων καλωδίων.  
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
· η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων 
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη 
λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο 
οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του 
καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
· τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους 
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ 
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης 
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 
· η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο 
λειτουργίας 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 2500,00      

 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      

 
 
 
 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.12  

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 
καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ 
EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 
Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα 
στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,50      
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A.T.: 025  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.21  

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης 
από χάλκινη πλάκα   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό 
χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι 
συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm², μήκους 5 m, ενώ το άλλο 
άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm², συγκολλημένο.  
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για 
την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του 
επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους 
εδάφους.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      

 
 
 
 
 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.40.1  

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου H05VV-U, -R 
(NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. 
διατομής 3 x 1,5 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 
καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R 
(πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των 
υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,30      
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A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.41.4  

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, 
-S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. 
διατομής 4 x 10 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, 
σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), 
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των 
υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,50      

 

A.T.: 028  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Α15  Χωματουργικές εργασίες. Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, 

κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2180  100,00%  
 
      Μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο 
απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.  
 
Η τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο 
άρθρο που  περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη μεταφορά όπως εκσκαφή,  κλάδεμα κ.λ.π., που περιέχουν 
τη μεταφορά, και μετά από πλήρη τεκμηρίωση και εγγράφου της Υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m³.km)    
( 1 m3Km )  Κυβοχιλιόμετρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,320      

 

A.T.: 029  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1  Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση 

επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα .   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1140  100,00%  

 
      Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου 
υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, 
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γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για 
την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων 
και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 105,00      

 

A.T.: 030  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Γ2  Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Ενσωμάτωση 

βελτιωτικών εδάφους.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  
 
      Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, 
οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων 
και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των 
βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      

 

A.T.: 031  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Γ4  Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Διάστρωση υλικών  

στην επιφάνεια της κονίστρας.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  
 
      Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος 
κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της 
κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά με 
χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
05-02-03.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,250      
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A.T.: 032  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ10  Φυτικό υλικό. Προμήθεια τύρφης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5340  100,00%  
 
      Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, 
όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται 
από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση). 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00      

 

A.T.: 033  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ16  Φυτικό υλικό. Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1510  100,00%  
 
      Προμήθεια επί τόπου του έργου  άμμου από ορυχείο, ποταμό ή χείμαρρο, απ΄ όπου επιτρέπεται 
νομίμως η αμμοληψία, καθαρής,  απαλλαγμένης χλωριούχου νατρίου και κοκκομετρικής διαβάθμισης 
0,25-2,0 mm. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      

 

A.T.: 034  
 
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      
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A.T.: 035  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε13.1  Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση 

χλοοτάπητα με σπορά.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5510  100,00%  
 
      Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 
ψιλοχωματισμό του εδάφους. 
2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, 
χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 
3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη σποροκλίνη. 
4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας, 
συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και τον οίκο παραγωγής 
και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος του σπόρου.  
5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το 
κυλίνδρισμα της επιφάνειας. 
6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα. 
7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
8. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα.  
9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα 
φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή 
ανεπαρκές. 
10. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 2000,00      

 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ10  Συντήρηση πρασίνου. Αερισμός χλοοτάπητα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5580  100,00%  
 
      Αερισμός των ριζών του χλοοτάπητα με κατάλληλο εργαλείο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-08-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      
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A.T.: 037  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ11  Συντήρηση πρασίνου. Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, 

thatching).   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5570  100,00%  
 
      Αραίωμα του χλοοτάπητα (καθαρισμός του thatch) με κατάλληλο εργαλείο, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-08-00.  Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,50      

 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.4  Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5540  100,00%  
 
      Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-
00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και  μεταφορά του λιπάσματος επί τόπου του 
έργου και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα χέρια. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,25      

 

A.T.: 039  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.8.1  Συντήρηση πρασίνου.  Κλάδεμα φυτών. Κούρεμα χλοοτάπητα και 

χλοοτάπητα πρανών. Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5530  100,00%  
 
      Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης και της 
απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το 
κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,50      
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A.T.: 040  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ5.3  Συντήρηση πρασίνου. Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, 

με ψεκαστικό μηχάνημα  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5560  100,00%  
 
      Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή 
βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των 
εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      

 

A.T.: 041  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ7.2  Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χλοοτάπητα. Βοτάνισμα 

χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5372  100,00%  
 
      Ψεκασμός της επιφάνειας του χλοοτάπητα με κατάλληλα ζιζανιοκτόνα για την καταστροφή των 
ζιζανίων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνονται οι 
απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των σκευασμάτων, των μηχανημάτων και 
των εργαλείων καθώς και η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      

 

A.T.: 042  
 
NEO 022  Κατασκεύη οικήματος μηχανοστασίου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Κατασκεύη οικήματος μηχανοστασίου για να στεγάσει την αντλία της άρδευσής του γηπέδου , τον 
προγραμματιστή  άρδευσης  κτλ .    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 2000,00      
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A.T.: 043  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Α10  Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων 

υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 2111  100,00%  
 
      Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με 
σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με χρήση 
μηχανικών μέσων (π.χ. αυτοφερόμενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ). 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΟΓΔΟΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,800      

 

A.T.: 044  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.6  Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), 
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 
mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων 
και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή 
σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,20      

 

A.T.: 045  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.7  Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), 
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 
mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων 
και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή 
σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      

 

A.T.: 046  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.4.6  Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, 

γαλβανισμένα. Φ 2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,50      

 

A.T.: 047  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.7  Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 2 1/2''  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 55,00      

 

A.T.: 048  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.14  Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. 

Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης, 10 atm, DN 50, αποτελούμενη από δύο στοιχεία 
αντεπιστροφής εν σειρά και αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης μεταξύ αυτών στο εσωτερικό του κελύφους 
προστασίας. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 250,00      
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A.T.: 049  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η7.2.7  Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, 

πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 2'' μακρύ - ενεργή 
επιφάνεια :1200 cm² - max παροχή : 25 m³/h  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυμένο 
με ίνες υάλου,  με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την μεγίστη παροχή  
μικρότερες από 0,50 atm.  
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 200,00      

 

A.T.: 050  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η7.9.6  Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Πλαστικές δεξαμενές από 

σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρητικότητας 10 m³  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 30  100,00%  
 
      Πλαστική δεξαμενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (ΗDPE). Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και 
μεταφορά της δεξαμενής επί τόπου του έργου, τα υλικά διαμόρφωσης της βάσης έδρασης και την 
εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης με το δίκτυο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 750,00      

 

A.T.: 051  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ 
Η8.3.17.1  

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Μαστοί πολύσπαστοι 
για μεγάλους εκτοξευτήρες. Φ 1''  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες, επί τόπου, με τα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη λειτουργία. Σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      
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A.T.: 052  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ 
Η8.3.5.2  

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 15- 22 m, 
ανοξείδωτος  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 15-22 m, 
1'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και 
σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο. 
 
Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης 
(εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμώνσύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      

 

A.T.: 053  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ 
Η9.1.1.8  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές. Με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2''  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 150,00      

 

A.T.: 054  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ 
Η9.1.4.1  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. 
Πηνία ηλεκτροβανών. 24 V AC  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Προμήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας με τα παρελκόμενά του, σύνδεσή του από ειδικευμένο τεχνίτη 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας.  
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 10,00      

 

A.T.: 055  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ 
Η9.2.13.3  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 
ηλεκτροβανών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά 
εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, 
διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα 
του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του 
λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      

 

A.T.: 056  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ 
Η9.2.13.4  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 
ηλεκτροβανών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά 
εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, 
διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα 
του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του 
λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 45,00      

 

A.T.: 057  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ 
Η9.2.14.1.1  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές. Στεγανό κουτί 
για προγραμματιστές, μεταλλικό διαστάσεων/πάχους 40Χ30Χ20/1,2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
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      Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό, για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών 
άρδευσης κλπ,  με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα 
στήριξης εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, 
βαθμού προστασίας τουλάχιστον  ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της 
πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 45,00      

 

A.T.: 058  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ 
Η9.2.15.5  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Καλώδια  τύπου J1VV-U  (ΝΥΥ) διατομής 7 x 1,5 mm²  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την 
εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  
ελέγχου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,40      

 

A.T.: 059  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ 
Η9.2.5.1  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού 
χώρου. Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 - 6  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων 
προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και 
πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή 
κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας.  
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και 
εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 200,00      
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A.T.: 060  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Λ6  Αντλίες - πιεστικά συγκροτήματα. Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 3750 

W με δοχείο διαστολής 120 έως 140 lt.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Πιεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από ηλεκτροκίνητη αντλία με μοτέρ ισχύος 3750 W, με 
περίβλημα, πτερωτή και άξoνα από ανοξείδωτο χάλυβα, διακόπτη πίεσης, μανόμετρο, δοχείο πίεσης 
120 - 140 lt  και ελαστικό σωλήνα πίεσης.  
 
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): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1800,00      

 

A.T.: 061  
 
ΟΙΚ 001  ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ) ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ   
 
      ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ) ΣΕ 
ΓΗΠΕΔΟ 
 
Περιλαμβάνει τα παραβολα ,   υλικά και την εργασία για την δημιουργία μιας νέας παροχής νερού και 
ρεύματος (τριφασικού ) με το κεντρικό δίκτυο  της ΔΕΥΑΙ και της ΔΕΗ , για την αρδευση  και τη 
ρευματοδότηση του γηπέδου που περιγράφεται στο έργο . 
Η νέα παροχή θα γίνει σε σημείο που θα έχει προαποφασισθεί από κοινού με την Υπηρεσία μας ,  τη  
ΔΕΥΑΙ  και    τη  ΔΕΗ   και   θα περιλαμβάνει  το σχετικό υδρόμετρο για το νερό ,και τον σχετικό 
μετρητή για το ρευμα .    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1000,00      

 

A.T.: 062  
 
ΑΤΗΕ NEH4.2.6  Ρακόρ πολυεθυλαινίου, Φ63   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Ρακόρ πολυεθυλαινίου Φ63, επιτόπου του έργου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένα στην εγκατάσταση.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 6,00      
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A.T.: 063  
 
ΑΤΗΕ NH4.2.6  Τάπα πολυεθυλαινίου Φ63.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Τάπα πολυεθυλαινίου Φ63, επιτόπου του έργου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένα στην εγκατάσταση.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      

 
 
 

A.T.: 064  
 
ΑΤΗΕ NH4.12.5  Σέλλα πλαστική Φ63/1΄΄   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Σέλλα πλαστική Φ63/1΄΄ , επιτόπου του  με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

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

 
 
 

A.T.: 065  
 
ΝΕΟ 00Ν.64.26  Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυόμενου συγκροτήματος 

αντισφαίρισης (τέννις)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6428  100,00%  
 
      Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυόμενου συγκροτήματος αντισφαίρισης (τέννις), σύμφωνα 
με την τεχνική περιγραφή και το σχέδιο Π-2/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α μετά του φιλέ αποτελούμενο από δύο 
μεταλλικούς ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες.  
 
Οι ορθοστάτες θα εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεμα C16/20 των 300 χγρ. τσιμέντου, με σταθερή υποδοχή. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το συρματόσχοινο τέντωσης του φιλέ, μαζί με τα στηρίγματα και τον οδηγό, 
το σύστημα απομείωσης της τέντωσης και οι τροχαλίες, ο χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων 
κλπ.  
 
Δηλαδή υλικά και μικρουλικά στον τόπο του έργου, κατασκευή του στερεού εγκιβωτισμού από 
σκυρόδεμα, εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και χρωματισμού του συγκροτήματος 
ορθοστατών , δαπάνη απομείωσης, φθοράς, συγκόλλησης μικρουλικών, εξαρτημάτων, υλικών 
στερέωσης καθώς δαπάνη προμήθειας φιλέ και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί ώστε το 

98/248



 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

Σελίδα 34 από 43 

 

συγκρότημα να αποδοθεί έτοιμο να λειτουργήσει, σύμφωνα με το πρότυπο σχέδιο και την Τεχνική 
Περιγραφή. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 450,00      

 

A.T.: 066  
 
ΝΕΟ 00Ν.73.61.8  Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου τύπου 

κουρασάνι.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7397  100,00%  
 
      Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πάχους 
συμπυκνωμένης στρώσης 6 εκ. 
  
Το αποτέλεσμα του θα έχει την όψη του χωμάτινου δαπέδου, σαν εκείνο που τρέχουν οι αθλητές. 
Επίστρωση τελικής επιφάνειας διαδρόμων, χώρων κλπ με υλικό προερχόμενο από θραύση σε τριβείο 
κεραμικών προϊόντων, πλήρως ψημένων, άριστης ποιότητας. Στο μίγμα υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνη, 
χαλαζιακή άμμος, κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα.  
 
Συνολικά το αλεσμένο κεραμίδι σε διάφορες κοκκομετρίες είναι σε ένα ποσοστό περίπου 100% των 
αδρανών του μίγματος. Στο μίγμα δεν πρέπει να υπάρχουν ασβεστολιθικά αδρανή σε μορφή χαλικιού 
ή γαρμπιλιού, διότι αυτά προσδίδουν την αίσθηση του 3Α, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καθόλου 
ελαστικότητα στο έδαφος. Το συνδετικό υλικό είναι ένα ειδικό πρόσμικτο θηραϊκής γης και ποζολάνης 
και δεν υπάρχει τσιμέντο. 
 
 Η στρώση αυτή του τελικού ενιαίου πάχους, μετά την ολοκλήρωση της συμπίεσης 6 εκ. προβλέπεται 
να κατασκευασθεί σε υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη στρώση  η οποία θα 
κατασκευασθεί από τα προϊόντα εκσκαφής των γηπέδων και περιλαμβάνετε στην τιμη του παρόντος 
άρθρου 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του τελικού μίγματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά από τη 
θέση παραγωγής μέχρι το έργο, η επιμελής διάστρωση στα επιθυμητά πάχη (8 εκ.) μέχρι να επιτευχθεί 
το προβλεπόμενο τελικό πάχος των 6 εκ μετά την συμπίεση του, η συμπύκνωση και η κυλίνδρωση με 
κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών μέχρι να γίνει το μίγμα ασυμπίεστο, και η ταυτόχρονη διαβροχή 
με νερό χωρίς πίεση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρης τελικής επιφάνειας συμπυκνωμένου πάχους 6 εκ. μετά της 
προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση και κάθε εργασία.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 32,00      

 

A.T.: 

067  

ΝΕΟ 00Ν.79.39  Σημαίες κόρνερ (σετ 4 τεμ)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7398  100,00%  
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      Σημαίες κόρνερ (σετ 4 τεμ)προδιαγραφών FIFA ελαστικές , πλήρως τοποθετημένες στις γωνίες 
του γηπέδου ποδοσφαίρου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      

 

A.T.: 068  
 
ΝΕΟ 00N.17.1  Γραμμοχάραξη Γηπέδου Ποδοσφαίρου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7788  100,00%  
 
       
Γραμμοχάραξη  γηπέδου ποδοσφαίρου αφορά την πλήρη διαγράμμιση του χλοοτάπητα οποιουδήποτε 
είδους, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα) πλάτους 0,10 - 
0,12m,  με χρήση ειδικού ατοξικού υδατοδιαλυτού χρώματος το οποίο ψεκάζεται με γραμμοχαράκτη 
που διαθέτει δοχείο και αντλία με πίεση, και σύμφωνα µε τους κανονισμούς της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. 
 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 
αποθήκευση (αν απαιτείται) 
· η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών. 
 ο καθαρισμός του γηπέδου από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
· η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  
· η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιμοποιουμένου υλικού  
· η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης.  
 
Τιμή ανά τρέχων μέτρο έτοιμης διαγράμμισης  Γηπέδου Ποδοσφαίρου.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,500      

 
 

A.T.: 069  
 
ΝΕΟ 00Ν.64.26.4  Εστία ποδοσφαίρου (γκολ - πόστ)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7398  100,00%  
 
       
Εστία ποδοσφαίρου µε δίκτυ (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542)  
Εστία ποδοσφαίρου διαστάσεων (Π Χ Υ) 7.32 Χ 2.44m, αναιρούμενη, αλουμινίου, λευκής (RAL 9010) 
ηλεκτροστατικής βαφής, τύπου κλωβού, επαγγελματική, προδιαγραφών DIN 7900/ ΕΝ 748,µε 
γαλβανισμένες αντηρίδες στήριξης διχτύου. 
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Αποτελείται από τρία τεµάχια. Το οριζόντιο µήκους 7,56µ και τα δύο κάθετα µήκους 2,61µ συνδέονται 
µε την παρεμβολή γωνιακού αλουμινένιου εξαρτήματος µε ειδικές νευρώσεις για την άκαμπτη σύνδεση 
του οριζόντιου µε τα κάθετα τεµάχια.  
Με κατάλληλες θερµογαλβανισµένες σωλήνες διατομής 1’’ στο επάνω σηµείο και στην γωνία του 
τέρματος που κρατούν το σχήμα του διχτύου ή µε δύο σωλήνες διατομής 2’’ µία από κάθε πλευρά στο 
πίσω µέρος της εστίας. -Με ειδική εσοχή σχήµατος 8 µήκους 50mm στήριξης διχτύου στο πίσω μέρος 
του αλουμινένιου προφίλ. 
 
Με δίχτυ αγώνων που στερεώνεται στα δοκάρια µε πλαστικά clips, µε τετράγωνο καρέ και πάχος 
νήµατος 4mm περίπου, από πολυαιθυλένιο ή παρόμοιο υλικό που πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών 
κανονισμών, ικανής αντοχής, χρώματος λευκού.  
 
Η εγκατάσταση του γκολπόστ γίνεται µε την χρησιµοποίηση τεσσάρων βάσεων αλουµινίου µήκους 500 
mm, οι οποίες πακτώνονται µε σκυρόδεµα στο έδαφος. 
Περιλαµβάνεται, -η µεταφορά, η προµήθεια και η τοποθέτηση εστίας ποδοσφαίρου µε δίχτυα αγώνων 
και αντηρίδες κατασκευασµένων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της F.I.F.A., η εκσκαφή για την 
τοποθέτηση δύο (2) βάσεων από σκυρόδεµα διαστάσεων 0,70Χ0,70Χ0,80μ εκ. για τα κάθετα δοκάρια 
και δύο (2) βάσεων 50Χ50Χ50εκ. για τις αντηρίδες υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και ασφαλούς πάκτωσης επί τόπου του έργου µε τρόπο κατά τον οποίο τα δοκάρια θα 
είναι πλήρως κάθετοποιηµένα και η οριζόντια δοκός θα έχει καθαρή απόσταση από την τελική στάθµη 
του εδάφους 2,44µ. σε όλο το µήκος της εστίας.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο εστίας ποδοσφαίρου    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1500,00      

 

A.T.: 070  
 
ΝΕΟ_ΟΙΚ 
00Ν.61.6  

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-
ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ-ΔΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6106  100,00%  

 
      Μπασκέτα     Ολυµπιακού   τύπου   της   Γ.Γ.Α.  (κορµός-ταµπλό-στεφάνι-δίχτυ-κάλυµµα κορµού),   
πλήρης, 
σύμφωνα µε  τις  προδιαγραφές και τα  σχέδια  της  Γ.Γ.Α. και τους κανονισµούς  της Ελληνικής 
Οµοσπονδίας  Καλαθοσφαίρισης. 
Τοποθετημένες, με  τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται  αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών 
προδιαγραφών  
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1400,00      

 

A.T.: 071  
 
ΝΕΟ_ΟΙΚ 
00Ν.73.94  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥ  ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΥΠΕΔΩΝ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
8mm   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  
 
      Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket με αντικραδασμικό ρολό πάχους 6mm τεχνικά 
ισοδύναμο με το ISOPOL και χυτή, ακρυλικής βάσης, αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή τελική 
επένδυση, τεχνικά ισοδύναμη με το ELASTOTURF, πιστοποιημένο δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Αντισφαίρισης I.T.F. 
Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν 
υπολείμματα. 
  
Εν συνεχεία επικολλάται το αντικραδασμικό ρολό με χρήση κόλλας πολυουρεθάνης δυο συστατικών 
τεχνικά ισοδύναμη με την PU FLEX 140. 
 
 Ακολούθως σφραγίζονται οι πόροι του ρολού με ειδικό ακρυλικό στόκο και ξεκινά η διάστρωση της 
τελικής επιφάνειας με το χυτό, ελαστικό, αντιολισθητικής υφής, έτοιμου προϊόντος ακρυλικής βάσης 
χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άμμου τύπου σε 3 σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυμητή 
απόχρωση σε πάχος δυο χιλιοστών (2mm).  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο 
για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες, τεχνικά ισοδύναμη με το ELASTOMARK  
(πρώην AKRYLOEPOX) 
 
Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό I.T.F. αναφορικά με την τελική επένδυση του δαπέδου, προς έγκριση καθώς επίσης και 
ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του συνεργείου 
εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 21,00      

 

A.T.: 072  
 
ΝΕΟ_ΟΙΚ 
00Ν.75.63  

Βρύση από μάρμαρο δεματίου.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7563  100,00%  

 
       Η βρύση θα κατασκευαστεί επιτόπου με πλάκες μαρμάρου δεματίου πάχους 5 εκ. 
Θα αποτελείται από 5 κομμάτια:  
• ένα κομμάτι διαστάσεων (1.10μ χ 0.55 μ) με στρογγυλεμένες τις δύο ακμές του (με χάραξη 
κύκλου ακτίνας 0.10 μ). 
• ένα κομμάτι διαστάσεων (0.20μ χ 0.45 μ) που θα τοποθετηθεί στη βάση της βρύσης. 
• ένα κομμάτι διαστάσεων (0.20μ χ 0.55 μ). 
• και δύο κομμάτια διαστάσεων (0.20μ χ 0.25 μ) 
Τα τρία τελευταία κομμάτια μαρμάρου θα τοποθετηθούν στις τρεις πλευρές του μαρμάρου της βάσης 
και θα ενωθούν μεταξύ τους με φαλτσογωνία 45 μοιρών. 
Όλα τα κομμάτια μαρμάρου θα συγκολληθούν μεταξύ τους όπως φαίνεται στα σχέδια με ισχυρή κόλλα 
για μάρμαρα με μεγάλη ανθεκτικότητα στο νερό. 
Προαιρετικά, μπορεί να τοποθετηθεί μεταλλική σχάρα όπως στα σχέδια. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     

102/248



 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

Σελίδα 38 από 43 

 

 (Αριθμητικώς): 500,00      
 

A.T.: 073  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4110  100,00%  
 
      Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ''Ασφαλτική προεπάλειψη''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.),  
· ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal),  
· η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
· η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,20      

 

A.T.: 074  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-7  Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05m   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4421.Β  100,00%  
 
      Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή 
ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
-η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι 
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με finisher 
-η σταλία των μεταφορικών μέσων 
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
-η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
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- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιό ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών 
εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται 
από αυτές τις εργασίες κλπ.). 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-04.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,24  [*] (7,098+0,142)  

 

A.T.: 075  
 
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 ΕΤΕΠ 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      

 

A.T.: 076  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.13  Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Διάτρητος μεταλλικός 

κυλινδρικός 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. 
 
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση διάτρητου μεταλλικού κάδου με εξωτερικό σκελετό από  λάμες και 
ηλεκτροστατική βαφή όλων των στοιχείων. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 220,00      

 

A.T.: 077  
 
ΟΔΟ 0ΣΧ.72.31  Πάγκος αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου 6 μέτρων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7231  100,00%  
 
      Το μήκος του θα είναι έξι μέτρα με 2 πλαστικά καθίσματα ανά τρέχον μέτρο.  
 
Ο σκελετός του  θα είναι ισχυρός μεταλλικός 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
Το κύριο δομικό υλικό κατασκευής του είναι κοιλοδοκός των παρακάτω διατομών : 100 x 40 x 3 mm 
(DIN 59111/2395 ST 37.2), 40 x 40 x 3 mm (DIN 59111/2395 ST 37.2), 40 x 20 x 3 mm (DIN 
59111/2395 ST 37.2). 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
- κοιλοδοκός με διατομή 100 x 40 x 3 mm για τυη δημιουργία της βάσης του πάγκου, σχήματος 
ανάποδου Τ, πλάτους βάσης 750 mm και ύψους 360 mm. 
 - κοιλοδοκός με διατομή 40 x 40 x 3 mm για τη δημιουργία ενός ορθογωνίου πλαισίου στήριξης των 
καθισμάτων με πλάτος 240 mm, το οποίο στηρίζεται στη βάση που αναφέρθηκε παραπάνω. 
 
 Το μήκος των δύο παραπάνω στοιχείων ποικίλη ανάλογα με τον αριθμό των καθισμάτων που θέλουμε 
να φιλοξενηθούν στο πάγκο. - κοιλοδοκός με διατομή 40 x 20 x 3 mm χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία του πίσω μέρους αλλά και του σκέπαστρου του πάγκου.  
 
Είναι κατάλληλα διαμορφωμένος σε σχήμα καμπύλης που φτάνει σε τελικό ύψος 2000 mm Το πλήθος 
των παραπάνω καμπύλων στοιχείων ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των καθισμάτων που θέλουμε να 
φιλοξενηθούν στο πάγκο. 
 
 Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων χρησιμοποιείται ηλεκτροσυγκόλληση ARGON. ΒΑΦΗ 
 Η όλη κατασκευή βάφεται με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας. Το χρώμα βαφής είναι 
επιλογής της υπηρεσίας. 
 
Η οροφή του Χρησιμοποιείται κυψελοειδή πολυκαρμπονικό πάχους 6mm για την κάλυψη του 
σκέπαστρου και των πλαϊνών. 
 
 Για την στήριξη του κυψελοειδούς πολυκαρμπονικού, χρησιμοποιείται γωνία αλουμινίου 40X20mm και 
λάμα αλουμινίου 50mm.  
 
Στη βάση, τέλος, υπάρχουν ειδικά ελαστικά πατήματα, τόσο για την σταθερότητα του πάγκου, όσο και 
για τη μη καταστροφή του δαπέδου.  
 
Τα καθίσματα είναι πλαστικά, με πλάτη κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, διαστάσεων ύψους 
33cm πλάτους 44cm και βάθους 44 cm 
 
Τοποθέτηση: Πάκτωση επί του εδάφους με σκυρόδεμα c16-20 
 
Στην τιμη περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω και η πάκτωση επι εδάφους με σκυρόδεμα, υλικά 
μικρούλικά και εργασία.   
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 2000,00      

 

A.T.: 078  
 
ΟΙΚ 
0ΣΧ.64.26.48  

Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 4,00 m   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6426  100,00%  

 
      Περίφραξη εξωτερική,  ύψους 4,00 μ. σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της 
μελέτης αποτελούμενη από: 
1.Γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 2'' μεσαίους και γωνιακούς. 
2..Γαλβανισμένο δικτυωτό πλέγμα πάχους 4 χιλ. και ανοίγματα  4Χ4 εκ. 
3.Γαλβανισμένο σύρμα πάχους 5 χιλ. 
Στο πάνω μέρος οι κατακόρυφοι σιδεροσωλήνες συνδέονται με τους οριζόντιους σιδεροσωλήνες με 
γαλβανισμένες μούφες σύνδεσης μορφής ''Τ'' ή διπλού ''Τ'' (στις  γωνίες της περίφραξης) του 
εμπορίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιμο των ορθοστατών στο πάνω άκρο τους για την 
προστασία από τα νερά της βροχής. 
Κατά μήκος  του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο (ούγια) σε πέντε σειρές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή των θυρών στις θέσεις που ορίζονται στο  σχέδιο  της  
μελέτης,  κατασκευαστικά  αναλόγων  με  την  περίφραξη  (από σιδεροσωλήνες και πλέγμα. 
Οι πόρτες θα είναι μονόφυλλες, ύψους 2,20 μ. και πλάτους 1,25 μ. και όλες θα  έχουν  χιαστή 
ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο σχέδιο της μελέτης, η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών κατασκευής σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες, δικτυωτό  πλέγμα, 
σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες  σύνδεσης, υλικά  ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π) η 
μεταφορά τους στον  τόπο του έργου και η εργασία κατασκευής του σκελετού από σιδηροσωλήνες, 
τοποθέτησης του δικτυωτού πλέγματος, τοποθέτησης του γαλβανισμένου σύρματος (ούγια)  σε 
τέσσερις (4)  σειρές, κατασκευής  των  θυρών και γενικά οποιαδήποτε  άλλη εργασία για την πλήρη 
κατασκευή  της περίφραξης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο σχέδιο της μελέτης. 
  
 Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      

 

A.T.: 079  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ 
0ΣΧ.64.26.50  

Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 4,50 m   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6426  100,00%  

 
      Περίφραξη εξωτερική,  ύψους 4,50 μ. σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της 
μελέτης αποτελούμενη από: 
 
1.Γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 2'' μεσαίους και γωνιακούς. 
 
2..Γαλβανισμένο δικτυωτό πλέγμα πάχους 4 χιλ. και ανοίγματα  4Χ4 εκ. 
 
3.Γαλβανισμένο σύρμα πάχους 5 χιλ. 
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Στο πάνω μέρος οι κατακόρυφοι σιδεροσωλήνες συνδέονται με τους οριζόντιους σιδεροσωλήνες με 
γαλβανισμένες μούφες σύνδεσης μορφής ''Τ'' ή διπλού ''Τ'' (στις  γωνίες της περίφραξης) του 
εμπορίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιμο των ορθοστατών στο πάνω άκρο τους για την 
προστασία από τα νερά της βροχής. 
 
Κατά μήκος  του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο (ούγια) σε πέντε σειρές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή των θυρών στις θέσεις που ορίζονται στο  σχέδιο  της  
μελέτης,  κατασκευαστικά  αναλόγων  με  την  περίφραξη  (από σιδεροσωλήνες και πλέγμα. 
 
Οι πόρτες θα είναι μονόφυλλες ή δίφυλλές, ύψους 2,20 μ. και πλάτους 1,25 μ η 2,50 . και όλες θα  
έχουν  χιαστή ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο σχέδιο της μελέτης, η προμήθεια όλων των απαιτούμενων 
υλικών και μικροϋλικών κατασκευής σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες, 
δικτυωτό  πλέγμα, σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες  σύνδεσης, υλικά  
ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π) η μεταφορά τους στον  τόπο του έργου και η εργασία κατασκευής του 
σκελετού από σιδηροσωλήνες, τοποθέτησης του δικτυωτού πλέγματος, τοποθέτησης του 
γαλβανισμένου σύρματος (ούγια)  σε τέσσερις (4)  σειρές, κατασκευής  των  θυρών και γενικά 
οποιαδήποτε  άλλη εργασία για την πλήρη κατασκευή  της περίφραξης σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή και το αντίστοιχο σχέδιο της μελέτης. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00      

 

A.T.: 080  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ 
0ΣΧ.64.26.55  

Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 5,50 m   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6426  100,00%  

 
      Περίφραξη εξωτερική,  ύψους 5,50 μ. σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της 
μελέτης αποτελούμενη από: 
 
1.Γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 2'' μεσαίους και γωνιακούς. 
 
2..Γαλβανισμένο δικτυωτό πλέγμα πάχους 4 χιλ. και ανοίγματα  4Χ4 εκ. 
 
3.Γαλβανισμένο σύρμα πάχους 5 χιλ. 
 
Στο πάνω μέρος οι κατακόρυφοι σιδεροσωλήνες συνδέονται με τους οριζόντιους σιδεροσωλήνες με 
γαλβανισμένες μούφες σύνδεσης μορφής ''Τ'' ή διπλού ''Τ'' (στις  γωνίες της περίφραξης) του 
εμπορίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιμο των ορθοστατών στο πάνω άκρο τους για την 
προστασία από τα νερά της βροχής. 
 
Κατά μήκος  του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο (ούγια) σε πέντε σειρές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή των θυρών στις θέσεις που ορίζονται στο  σχέδιο  της  
μελέτης,  κατασκευαστικά  αναλόγων  με  την  περίφραξη  (από σιδεροσωλήνες και πλέγμα. 
Οι πόρτες θα είναι μονόφυλλες ή δίφυλλές, ύψους 2,20 μ. και πλάτους 1,25 μ η 2,50 . και όλες θα  
έχουν  χιαστή ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο σχέδιο της μελέτης, η προμήθεια όλων των απαιτούμενων 
υλικών και μικροϋλικών κατασκευής σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες, 
δικτυωτό  πλέγμα, σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες  σύνδεσης, υλικά   
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ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π) η μεταφορά τους στον  τόπο του έργου και η εργασία κατασκευής του 
σκελετού από σιδηροσωλήνες, τοποθέτησης του δικτυωτού πλέγματος, τοποθέτησης του 
γαλβανισμένου σύρματος (ούγια)  σε τέσσερις (4)  σειρές, κατασκευής  των  θυρών και γενικά 
οποιαδήποτε  άλλη εργασία για την πλήρη κατασκευή  της περίφραξης σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή και το αντίστοιχο σχέδιο της μελέτης. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 75,00      

 
 
 
 
 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 
 
 
 

 ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΩΫΣΙΔΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε  

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ.Ε.Ε 

 
 
 
 
 

ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο  

ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΚΩΛΕΤΤΗ 14 
Τ.Κ.45444  

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ  
 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Αρ. Τιμ.  Κωδικός Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ  

1  
Κατασκευή  υπόβασης  από λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι), διαστάσεων  
0,4-1 εκ. τελικού ενιαίου πάχους 3 εκ.   

001  ΝΕΟ  00Α.20.1   

2  Κατασκευή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0180   002  ΝΕΟ  00Α.20.2   

3  
Κατασκευή υπόβασης πάχους 5 εκ. με ψηφίδες (σκύρα 
σκυροδέματος) 0,7-2,5 εκ.   

003  ΝΕΟ  ΝΕΟ.Α.20   

4  Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α   004  ΝΕΟ  ΝΥΔΡ.16.15   

5  
Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου 
Κατηγορίας Ε4  

005  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-18.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

02-06-00-00 

6  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   006  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

02-02-01-00 

7  Κατασκευή επιχωμάτων.   007  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-20  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

02-07-01-00 

8  Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.   008  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

02-04-00-00 

9  
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, 
άοπλο.  

009  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-29.2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

10  
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20.  

010  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-29.3.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

11  
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα 
B500C.  

011  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-30.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

01-02-01-00 

12  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   012  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-51  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

05-02-01-00 

13  Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα στραγγιστηρίων.  013  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-64.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

08-03-03-00 
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14  Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  014  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Γ-2.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

05-03-03-00 

15  
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο.  

015  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  11.2.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

08-07-01-04 

16  
Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Εσωτερικής διαμέτρου 200 
mm  

016  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  12.3.1   

17  
Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Εσωτερικής διαμέτρου 400 
mm  

017  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  12.3.3   

18  Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης   018  ΣΧΕΤ_ΠΡΣ  0ΣΧ.Β62   

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  

1  Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η.   019  ΑΤΗΕ  Ν9347.2   

2  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m  

020  ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.1.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
05-07-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
05-07-02-00 

3  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). 
Ισχύος 150 - 200  W με βραχίονα.  

021  ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.40.10   

4  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων  

022  ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.80.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

05-07-01-00 

5  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων 
καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm  

023  ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.85.1   

6  

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - 
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από 
πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 
90 mm  

024  ΝΕΤ ΗΛΜ  60.20.40.12   

7  
Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - 
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα   

025  ΝΕΤ ΗΛΜ  60.20.40.21   

8  
Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου H05VV-U, -R 
(NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 
1,5 mm².  

026  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.40.1   

9  
Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 
(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 4 x 
10 mm².  

027  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.41.4   

3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

1  
Χωματουργικές εργασίες. Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο.   

028  ΝΕΤ ΠΡΣ  Α15   

2  
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας 
εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα .   

029  ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ1   

3  
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Ενσωμάτωση βελτιωτικών 
εδάφους.   

030  ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-05-02-01 

4  
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Διάστρωση υλικών  στην 
επιφάνεια της κονίστρας.   

031  ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-05-02-03 

5  Φυτικό υλικό. Προμήθεια τύρφης.   032  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ10  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-05-02-01 

6  Φυτικό υλικό. Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου.   033  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ16   

7  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.   034  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ8  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

02-07-05-00 

8  
Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση 
χλοοτάπητα με σπορά.  

035  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε13.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-05-02-01 

9  Συντήρηση πρασίνου. Αερισμός χλοοτάπητα.   036  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ10  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-06-08-00 

10  Συντήρηση πρασίνου. Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching).   037  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ11  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-06-08-00 

11  Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική  038  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ3.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-06-03-00 

12  
Συντήρηση πρασίνου.  Κλάδεμα φυτών. Κούρεμα χλοοτάπητα και 
χλοοτάπητα πρανών. Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή  

039  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ4.8.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-06-04-03 

13  
Συντήρηση πρασίνου. Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με 
ψεκαστικό μηχάνημα  

040  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ5.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-06-05-00 

14  
Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χλοοτάπητα. Βοτάνισμα χλοοτάπητα με 
χρήση ζιζανιοκτόνων  

041  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ7.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-06-06-00 

4. ΟΜΑΔΑ Δ:ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  

1  Κατασκεύη οικήματος μηχανοστασίου   042  NEO  022   

2  
Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 
αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα   

043  ΝΕΤ ΠΡΣ  Α10   
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Αρ. Τιμ.  Κωδικός Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

3  
Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 
10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63  

044  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.6  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-08-01-00 

4  
Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 
10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75  

045  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.7  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-08-01-00 

5  
Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 
2  

046  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.4.6  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-08-01-00 

6  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί 
κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 2 1/2''  

047  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.1.7  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-08-01-00 

7  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βαλβίδα 
αντεπιστροφής άρδευσης.   

048  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.14  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-08-01-00 

8  
Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, 
πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 2'' μακρύ - ενεργή επιφάνεια :1200 
cm² - max παροχή : 25 m³/h  

049  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η7.2.7  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-08-01-00 

9  
Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό 
πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρητικότητας 10 m³  

050  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η7.9.6  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-08-01-00 

10  
Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Μαστοί πολύσπαστοι για 
μεγάλους εκτοξευτήρες. Φ 1''  

051  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η8.3.17.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-08-01-00 

11  
Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 15- 22 m, ανοξείδωτος  

052  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η8.3.5.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-08-01-00 

12  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες 
ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές. Με μηχανισμό 
ρύθμισης πίεσης, Φ 2''  

053  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.1.1.8  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-08-01-00 

13  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Πηνία 
ηλεκτροβανών. 24 V AC  

054  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.1.4.1   

14  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών  

055  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.13.3   

15  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 ηλεκτροβανών  

056  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.13.4   

16  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές. Στεγανό κουτί για 
προγραμματιστές, μεταλλικό διαστάσεων/πάχους 40Χ30Χ20/1,2  

057  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.14.1.1   

17  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Καλώδια  τύπου J1VV-U  (ΝΥΥ) διατομής 7 x 1,5 mm²  

058  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.15.5   

18  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου. 
Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 - 6  

059  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.5.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-08-01-00 

19  
Αντλίες - πιεστικά συγκροτήματα. Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 3750 W με 
δοχείο διαστολής 120 έως 140 lt.   

060  ΝΕΤ ΠΡΣ  Λ6   

20  
ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ) ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ   

061  ΟΙΚ  001   

21  Ρακόρ πολυεθυλαινίου, Φ63   062  ΑΤΗΕ  NEH4.2.6   

22  Τάπα πολυεθυλαινίου Φ63.   063  ΑΤΗΕ  NH4.2.6   

23  Σέλλα πλαστική Φ63/1΄΄   064  ΑΤΗΕ  NH4.12.5   

5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  

1  
Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυόμενου συγκροτήματος 
αντισφαίρισης (τέννις)   

065  ΝΕΟ  00Ν.64.26   

2  Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου τύπου κουρασάνι.   066  ΝΕΟ  00Ν.73.61.8   

3  Σημαίες κόρνερ (σετ 4 τεμ)   067  ΝΕΟ  00Ν.79.39   

4  Γραμμοχάραξη Γηπέδου Ποδοσφαίρου   068  ΝΕΟ  00N.17.1   

5  Εστία ποδοσφαίρου (γκολ - πόστ)   069  ΝΕΟ  00Ν.64.26.4   

6  
ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- 
ΣΤΕΦΑΝΙ-ΔΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)   

070  ΝΕΟ_ΟΙΚ  00Ν.61.6   

7  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥ  ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΥΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 8mm   

071  ΝΕΟ_ΟΙΚ  00Ν.73.94   

8  Βρύση από μάρμαρο δεματίου.   072  ΝΕΟ_ΟΙΚ  00Ν.75.63   

9  Ασφαλτική προεπάλειψη.   073  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

05-03-11-01 

10  
Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 
0,05m   

074  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-7  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

05-03-11-04 

11  Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα  075  ΝΕΤ ΠΡΣ  Β10.10  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-02-02-01 

12  
Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Διάτρητος μεταλλικός κυλινδρικός 
κάδος  

076  ΝΕΤ ΠΡΣ  Β11.13   
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Αρ. Τιμ.  Κωδικός Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

13  Πάγκος αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου 6 μέτρων   077  ΟΔΟ  0ΣΧ.72.31   

14  Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 4,00 m   078  ΟΙΚ  0ΣΧ.64.26.48   

15  Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 4,50 m   079  ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  0ΣΧ.64.26.50   

16  Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 5,50 m   080  ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  0ΣΧ.64.26.55   

     

 
 
 
 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 
 
 
 

 ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΩΫΣΙΔΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ.Ε.Ε 

 
 
 
 
 

ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ιωάννινα 08/10 /2021 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο  

ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ε.Σ.Υ  
 

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

 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ       

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113/248



2/97 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Σ.Υ. 
ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο 

ΑΡΘΡΟ 2ο ∆ιατάξεις που ισχύουν 

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

ΑΡΘΡΟ 4ο Απαλλοτριώσεις 

ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγυήσεις -Σύμβαση 

 ΑΡΘΡΟ 6ο Τόπος ∆ιαµονής αναδόχου,Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

ΑΡΘΡΟ 7ο Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

ΑΡΘΡΟ 8ο Ευθύνες του Αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 9ο Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
 
 
 
 
 
 
 

Τροποποιήσεις  προδιαγραφών  -  Τεχνική  µελέτη  κατασκευής-  

Έλεγχος/Συµπλήρωση µελετών του έργου 

ΑΡΘΡΟ 11ο Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών 

ΑΡΘΡΟ 12ο Υπέρβαση Προθεσµιών – Ποινικές Ρήτρες 

ΑΡΘΡΟ 13o Περιεχόµενο των τιµών µονάδος του Τιµολογίου και δαπάνες που 

βαρύνουν τον ανάδοχο 

ΑΡΘΡΟ 14ο Αναθεώρηση τιµών 

ΑΡΘΡΟ 15ο Πιστοποίηση - Εντολή πληρωµών 

ΑΡΘΡΟ 16ο Τιµές µονάδος νέων εργασιών 

ΑΡΘΡΟ 17ο Επιµετρήσεις Εργασιών 

ΑΡΘΡΟ 18ο Προέλευση – Έλεγχος - Έγκριση υλικών και  

ετοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 

ΑΡΘΡΟ 19ο Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 

ΑΡΘΡΟ 20ο Χρήση εκρηκτικών υλικών 

ΑΡΘΡΟ 21ο Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 

ΑΡΘΡΟ 22ο Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων) 

ΑΡΘΡΟ 23ο Προσωρινές Εγκαταστάσεις - Κατασκευές του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 24ο Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

ΑΡΘΡΟ 25ο Επίβλεψη κατασκευής του έργου 

ΑΡΘΡΟ 26ο Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 27ο Ασφάλιση Προσωπικού 

ΑΡΘΡΟ 28ο ∆οκιµές Εγκαταστάσεων 

ΑΡΘΡΟ 29ο Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση- διοικητική παραλαβή για 

χρήση 
ΑΡΘΡΟ 30ο Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο 
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ΑΡΘΡΟ 31ο Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 

ΑΡΘΡΟ 32ο Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες 

ΑΡΘΡΟ 33ο Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

ΑΡΘΡΟ 34ο Περί Φ.Π.Α 

ΑΡΘΡΟ 35ο Τήρηση Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων 

ΑΡΘΡΟ 36ο Ανωτέρα Βία 

ΑΡΘΡΟ 37ο Συμβατικες διαφορες, Δικαστικη επιλυση και διαιτησια  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο εργολαβίας και Προϋπολογισµός Μελέτης 

ΑΡΘΡΟ 2ο Τιµές µονάδος 

ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνική µελέτη  - Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΑΡΘΡΟ 4ο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής –Οργανόγραµµα - Ηµερολόγιο 

ΑΡΘΡΟ 5ο Προθεσµίες - Ποινικές Ρήτρες 

ΑΡΘΡΟ 6ο Χρηµατοδότηση   και   Γενικά   έξοδα-Όφελος   κλπ.   Αναδόχου   

(εργολαβικά ποσοστά) - Επιβαρύνσεις 

ΑΡΘΡΟ 7ο Πληρωµή Αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 8ο Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου 

ΑΡΘΡΟ 9ο Προκαταβολή-Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 

ΑΡΘΡΟ 10ο ∆ιάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου 

ΑΡΘΡΟ 11ο Σύµπραξη στην κατασκευή του µελετητή Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη 

ΑΡΘΡΟ 12ο Μηχανήµατα και µέσα 

ΑΡΘΡΟ 13o Ποιότητα στα δηµόσια έργα. - Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 

ΑΡΘΡΟ 14ο Απολογιστικές εργασίες - Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες 

ΑΡΘΡΟ 15ο Γενικά περί εργασιών στους χώρους εκτελέσεως έργων και µέτρα ασφαλείας 

ΑΡΘΡΟ 16ο ∆ιεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής 

ΑΡΘΡΟ 17ο Προστατευτικές κατασκευές – Έκδοση Αδειών 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους 

ΑΡΘΡΟ 19ο Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

ΑΡΘΡΟ 20ο ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

ΑΡΘΡΟ 21ο Προσωρινή – οριστική παραλαβή, χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 

ΑΡΘΡΟ 22ο Μητρώο του έργου- Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 

ΑΡΘΡΟ 23ο Ασφαλίσεις 

ΑΡΘΡΟ 24ο Κήρυξη έκπτωτου 
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ΜΕΡΟΣ Ι. 

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

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 2 

Διατάξεις  που  ισχύουν 

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

8-08-2016)  «Δηµόσιες Συβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών 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 3 

Σειρά µε  την  οποία  ισχύουν τα  τεύχη της δημοπρατήσεως 
 

Τα τεύχη της δημοπρασίας αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας 

μεταξύ των όρων που περιέχονται σ' αυτά, η σειρά µε την οποία ισχύουν τα παραπάνω 

τεύχη, καθορίζεται πάγια, όπως  παρακάτω,  εκτός  εάν  σε  ειδικές  περιπτώσεις,  

ορίζεται  διαφορετικά  στη  διακήρυξη  της Δημοπρασίας. 
 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης. 

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

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 

Παραρτήματα τους. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή. (Τ.Π.). 

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

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 
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τεύχη ή προκύψει κατά  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί τροποποίησης  των µελετών 

του έργου. 

10. Το εγκεκριμένο  Χρονοδιάγραμμά  κατασκευής του έργου. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

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 οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Για τα έργα που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στο άρθρο 7Α του ν. 2882/2001, 

προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου αποτελεί 

η κήρυξη των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 3 του ν. 2882/2001, καθώς και η ύπαρξη έκθεσης εκτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 

15 του ιδίου νόμου. 

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

ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη διάλυση της συβάσεως σύμφωνα µε το άρθρο 161 του 

Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Εγγυήσεις - Σύμβαση 

 

5.1  Με την υπογραφή της Σύβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που 

προβλέπεται από τη Διακήρυξη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 4 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 
 

 

 5.4. Σύμβαση 

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 
Άρθρα 86 ,129 και 135  του Ν.4412/2016 και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.  

 

i. 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 

ii. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και 

αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
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iii. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για το έργο, όπως 

αναφέρεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία. 

iv. Θα εκπονήσει τις τυχόν αναγκαίες μελέτες εφαρμογής για το έργο, όπου αυτό 
επιτρέπεται, όπως ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ, 

v. Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που 

ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τόπος  Διαμονής  αναδόχου ,Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παράγραφο 3 του άρθρου 135 του 

Ν.4412/2016, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει τον αντίκλητό του κατά την 

υπογραφή της σύβασης και όταν το έργο εκτελείται μακριά από την έδρα της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, να 

ορίσει αντίκλητό του µε έδρα την περιοχή εκτέλεσης του έργου.   

 

6.1 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

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

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

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

Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής.  

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

που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

 να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  

 να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 

 να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης 

διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν 

γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως 

στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

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: 
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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 µμετεωρολογικές 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 

σύβασης. 

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 σύβαση, 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 

συμμόρφωση 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 Συβάσεως 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 
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από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. Ο 

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

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

του, τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, όπως και τα λοιπά συμβατικά 

στοιχεία της εργολαβίας που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν 

μαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και 

αναλαμβάνει χωρίς επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 

τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

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

τις συνθήκες του εδάφους, όπως π.χ. χαρακτηρισμός εδάφους, ύπαρξη υπόγειων υδάτων, 

κλπ. είναι ενδεικτικά στη µελέτη και ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να σταθμίσει τη 

προσφορά του σύμφωνα µε αυτά που αυτός θεωρεί πραγματικά δεδομένα. 

8.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα 

τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες.  

Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από  αυτή την αιτία, έχουν 

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

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

που θα χρησιμοποιηθούν γενικά, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας 

γενικά, σύμφωνα µε τους όρους της παρούσης, των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών 

Προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών που έχουν εγκριθεί και τη μελέτη του 

έργου. 

8.6  Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του 

Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οι παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να καλυφθούν µε τις 

Ασφαλίσεις του έργου. 

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

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό 

του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να 

εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών 

κατά την φάση κατασκευής του έργου σύμφωνα µε τις διατάξεις των: Π∆ 305/96 (αρ. 79), 

το άρθρο 42 του Ν. 3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόων 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 : 
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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 

χρονοδιάγραμμά 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 Διευθύνουσα 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 Παράρτημά 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 σύβασης κατά το 

άρθρο 61.  

Ειδικά για τις συβάσεις κάτω των ορίων ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης 

σύβασης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της  προκήρυξης σύβασης  στο  ΚΗΜ∆ΗΣ, όπως  

αναφέρεται  στο  άρθρο 120 του Ν.4412/2016. 
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9.2 Οι προδιαγραφές των υλικών του έργου συντάχθηκαν 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 Δικτύων, ∆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 Δομικών 

Κατασκευών: χαρακτηριστικά,  τεχνικές προδιαγραφές,  διαδικασίες αξιολόγησης 

συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE». 

9.4 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 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 συμπλήρωση της 
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μελέτης εφαρμογής του Έργου και των κατασκευαστικών σχεδίων όπου αυτό 

κριθεί αναγκαίο από την Επίβλεψη του έργου (π.χ μελέτες αποχέτευσης ομβρίων 

και ακάθαρτων μικρής κλίμακας)  

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  ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών, να προβεί στην εφαρμογή των 

μελετών στο έδαφος, στις αν πασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων των έργων, 

στον έλεγχο και λήψη των συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για συμπλήρωση 

και προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και στη 

σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 

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

Υποχρεώσεων των οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, 

σύμφωνα µε τις προβλεπόμενες επί μέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των 

κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει όλα τα μέτρα για 

την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν κάθε 

επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου.  

Γενικά, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή 

των έργων, υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί 

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

την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις 

κείμενες διατάξεις. 

10.6. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι 

δεν ορίζεται από τα σχέδια λεπτομέρειών 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 άλεση 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 

σύβαση) 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 και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών  

προσφορών (άρθρο 95 Ν 4412/2016) 

 

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

11.2. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και 

υποβάλλονται, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου 

που προκηρύσσεται με κατ’ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε 

ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα 

σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών 

μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση. Οι οικονομικές προσφορές 

συντάσσονται, αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί 

η αναθέτουσα αρχή. 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 1,10Εμ10% ούτε μεγαλύτερο από 0.90Εμ + 10%, όπου (Εμ) το μέσο 

ποσοστό έκπτωσης. 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) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η 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 αναθέτουσα αρχή, σε 

ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που 

συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης: 

βα) τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της υπηρεσίας, στο οποίο όμως οι τιμές είναι 

ασυμπλήρωτες και 

 ββ) προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία 

σύμβασης) της αναθέτουσας αρχής στον οποίον όμως οι τιμές μονάδας, τα γινόμενα και 

τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. 

Το κονδύλι για απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με την περ. 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. 
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Συμπληρώνουν επίσης, εφόσον απαιτείται από το επιλεγέν κριτήριο, 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 τον 

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  Διευκρινίζεται και επισημαίνεται όλως ιδιαιτέρως ότι οι αναφερόμενες ενιαίες τιμές 

μονάδας στο Τιμολόγιο Μελέτης είναι γενικής ισχύος, σταθερές και αμετάβλητες και 

έχουν κοστολογηθεί (µε το προσφερθεί ποσοστό έκπτωσης επί των ομαδοποιημένων 

τιμών της μελέτης) µε πλήρη ευθύνη του Αναδόχου και Μετά από το συνδυασμό των 

μηχανικών μέσων, που υποχρεούται να διαθέσει και των πραγματικών δεδομένων 

εκτέλεσης του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Υπέρβαση Προθεσμιών – Ποινικές Ρήτρες 

 

α. Υπέρβαση Προθεσμιών 

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

και ειδικότερα: 

12.1α   Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την 

υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά 

τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

138 και την παρ. 7  άρθρο 147 του Ν.4412/2016. 

12.2α  Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί 

μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση 

δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές 

προθεσμίες. 

12.3α  Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την 

κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, 

ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των 

τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής 

προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής 

προθεσμίας.  

Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής 

προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να 
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χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, 

χωρίς αίτηση του αναδόχου.  

 

12.4α Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των 

τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που 

υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει 

λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται 

οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η 

Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς 

τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση 

ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας. 

12.5α. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με 

αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, 

που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς 

αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που 

οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου.  

Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την 

καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον 

ανάδοχο. 

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για 

το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής 

προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την 

έγκριση της παράτασης αυτής. 

 

β. Ποινικές Ρήτρες 

Για τις Προθεσμίες ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 146,148,151 και 185 

του Ν.4412/2016 και ειδικότερα: 

 

12.1β  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. 

12.1β  Η ποινική ρήτρα, που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα 

υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις 
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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 τον Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του 

έργου δηλαδή την αρχική συνολική προθεσμία και όλες τις παρατάσεις 

που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

Οι ποινικές ρήτρες, που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης 

συνολικής 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, ορίζονται 

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 αποκλειστικών 

τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία 

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

Αν κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 

έγγραφα της σύμβασης, ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στην περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 86 του 

Ν.4412/2016, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση 

των τμηματικών προθεσμιών, καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο ισούται με το γινόμενο 

«α.εχ», αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%), 

όπου: 

«εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου και 

«α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που 

ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου. 

12.1γ Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον 

κύριο του έργου και εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, μπορεί με τη σύμβαση να περιορισθούν οι χρόνοι της παρ. 2 

για την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με ανάλογη αύξηση 

του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουμένου του 

ανώτατου ορίου της ποινικής ρήτρας. Ειδικά, εφόσον κριτήριο ανάθεσης 
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της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, ήταν ο 

χρόνος περαίωσης του έργου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ’ 

της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, οι ανωτέρω χρόνοι 

για την επιβολή των ποινικών ρητρών μειώνονται στο μισό και το 

ποσοστό της ημερήσιας ποινικής ρήτρας τριπλασιάζεται. Στην περίπτωση 

αυτήν, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της 

συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό 

εννέα τοις εκατό (9%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α.. 

 

12.1δ Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή 

τήρηση και κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική 

ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) 

ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής 

δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη 

διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου 

της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη 

τήρησης. 

 

12.1ε.  Αν υποβληθούν ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις και 

εφόσον αυτές είχαν ως συνέπεια την πληρωμή λογαριασμού, 

συντάσσεται σε βάρος του αναδόχου, με απόφαση της διευθύνουσας 

υπηρεσίας, αρνητικός λογαριασμός για την επιστροφή του τυχόν 

αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, προσαυξημένου κατά ποσοστό 

τρία τοις εκατό (3%) ως ειδικής ποινικής ρήτρας στις περιπτώσεις εκ 

προθέσεως αναληθών επιμετρήσεων. 

 

12.1στ.   Αν δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο (2) 

μηνών από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, 

επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική 

ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού ποσού που έχει 

καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

Περιεχόμενο των τιμών μονάδας του Τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον 

ανάδοχο 

Ισχύουν τα Αναλυτικά Τιμολόγια ΝΕΤ_2013  τα οποία εγκρίθηκαν µε την απόφαση 

∆11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 B’/19-02-2013) και διορθώθηκαν µε την ∆11γ/ο/3/20/20-

3-2013 (ΦΕΚ639  B’/20-3-2013)  του Υπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι μέχρι να εγκριθεί ο Κανονισμός 

Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών (ΦΕΚ 1746/Β/19.05.2017 

ΔΝΣγ/οικ.355577/ΦΝ466/2017)που 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 μονάδας 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  τα οριζόμενα στο  άρθρο 138 του Ν.4412/2016 

«Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου»: και  τα παρακάτω,  

α. Η προμήθεια όλων των υλικών και µμικρούλικών 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. 
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στ. Η δαπάνη για προμήθεια και μεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, 

όπως και η δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για την 

εργολαβία. 

            ζ. Τα ικριώματα γενικά. 

 

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

και αποσβέσεις των εργαλείων, οργάνων και μηχανημάτων. 

 

 θ. Η διάνοιξη δρόμων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σημείων του 

έργου. 

 

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

εξωτερικό, οι οποίες μεταφορές πρέπει κατά προτίμηση να γίνονται µε πλοία που έχουν 

Ελληνική σημαία, όπως και οι κάθε φύσεως δασιοί 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 ασφάλεια για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται µε τη σύβαση, 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 επιθετικών 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 κατασκευασθεί»), καθώς και 

σε ηλεκτρονική μορφή και η παράδοση των οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης, 
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μεταφρασμένων στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται για τη σύνταξη του 

«Μητρώου του Έργου», όπως περιγράφεται σε παρακάτω άρθρο της ΕΣΥ. 

κ. Εργαστηριακές δοκιμές για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιμασίες 

των υλικών και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί µε δαπάνες 

του αναδόχου, είτε σε άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, 

είτε και στον τόπο των έργων. 

κα. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και 

εγκαταστάσεις αυτών. 

 

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

 

κγ. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε 

φορά νομοθετικά. 

 

Τις όποιες δαπάνες (φόρος, κρατήσεις κ.λ.π.) για την ανάληψη της εργολαβίας 

έλαβαν υπ’ όψιν τους οι διαγωνιζόμενοι για την διαμόρφωση της οικονομικής 

προσφοράς τους και την περιέλαβαν σ' αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο:  

Αναθεώρηση τιμών 

 

Για την αναθεώρηση τιμών μονάδας του έργου εφαρμόζονται οι ισχύουσες 

διατάξεις του  άρθρου 153 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: 

Πιστοποίηση - Εντολή πληρωμών 

 

Για την πιστοποίηση και τις πληρωμές της εργολαβίας ισχύουν τα αναφερόμενα 

στο  άρθρο 152 του Ν.4412/2016 καθώς και όσα αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

της ΕΣΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Τιμές µοπαδός νέων εργασιών 

 

Το έργο εκτελείται, σύμφωνα µε τη σύβαση 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 σύβαση και οι οποίες 

κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του 
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έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύβαση, να συνάπτει σύβαση µε 

τον ανάδοχο του έργου µε την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες 

δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύβαση, 

χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν 

αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύβαση 

είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη 

συνολική της φύση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

 

16.1  Οι  τιμές  μονάδος  νέων  εργασιών  καταρτίζονται  σύμφωνα  µε 

το άρθρο 156  του Ν.4412/2016 παρ. 5,6,7. 

 

16.2 Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου 

προβλέπεται από το Νόμο ότι θα εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα ή συμβατικά 

αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρμόζονται, 

άσχετα από τα μέσα τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο 

για την εκτέλεση των εργασιών, (δηλαδή μεγάλου ή μικρού αριθμού 

μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, αν είναι καινούργια ή όχι, 

εργατικών χεριών συνολικά ή μερικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία  κλπ.). 

 

16.3 Για την σύνταξη των νέων τιμών θα εφαρμοσθούν τα εγκεκριμένα 

συμβατικά τιμολόγια, τα ενιαία τιμολόγια Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, 

Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου, και Ηλεκτρομηχανολογικών  Εργασιών  

Οδοποιίας,  Υδραυλικών  και  Λιμενικών  που  εγκρίθηκαν  µε  τη ∆11γ/ο/9/7/07-

02-2013 (ΦΕΚ 363 B’/19-02-2013) και διορθώθηκαν µε την ∆11γ/ο/3/20/20-3-

2013 (ΦΕΚ 639 B’/20-3-2013) απόφαση του Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 

 

 16.4 Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται µε τις βασικές τιμές ιδίως των 

ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων, σύμφωνα µε τα πρακτικά 

διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών εργατικών και μισθωμάτων από την 

Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Γ’ Τριµήνου 2012. 

Οι  προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους τιμές ανάγονται στο χρόνο 

εκκίνησης της αναθεώρησης µε αντίστροφη εφαρμογή του σχετικού τύπου της 

αναθεώρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

Επιμετρήσεις Εργασιών 

 Οι  εργασίες,  που  αναγράφονται στον  Προϋπολογισμό μελέτης,  

προµετρήθηκαν µε  βάση  τα κατασκευαστικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.  
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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 εκ τελεσθέντων 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 Στο τέλος κάθε τμηματικής προθεσμίας, όπως ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα 

της σύμβασης, άλλως στο τέλος κάθε μήνα, εφόσον δεν υφίσταται χρονοδιάγραμμα ή σε 

άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, ο ανάδοχος συντάσσει 

επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν το 

προηγούμενο προβλεπόμενο διάστημα.  

Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της, με ένδειξη του 

αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων 

εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και 

διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών . 

 Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία 

με δήλωση περί της αλήθειας αυτών.  

Η υποβολή των επιμετρήσεων αποτελεί προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του 

αναδόχου. 

 

17.4 Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων 

δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να 

επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που 

παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλλει δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών που συνοδεύει 

υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, η οποία συνιστά διακριτή επιμέτρηση και 

περιλαμβάνει δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων, υπογράφεται δε, τόσο 

από τον ανάδοχο όσο και από τους τεχνικούς του άρθρου 139 του 

Ν4412/2016., περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά του αναδόχου.  
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Ο ανάδοχος πριν από την επικάλυψη των εργασιών αυτών 

υποχρεούται να καλεί τον επιβλέποντα να ελέγξει τις εργασίες αυτές σε 

ημερομηνία, που δεν απέχει περισσότερο από τρεις (3) ημέρες από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης.  

Ο επιβλέπων συντάσσει έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται η εκτέλεση 

των εργασιών αυτών και υποβάλλεται αμελλητί στον προϊστάμενο της 

διευθύνουσας υπηρεσίας.  

Η έκθεση συνοδεύεται απαραίτητα από επαρκή, για την τεκμηρίωση της 

εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθμό ψηφιακών φωτογραφιών, οι οποίες 

περιλαμβάνονται στο Μητρώο του έργου.  

Ο επιβλέπων είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο αίτημα ελέγχου 

των αφανών εργασιών. Ακολούθως, ο ανάδοχος ενημερώνει ηλεκτρονικά τον 

προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.  

Η παράλειψη ελέγχου των αφανών εργασιών μέσα στην ως άνω 

προθεσμία συνιστά υπερημερία του κυρίου του έργου, αν προκύπτει ότι ο 

ανάδοχος υφίσταται ζημία για τον λόγο αυτόν.  

Η έκθεση παραλαβής αφανών εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την 

επιμέτρηση αυτών, δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται 

αυτοτελώς, παρά μόνο από κοινού με την εγκριτική πράξη της επιμέτρησης 

αυτής, που εκδίδει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την υποβολή της. 

 

17.5 Για τις εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι 

δυνατή στην τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να 

επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς και  για τις οποίες δεν 

έχει κληθεί η επίβλεψη του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 17.4 της 

παρούσας δεν θα πιστοποιούνται ούτε θα μπορούν να ενσωματωθούν σε  

λογαριασμό  σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 3 του  του 

Ν4412/2016 και θα επιβάλλονται στον ανάδοχο όλες οι ποινικές ρήτρες 

του άρθρου 12 του παρόντος.  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Προέλευση –  Έλεγχος -  Έγκριση υλικών και ετοίµων ή 

ηµικατεργασµένων προϊόντων 

18.1 Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που 

προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου και τα έτοιμα ή ηµικατεργασµένα 

προϊόντα από την εγχώρια βιομηχανία ή από τις χώρες της Ε.Ε. Απαγορεύεται η 

χρησιμοποίηση τέτοιων υλικών µε προέλευση από άλλες χώρες του εξωτερικού. 
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Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται µε την 

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

Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης 

συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE». 

18.2    Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι 

απολύτως σύμφωνα µε τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των 

Υπουργείων ΥΠΟΜΕ∆Ι, (τ)ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., Εμπορίου και Βιομηχανίας -Ενέργειας και 

Τεχνολογίας   (ΥΒΕΤ),  του ΕΛΟΤ,  καθώς επίσης και µε τα συμβατικά δεδομένα 

της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου 

οργάνου της Επίβλεψης  σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, 

την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κλπ. 

18.3   Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά 

απαιτούμενα για την εκτέλεση των έργων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα 

ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της  αξίας  τους,  ούτε  

αποζημίωση  για  δαπάνες  αποθήκευσης  και  φύλαξης  των  υλικών  αυτών.   

Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή 

ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον Εργοδότη 

εφόσον, έγκαιρα, το αναφέρει εγγράφως.  

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο µε 

πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο,  αυτός φέρει 

ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημία ή απώλεια που τυχόν θα συμβεί στα 

υλικά αυτά. 

18.4 Για ειδικά υλικά, συσκευές και μηχανήματα, για τα οποία δεν 

προβλέπεται, από τα συμβατικά τεύχη, έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισμού, ο 

εργολάβος έχει υποχρέωση να υποβάλλει PROSPECTUS του εργοστασίου 

κατασκευής µε τεχνικές πληροφορίες, από τις οποίες να αποδεικνύεται το 

σύμφωνο µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η παραγγελία των 

υλικών θα γίνει μετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα 

έχουν υποβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 

την ευθύνη του για την εξασφάλιση, σύμφωνα µε τη σύβαση, 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. 
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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  Διευθύνουσα  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 όλως μπορεί να προτείνει υλικό 

οποιουδήποτε κατασκευαστή, ισοδύναμο µε το οριζόμενο, της ισοδυναμίας 

υποκείμενης στην έγκριση της Διευθύνουσας 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.  

Αν 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 
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προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η 

ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη βαρύνει τον 

κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου, 

σύμφωνα µε το άρθρο 159 παρ.2 του Ν.4412/2016. 

18.11  Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 

ελέγχου απόδοσης για κάθε υλικό ή μηχάνημά. Εάν τυχόν δεν προσκομίζονται 

µετά την έγγραφη ενημέρωση της ∆διευθύνουσας Υπηρεσίας,  θα µπορεία η 

Διευθύνουσα 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.  

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 

 

 Γενικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 56 του Ν 4412/2016 

Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 

της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και στο Άρθρο 82 Πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62  της 

Οδηγίας2014/24/Ε) 

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς 

φορείς να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από οργανισμό αξιολόγησης της 
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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 

σύβασης. 

 19.1 Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να μεριμνήσει µε 

δαπάνες του για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών. 

α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για 

επιχώσεις, υποβάσεις και σκυροδέματα να µην έχουν προσμίξεις οι οποίες θα 

επιδράσουν δυσμενώς επί της αντοχής του έργου. 

β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύμφωνα µε τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τους συμβατικούς όρους της εργολαβίας. 

γ.  Οι  εξετάσεις αυτές πρέπει να  γίνουν µε  μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του 

αναδόχου σε εργαστήριο  του  ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  ή  σε  ιδιωτικό  εργαστήριο  µε  την  

έγκριση  της  Υπηρεσίας  και  τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην 

Προϊσταμένη  Αρχή για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µε 

μέριμνά του και µε δαπάνες του να εξετάσει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις, σκυροδέματα και ασφαλτοµίγµατα, 

αν είναι σύμφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους συμβατικούς όρους της 

εργολαβίας και τις εγκεκριμένες μελέτης ανάθεσης. 

ε.  Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύμφωνες µε τις παραπάνω 

απαιτήσεις των προδιαγραφών και μελετών, θα απορρίπτονται από την  

Επίβλεψη της Υπηρεσίας. 

στ. Όλες αυτές οι εξετάσεις, δοκιμασίες και έλεγχοι, μετά από την εξέτασή τους 

και την έγκρισή τους ή όχι από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας θα υποβάλλονται για 

ενημέρωση στην Προϊστάμενη Αρχή µαζί µε τα παραπάνω συμπληρωματικά 

στοιχεία : 

 

 (1) Για τους ελέγχους συμπυκνώσεις οι θέσεις τους 

 

 (2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυροδεμάτων, η 

ημερομηνία λήψεως. 

 

19.2 Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να μεριμνήσει, µε δαπάνες 

του, για την ίδρυση στο εργοτάξιο εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται 

στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ το οποίο θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα 

όργανα και το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε να είναι δυνατές, οι παραπάνω 

εξετάσεις, δοκιμασίες και έλεγχοι, καθώς επίσης η εύρεση της βέλτιστης 
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υγρασίας, η παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος και ότι άλλο 

προβλέπουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

19.3 Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο να 

μεριμνήσει ώστε οι παραπάνω έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιμασίες να γίνονται 

σύμφωνα µε τους υφιστάμενους κανονισμούς σε Εργαστήρια της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα 

εργαστήρια, ανεξάρτητα ή παράλληλα µε τους ελέγχους που θα γίνονται σε 

τυχόν υφιστάμενο εργοστασιακό 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 Διευθύνουσα 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 Διευθύνουσα 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 νόημά 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 
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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 Διευθύνουσα 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 χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

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.),η αναζήτηση και ο εντοπισμός των πάσης φύσεως 

υπογείων δικτιών εντάσσεται στις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου και δεν 

αποζημιώνονται ιδιαίτερα. 
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21.6  Τα  αποτελέσματα της αναζήτησης και εντοπισμού θα 

αποτυπωθούν πάνω σε σχέδιο κάτοψης της περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, 

µε χαρακτηριστική γραμμογραφία, θα παριστάνονται και οι προτεινόμενες λύσεις 

για τη διαφύλαξη του δικτύου, δηλαδή η προστασία επί τόπου µε εγκιβωτισμό 

εντός σκυροδέματος, ή η μετατόπιση εκτός περιοχής εργασιών µε προσθήκη 

νέου τμήματος. 

21.7 Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην προϊσταμένη 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 απαιτείται.  

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 

υφιστάμενων δικτύων είναι αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του 

έργου προξενηθεί από τον ανάδοχο βλάβη στα δίκτυα, η αποκατάστασή της θα 

βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Εξαίρεση από αυτό αποτελεί η περίπτωση 

γενοµένης βλάβης επί πλαστικού αγωγού υδρεύσεως του οποίου η βάση δεν 

υπεδείχθη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία µε ακρίβεια τουλάχιστον πέντε 

µέτρων. Στην περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο, 

σύµφωνα µε οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 

21.10  Η  αποκατάσταση  του  δικτύου που υπέστη βλάβη,  πλην  

πλαστικού  σωλήνα,  που προξενήθηκε από  τον  ανάδοχο, ανάλογα µε  τη  

φύση του δικτύου, θα  εκτελείται όπως παρακάτω περιγράφεται : 

α.  Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άµεσα, µε 

προσωρινό τρόπο, η συνέχεια των 

επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το βλαμμένο καλώδιο µε νέο σε 

όλο το μήκος το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ  των πλησιέστερων συνδέσμων 

και σε μήκος όχι μεγαλύτερο των σαράντα (40) 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. 
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21.11 Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισμού µέσω ανιχνευτή 

μετάλλων δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, αλλά η δαπάνη της περιλαμβάνεται 

αναλογικά στις τιμές μονάδος του έργου. Η εργασία όμως προστασίας ή 

μετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα µε βάση τις συμβατικές τιμές, εφόσον 

υπάρχουν, ή νέες τιμές που θα συνταχτούν κατά τα νότιά και η σχετική δαπάνη 

θα βαρύνει το κονδύλιο των απροβλέπτων. 

21.12   Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα 

δίκτυα ή µμετακινήσεις υφιστάμενων, 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 επιχώσεις 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 έργο,  αποζηµιούµενος γι΄ αυτές µε βάση τις τιμές του 

συμβατικού Τιμολογίου ή µε βάση τιμές μονάδας νέων εργασιών για τις εργασίες 

που δεν προβλέπονται από το συμβατικό Τιμολόγιο εργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο  

Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

 

24.1 O ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε δαπάνες του και πριν 

παραδώσει για χρήση κάθε τμήμα του έργου, όπως και μετά την περάτωση 

όλου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους γύρω από αυτό το 

τμήμα, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που 

απαιτήθηκε και  προβλέπεται  από  το  προηγούμενο  άρθρο  23  της  παρούσης,  

τα  απορρίμματα,  εργαλεία  και ικριώματα,  µμηχανήματα,  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 σύβασης 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., 
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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 

Διευθύνουσα 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 εκπρόθεσμή εκτέλεση του έργου ή τμήματος 

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 σύβαση. 

β. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή μεταφορικά μέσα για 

την κίνηση όλου του προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του 

έργου, τόσο από την πλησιέστερη πόλη προς την περιοχή των έργων, όσο και 

μέσα στην περιοχή αυτή, όλες δε οι σχετικές δαπάνες για την κίνηση αυτού του 

προσωπικού, βαρύνουν τον ανάδοχο.   

Ο διευθύνων από μέρους του Αναδόχου υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της 

υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή 

επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση 

στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής ( άρθρο 138 παρ. 16 

του Ν. 4412 / 2016 ). 

γ.  Σύμφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 136, η διευθύνουσα 

υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει, με τη 

συνδρομή είτε των επιβλεπόντων υπαλλήλων της είτε του ιδιωτικού φορέα 

επίβλεψης, κάθε τρίμηνο, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία 
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του έργου και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του, 

τις οποίες αποστέλλει στην Προϊστάμενη Αρχή.  

Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται 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 συβάσεων, 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 συβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημά X του Προσαρτήματος Α΄.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητας τους. Επιπλέον: 

 26.1 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.  
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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 σκυρόδεμά τμήματα των κτιρίων, χωρίς την 

έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 

26.7 Στις συμβατικές τιμές της εργολαβίας περιλαμβάνονται, πλην της 

δαπάνης διανοίξεως και η δαπάνη αποκαταστάσεως των μορφουµένων ή 

διανοιγμένων φωλεών, οπών ή αυλάκων 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 σύβασης 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 Σύμφωνα με τους νόμους Ν.4479/2017 και Ν.3568/2017, η άδεια 

λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης εκδίδεται από τον οικείο Δήμο με τη 
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διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 56Β του Ν. 4479/2017, για τις ομάδες 

Α1,Α2,Β1,Β2,Δ,ΚΑΙ Ε1. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει χωρίς  ιδιαίτερη αποζημίωση 

για την  έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων 

του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ                                          

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» ,την πιστοποίηση τους και 

τον έλεγχο του λυόμενου συγκροτήματος αντισφαίρισης, των Εστιών 

ποδοσφαίρου και των  Μπασκετων  καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού 

τύπου από τον  Ελληνικό Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και κάθε 

άλλος φορέας διαπιστευμένος για το σκοπό αυτό το Εθνικό Συμβούλιο 

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), αναγνωρίζονται ως αρμόδιοι φορείς για τον 

παραπάνω έλεγχο η δαπάνη για τον έλεγχο βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

26.8 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να μεριμνήσει για την  έκδοση  όλων  των  απαιτούμενων  

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 
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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 υποκατάστημά 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  

Δοκιμές 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 Διευθύνουσας 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 το άρθρο 168. παρ.1 του Ν. 

4412/2016 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 ο 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. 
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 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 σύβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα 

προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το 

ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών. Στις 

περιπτώσεις αυτές μπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου μετά 

από σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου παρ. 5 άρθρο 169 του 

Ν4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο  

Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε 

δεκαπέντε (15) μήνες, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ.  

Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόμενα  στο άρθρο 

171  του Ν.4412/2016: Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής 

συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα,  να 

τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.  

 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των 

έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν 

από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του 

υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης 

καταγράφονται σε ειδικό  τεύχος,  ο μορφότυπος του οποίου και η 

συχνότητα καταγραφής συμφωνούνται µε την διευθύνουσα υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο  

Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 

 

30.1 Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. 

Εφόσον όμως κατά την κρίση της Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όταν το έργο εκτελείται μέσα στο χώρο τους, είναι 

δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή και ύδωρ µε πληρωμή που θα 

συμφωνηθεί και σύμφωνα µε τους ισχύοντες κανονισμούς περί ασφαλείας. 
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30.2 Τις γεννήτριες, μετασχηματιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που 

μπορεί να απαιτηθούν, πρέπει να προμηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος µε 

φροντίδα και δαπάνη δική του. 

 

ΑΡΘΡΟ 32ο 

Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες 

 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, µε δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις 

χώρους υγιεινής (υποχρεωτικά WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που 

ασχολούνται στα έργα και θα φροντίζει να διατηρούνται καθαρά σύμφωνα µε τις 

απαιτήσεις του Υπουργείου Εργασίας. Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο 

των έργων στοιχειώδες φαρμακείο µε επαρκή εφοδιασμό για να μπορεί να 

παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε μικροτραυματισμούς κατά την 

εκτέλεση των έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο  

Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 

νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η 

υποχρέωση καταβολής τους. 

Κατ΄ εξαίρεση αυξομειώσεις στο χαρτόσημο τιμολογίου ή άλλοι φόροι του 

Δημοσίου 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 
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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 Διευθύνουσα Υπηρεσία  τις  σχετικές  

διαταγές  και  εντολές  που  του  απευθύνουν ή  κοινοποιούν κατά  τη  διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές, σχετικά µε μέτρα που υποδεικνύονται για 

έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

35.2 Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

ασφάλεια τόσο των έργων, όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού 

του εργοδότη, όπως και γενικά κάθε τρίτου, ευθύνεται δε απόλυτα, αστικά και 

ποινικά, για κάθε ατύχημα, ζημιά ή βλάβη, που τυχόν επισυμβεί στο προσωπικό 

που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο εργοτάξιο ή στο προσωπικό του εργοδότη ή 

σε κάθε τρίτο, λόγω µη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό του, των μέτρων 

ασφαλείας που ενδείκνυνται, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως και για 

τα τυχαία. 

Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος για την πληρωμή προστίμου, 

χρηματικής ποινής, αποζημιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης, 

που θα προκύψει κατά οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, από την εκτέλεση 

των έργων (Εργατικά Ατυχήματα - Αστικά Αδικήματα κλπ.)  σύμφωνα 

µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

35.3 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούμενων από το Νόμο αδειών και 

καθίσταται, ουσιαστικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε παράβαση των 

διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Είναι επίσης 

υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των 

απαιτούμενων στοιχείων που προβλέπονται από το Νόμο και να εφαρμόσει τα 

επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, όπως  αυτό 

ρυθμίζεται  µε  τις  αποφάσεις   ∆ΙΠΑ∆/οικ./177/2.3.2001 (Β266), 

∆ΕΕΠΠ/85/14.5.2001(Β686) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27.11.2002 (Β16) και 

το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 πρόληψη και αντιμετώπιση του 

εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δημοσίων έργων (Σ.Α.Υ και 

Φ.Α.Υ). 

 

35.4  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα 

Νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για ηχορύπανση και 

ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του 

έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να 
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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, Ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός 

τυχερό και απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμη και με την επίδειξη 

άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι 

ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή 

εξέλιξη των εργασιών: σεισμός, ακραία καιρικά φαινόμενα, 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.  

Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα 

βία ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη διευθύνουσα υπηρεσία, το είδος 

και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά 

το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης 

υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα 

153/248



42/97 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους. 

Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει 

ακόμα παραληφθεί, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Ο 

επιβλέπων προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχομένου 

της δήλωσης και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου 

και των συνθηκών που τις προκάλεσαν σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο, ο 

οποίος καλείται προς τούτο και υποχρεούται να συντάξει σχετική έκθεση 

διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε δέκα (10) ημέρες, η οποία κοινοποιείται στον 

ανάδοχο. Η μη παράσταση του αναδόχου κατά την αυτοψία δεν κωλύει τη 

σύνταξη της έκθεσης. Στην έκθεση εκτίθενται τα αίτια που συνιστούν την 

ανωτέρα βία, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, 

με περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Εφόσον η βλάβη 

αποδίδεται σε ανωτέρα βία, εξετάζεται επίσης η ύπαρξη ευθύνης του αναδόχου 

προς αποφυγή ή μετριασμό της βλάβης, προσδιορίζονται με λεπτομέρεια το είδος 

και η έκταση των βλαβών και προτείνονται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται 

για την επανόρθωσή τους. Ο ανάδοχος, εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της έκθεσης, γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία αν συμφωνεί 

με το περιεχόμενο αυτής, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της. Η διευθύνουσα 

υπηρεσία, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, εκδίδει απόφαση με την οποία 

αποδέχεται, τροποποιεί ή απορρίπτει, μερικά ή συνολικά, αιτιολογημένα την 

έκθεση του επιβλέποντος. Αν το έργο χρησιμοποιείται, η υπηρεσία που το 

χρησιμοποιεί ειδοποιεί αμελλητί τη διευθύνουσα υπηρεσία για παρουσιαζόμενες 

βλάβες σύμφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4412/2016. 

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 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

1.2. Η συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα µε την μελέτη της Υπηρεσίας, 

ανέρχεται στο ποσό των 744.000,00 €  στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 

Εργασίες, το ποσοστό 18% για (Ε.Ο.+ Γ.Ε.), Απρόβλεπτα 15%, 

Αναθεώρηση και ΦΠΑ.(24%).  

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου  με κωδικό 

Κ.Α. 61.7326.001 χρηματοδοτείται από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ και  ΙΔΙΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο:  

Τιμές μονάδος 

 

2.1. Οι τιμές μονάδας 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 άρθρο 13 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

περιλαμβάνονται: 

2.2.1 Η αξία προμήθειας όλων των απαιτούμενων 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 

ενσωμάτωσης τους, μετά του υπολειπόμενου χρόνου  και  τις  

καθυστερήσεις των  μέσων  μεταφοράς, εκτός  αν  άλλως  

αναφέρεται ευκρινώς στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

156/248



45/97 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

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, σταλιών 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 εκσκαφών / καθαιρέσεων 

και τα λοιπών ακατάλληλων υλικών σε κατάλληλα σημεία. 

Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμιά 

καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράμματος, ή καταβολή 

σχετικής αποζημίωσης, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι 

κάθε είδους αποθέσεις κ.λ.π. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο 

που να µην δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν 

την έγκριση των αρμόδιων Αρχών. 

2.2.5 Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή 

καθαίρεση και ανακατασκευή κακότεχνων μερών του έργου, μετά από 

εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

2.3. Στα γενικά έξοδα του εργολήπτη περιλαμβάνονται στο άρθρο 138 

του Ν.4412/2016, και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον 

βαρύνουν αποκλειστικά: 

2.3.1 Κάθε δαπάνη που μπορεί να προκύψει για την ασφαλή 

και έντεχνη αποπεράτωση του έργου,  καθώς  και  κάθε  δαπάνη  που  

καθορίζεται από  την  ΕΣΥ  ότι  περιλαμβάνεται στις  τιμές  του 

Τιμολογίου Προσφοράς του Αναδόχου. 
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2.3.2 Οι πληρωμές του εργολάβου υπόκεινται στις νόμιμες 

κρατήσεις, φόρους κλπ. για έργα του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Ιωαννιτών. 

2.3.3 Οι τιμές µμονάδας 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 - εργάσιμές 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 Δικτύων,  µε υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 

τα Δημόσια 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. 

158/248



47/97 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

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 Διευθύνουσα Υπηρεσία και µε το 

άρθρο 10 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρούσης. Ακόμα υποχρεούται 

όπως οποτεδήποτε και µε οποιοδήποτε τρόπο εφαρμόσει την επί του 

θέματος απόφαση της Υπηρεσίας. 

3.8.4 Στις προτάσεις ή σχέδια του εργολάβου η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

δικαιούται να φέρει οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνει αναγκαία. 

 

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  ανάλογου εκπαιδεύσεως, που θα 
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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 

χρονοδιάγραμμά 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 χρονοδιάγραμμά 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 Διαγωνισμού. 

4.4 Το  χρονοδιάγραμμα, µε υπογραφή και του επιβλέποντος μηχανικού, θα 

υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση. Η έγκριση του 

χρονοδιαγράμματός θα γίνει από τη Διευθύνουσα 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 
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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. 

Δηλαδή, 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 

Διευθύνουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε Ειδική Πρόσκληση και στη 

συνέχεια σε Προσωρινή Έκπτωση του Αναδόχου, σε εφαρμογή του 

άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

4.7 Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της 

εκτέλεσης του έργου ή ύπαρξης καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του 

αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίμακα που να επιδρά στην τήρηση 

του Προγράμματος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα 

προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία 

για έγκριση, μαζί µε αναλυτική αιτιολογική έκθεση των αιτιών που 

προκάλεσαν την ανασύνταξη. 

4.8 Στο χρονοδιάγραμμαµµα 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 
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που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακής 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 και αναγράφονται, με 

συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια 

του εικοσιτετραώρου, 

β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά 

κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας 

του εργοδότη, 

γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία 

λόγω υπερημερίας ταυ εργοδότη, 

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις 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, καθώς και τροποποιήσεις ή 

προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, 

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 

θ) οι εργαστηριακές δοκιμές, 

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες 

που προκαλούν καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος προσωρινής 

αναστολής ή επανάληψης εργασιών, 

ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 

ιβ) έκτακτα περιστατικά, 

ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές 

ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και 

δ) 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 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του 
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Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την 

παράλειψη τήρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: 

Προθεσμίες - Ποινικές Ρήτρες 

 

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της 

εργολαβίας αυτής μέσα σε διάστημα σε τριακόσιες εξήντα πέντε  

(365) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

5.2 Σχετικά µε τις  προθεσμίες ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 147 του 

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  Διευθύνουσα  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 Διευθύνουσα 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.  
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ΑΡΘΡΟ 6ο:   

Χρηματοδότηση και Γενικά έξοδα-Όφελος κλπ. Αναδόχου 

(εργολαβικά ποσοστά) -Επιβαρύνσεις 

 

6.1 Το έργο χρηματοδοτείται από  από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ και  ΙΔΙΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Ιωαννιτών. 

 

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. διακρίνονται οι παρακάτω βασικές 

κατηγορίες χρηματοδότησης: 

 

α. Χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους. 

 

β. Χρηματοδότηση από κονδύλια Δημοσίων 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. 

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 µισωμάτων από την την Επιτροπή 

∆διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Γ΄ Τριµήνου 

2012. 

6.6 Για το κατ’ αποκοπή τίµηµα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη οι κάθε 

είδους επιβαρύνσεις, δηλαδή φόροι, τέλη, ειδικοί φόροι κλπ. 
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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 Δημοσίων 

Συβάσεων αντικαθίσταται ως εξής:  «Για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών της Αρχής στις συβάσεις 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 σύβασης».  

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 Δημοσίου, για 

καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 

2366/53 κλπ.), καθώς και από τις δαπάνες για την απόρριψη υλικών. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: 
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Πληρωμή Αναδόχου 

 

Ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  

Αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου 

 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου εφαρμόζονται οι 

διατάξεις  του άρθρου 153 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Προκαταβολή-Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 

 

9.1  ∆ΕΝ προβλέπεται  η  χορήγηση  προκαταβολής  στον  Ανάδοχο  µε  την  επιφύλαξη  

δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 242 παρ. 3 του Ν.4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-12) 

9.2  ∆ΕΝ  προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύβαση 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο:  

Διάθεση 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 σύβασής του, σύμφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 7 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 πτυχιούχος Μηχανικός 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)  
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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 ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος 

(Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται 

προσκόμιση στη Διευθύνουσα 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 αδίκημά 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 

Δικτύων 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 Διευθύνουσα 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 αρμοδίου 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 
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έργου ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που  ενέκρινε 

την αρχική μελέτη,  οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόμνημα.  Η 

προϊσταμένη αρχή εκδίδει  την  απόφαση περί αποδοχής της πρότασης 

τροποποίησης της μελέτης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)  ημερών από 

την έκδοση της γνωμοδότησης του συμβουλίου και η κοινοποίηση της 

απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων, αποτελεί προϋπόθεση 

για την πληρωμή των εργασιών της τροποποιητικής μελέτης. Αν η ανάγκη 

τροποποίησης της μελέτης αποδίδεται σε σφάλματα ή ελλείψεις της και 

δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου του έργου κατά του 

μελετητή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 

188 του Ν.4412/2016. Ο μελετητής της αρχικής μελέτης μπορεί να 

ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης περί τροποποίησης της 

μελέτης, αν αυτή αποδίδεται σε σφάλματα ή παραλείψεις της μελέτης. 

 Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος του μελετητή 

οικονομικές συνέπειες και την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, όχι 

όµως την εφαρμογή της τροποποιημένης μελέτης. Η απόφαση 

κοινοποιείται στα αρμόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά 

του μελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη 

τροποποίησης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της μελέτης.  

 11.3 Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από την 

παράγραφο 1 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016, για την παραγραφή των 

αξιώσεων του εργοδότη κατά του μελετητή, εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

παρ. 5 του αυτού άρθρου 188 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση 

αυτή, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο μελετητής φέρει 

πλήρως την ευθύνη της μελέτης του.  

Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου,  οι βασικοί μελετητές μετέχουν 

υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύµβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται 

όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές των 

βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου,  το περιεχόμενο της 

σύβασης 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 
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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 Δικτύων 

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 εμπρόθεσμή 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 εμπρόθεσμή 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 Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσίας έκανε ή όχι χρήση 

του παρόντος άρθρου. 

12.4  Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση 

μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί 
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θορύβου. Η Διευθύνουσα 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 Διευθύνουσα 

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 
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δηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 

19.1.2001 (Β΄ 94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, γ) η 

∆14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και ∆ηµόσιων Έργων και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 

125Β/27.01.2009). 

Η επίβλεψη της εφαρµογής των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων, η 

υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιµών, καθώς και η αξιολόγηση 

των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών, µπορεί να ανατίθενται σε 

διαπιστευµένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα 

πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για συστήµατα διαχείρισης ποιότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ΄ ελάχιστο στο πεδίο εφαρµογής ΕΑ 28 στην 

Ελλάδα ή σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήµατα 

διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001, για συστήµατα 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται τα όρια των αµοιβών για τις πιο 

πάνω προσφερόµενες υπηρεσίες, µέσα στα όρια που προβλέπονται στην 

παράγραφο 13.4.  

13.3 Στα δηµόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα και συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι 

ποιότητας των κατασκευαζόµενων έργων και από ειδικό Σύµβουλο που 

προσλαµβάνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 

ύστερα από σχετικό διαγωνισµό.  Με τις κοινές αποφάσεις αριθµ. 

64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (Β΄ 1539) των Υπουργών Οικονοµικών, και 

Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων και κ.υ.α. 8017 Α Πλ. 1259 (Β΄ 260/27.02.2007) κανονίζονται όλα 

τα σχετικά θέµατα µε τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση 

των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Σύµβουλο, 

ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους 

τους χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την 

ακώλυτη πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών 

και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων τον τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούµενων ελαττωµάτων 

και επίλυση διαφωνιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 ή τα 
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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. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο:  

Απολογιστικές εργασίες - Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες 

εργασίες 

 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 154-155 του Ν.4412/2016 και  

 

 

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 Οι  περιοχές  που  θα  χρησιμοποιηθούν από  τον  Ανάδοχο  για  

την  εναπόθεση  των  υλικών, στάθμευση οχημάτων και ειδικών 

μηχανημάτων αυτού, κλπ., θα είναι αυτές που θα υποδειχθούν από την 

Επίβλεψη. 

Όταν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σε αυτό δεν επιτρέπουν 

κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας την επί µακρό χρόνο απόθεση 
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υλικών σε χώρους που εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων ή 

δημιουργείται κίνδυνος στην ασφάλεια, τότε στους χώρους αυτούς, που 

θα ορίζονται από τις εντολές της Επίβλεψης, θα αποτίθενται περιορισμένες 

ποσότητες υλικών, χωρίς τούτο να δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης του 

Αναδόχου για πρόσθετες ή πλάγιες µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, κλπ. 

Διευκρινίζεται ακόμα ότι η τήρηση όλων των παραπάνω από τον Ανάδοχο 

είναι σημαντική για την ασφάλεια του χώρου που γίνεται το έργο και  ότι 

αυτός καμία απαίτηση παράτασης προθεσμίας ή οικονομικής φύσεως 

μπορεί να εγείρει για τους πιο πάνω λόγους. 

 

15.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας, τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα για τη διακίνηση του πάσης 

φύσεως προσωπικού της για τις ανάγκες του έργου. 

 

 15.7    Οι δαπάνες για τα παραπάνω δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον 

Ανάδοχο, αλλά περιλαµβάνονται ανοιγµένες στις τιµές µονάδος των 

Τιµολογίων Μελέτης και Προσφοράς. 

 

15.8     Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο( 

H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε 

συνδυασμό µε το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 305/96) 

σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27/2012/ ΥΠΑΝ  ΥΠΟΜΕ∆Ι): 2012  

(∆ΙΠΑ∆/οικ.  369/15-10-2012: Α∆Α  Β4301-8ΞΩ)   του 

ΥΠ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι: 

 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 

εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη 

ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, 

ή σε οποιονδήποτε τρίτο,   ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται 

οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 

κατασκευής του έργου : Π∆305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 

παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42) (O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για 

την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί 

διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 

294/88, Π∆ 17/96,  κλπ) 
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2.  Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη 

προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) 

και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα σύμφωνα µε το Ν.4412/2016 

(αρ. 138 παρ.7), 

β.  Να λαμβάνει µέτρα προστασίας σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία 

στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : 

∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 

∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμά 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 προαναφερόμενα 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 
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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.  9  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. 9  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. 
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Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα µε το Π∆ 305/96 

(αρ. 3 παρ.4), όταν : 

 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα 

απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους 

κινδύνους : 

Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 

εργασίας. 

 

δ.    Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη 

του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του 

φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 

4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-112011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 

εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την 

οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου :  ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ.  433/2000 του 

(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθρο 170 

παρ. 7 και άρθρο 172 παρ. 8. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του 

Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : 

Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του 

ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-

3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. (τα σχετικά µε τα ΣΑΥ ΦΑΥ σε συνδυασµό µε 

το άρθρο 23 του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ της ΕΣΥ) 

 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας 

– τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας: 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.    Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο 

απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
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β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν 

απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το 

Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην 

επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε 

τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν 

αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  

εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική 

Επιθεώρηση Εργασίας,  συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη 

δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ.   Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : 

τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική 

τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1.   Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και 

ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την 

ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν 

οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

 

2.   Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο 

θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός 

εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων 

αυτών.   Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 

σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

              Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και 

συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), 

οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην 

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 

εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται 

από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

  Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή 

εργασίας και µόνο. 

3.  Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή 

του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
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Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων    

ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, 

στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του 

ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα 

εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 

τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που 

δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4.  Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 

εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων 

ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ),  όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην 

αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 

εργοτάξιο σύμφωνα µε το Π∆ 305/96  (αρ.3  παρ.14)  σε συνδυασμό µε 

την Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

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

τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και 

συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της 

∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 

τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων ή δοκιµών,  από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 

εργασίας,  κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ),   Ν.1396/83 (αρ. 8) και την 

Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και 

Ημερολογίου 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  
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επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων 

υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

     Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της 

πρόληψης του ατυχήματος. 

 

 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση 

όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

 

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας 

(ΜΑΠ) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων 

των εργασιών, τα παρακάτω 

µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα 

χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη 

των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 

µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας 

του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν 

υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 

ώστε να παρέχεται προστασία  στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 

µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών 

θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) 

 

και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους 

κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών 

: Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, 

παρ.6). 

 

δ.  Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως :  

κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, 

πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - 

αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων   εκρήξεων   ή   αναθυµιάσεων,   

180/248



69/97 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ύπαρξη  πυροσβεστήρων, κλπ.:   Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),   Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και 

υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, 

αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 

(αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας 

(ΜΑΠ)  στους εργαζόµενους όπως :  προστατευτικά κράνη, µπότες 

ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά,  

κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους 

κινδύνους από τους οποίους τους  προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και 

τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του :  Π.∆.1073/81(αρ.102-108), 

Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 

8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 

(αρ.9,παρ.γ). 

 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα 

ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση εναπόθεση υλικών, θόρυβος, 

φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την 

ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή 

κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

-         Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες 

Σήµανσης Εκτελούµενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

-         Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι 

«Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 

εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

-         Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 

11 και αρ.52 ) και την τροπ. 

αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

 

β.  Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες 

εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και 
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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 
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ανυψωτικών µηχανηµάτων,  των οχηµάτων,  των εγκαταστάσεων, των 

µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 

µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, 

κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: 

Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 

(αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, 

µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 

 

8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής 

στοιχεία : 

 

1.  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

 

2.  Άδεια κυκλοφορίας 

 

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

 

4.  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

 

5.   Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, 

παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ,    παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 

(παραρτ. II,    παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος 

συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή 

συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης 

αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων 

σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7.  Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, 

συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού 

σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 

5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα µέτρα 

ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά 
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περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου 

έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο,  πέρα από τα 

προαναφερόµενα,  πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, 

κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των  εργασιών του εκτελούµενου 

έργου. 

 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω 

νοµοθετήµατα : 

 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

 

Ν 495/76,   Π∆ 413/77,   Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),   ΚΥΑ 

8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, 

παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00,  Π∆ 

455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

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

 

Ν. 495/76,  Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 

3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 

και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94,   ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  

και  οι  τροπ. αυτής  :     ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 

(αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφόρίας – ζωνες κινδύνου, 

Εργασίες σε  ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

Π∆ 78/80,    Π∆  1073/81  (αρ.34-44),  Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 

16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV 

µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14). 

 

5.4   Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές 

εργασίες 
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Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 

Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 

5.5   Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι 

αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

 

 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων 

έργων. 

 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί 

παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια 

στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε 

στάθµη χαµηλότερη των6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

 Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 

ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. 

αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10) 

 

. 

 

5.7  Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή 

προβλήτας κλπ  µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού 

συνεργείου.)   Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, 

παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
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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 

Ν.4782/2021 ΦΕΚ36 /Α/21 Π. ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

  Π. ∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π. ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. ∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π. ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. ∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. ∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. ∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π. ∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. ∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

Π. ∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. ∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. ∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π. ∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π. ∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Π. ∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
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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   
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15.8  

Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) –  

Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) 

 

1. Κανονιστικές απαιτήσεις :  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και 

σύµφωνα 

 

µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, 

όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και 

υγεία των εργαζοµένων. 

2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας 

(ΣΟ∆ΑΥΕ). Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο 

ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες 

απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

 

2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού 

Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα 

προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες 

του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, 

καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν-1568/85, Π∆-17/96, Π∆- 

305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας 

και συντονιστή ασφάλειας και υγείας  της Εργασίας καθώς και του γιατρού 

Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη 

των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή 

ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή  και  

εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του 

εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να 

συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά  αδειοδοτηµένη 

(Π∆-  95/99,  Π∆-17/96  )  από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική 

Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου 

(ΕΞΥΠΠ). 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
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2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται 

διαδικασίες για: αναφορά ατυχήµατος, διερεύνηση των ατυχηµάτων και 

τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές 

εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια 

µελέτη προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της 

µελέτης ή της κατασκευής. 

2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει 

την τακτική επιθεώρηση των χώρων,  του εξοπλισµού, των µεθόδων και 

των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται 

στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να 

εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των 

επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 

τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8. Άλλες προβλέψεις Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των 

εργασιών στο 'Έργο προς το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ Κατάρτιση 

προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα 

ΑΥΕ Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους 

εργαζόµενους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για  σύγκληση µηνιαίων 

συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, 

παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ Ο συντονιστής 

ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση 

του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης,  

να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει 

τον τελικό ΦΑΥ, τον οποίο   παραδίδει  σε   δύο   απλά   αντίγραφα  και   

δύο   αντίγραφα  σε   ηλεκτρονική  µορφή, συµπεριλαµβανοµένων και των 

σχεδίων της µελέτης.   Η παράδοση της µελέτης του έργου από την 

Υπηρεσία στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή προκειµένου να 

απεικονιστούν οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα σχέδια σύµφωνα µε την 

κατασκευή τους (as built) όπου αυτό είναι δυνατό λόγω της  

φύσης του έργου και όπου δεν είναι δυνατό θα επιτραπεί από την 

Υπηρεσία να κατατεθεί σκαρίφηµα ή φωτογραφικό υλικό. Το ΣΑΥ 

αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών,  στο δε 

(ΦΑΥ)  εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει (µε 

τα συνοδευτικά τους σχέδια). Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 'Έργου 
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(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 Δημόσιο. 

 

 

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. 
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•    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 
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συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε 

συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. Οδηγίες συντήρησης του έργου. 

Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του 

έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο 

εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών 

αρχών.   

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και 

εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ.  Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 

του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα 

παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από 

το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί 

από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο:   

Διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής 

 

16.1     Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να 

εκτελεί κάθε εργασία που θα απαιτείται  για  τη  διασφάλιση της  

ανεµπόδιστης και  ασφαλούς κυκλοφορίας στο  οδικό  δίκτυο  που 

χρησιµοποιεί κατά τη µεταφορά των υλικών που χρειάζονται για την 

εκτέλεση των έργων, να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και 

σηµατοδότηση με σχέδιο σήμανσης που θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση 

τεχνικών υπηρεσιών, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 

οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου και σύμφωνα με τις 

υποδίξης της επίβλεψης και του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων-

Τμήματος Τροχαίας Ιωαννινων ,  

16.2     Σε   περίπτωση  που  ο   Ανάδοχος  δείξει  δυστροπία  ή   

κωλυσιεργεί  στη   συντήρηση  και αποκατάσταση των φθορών, τότε η 

Υπηρεσία δικαιούται να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών αυτών σε 

τρίτους εις βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος στην 

περίπτωση αυτή δεν παύει να φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε τυχόν 

ατύχηµα λόγω αµέλειας ή µη λήψης των απαιτουµένων προληπτικών 

µέτρων. 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Προστατευτικές κατασκευές – Έκδοση Αδειών 
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17.1    Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση (κάθε 

σχετικής δαπάνης περιλαµβανοµένης στο ποσοστό γενικών εξόδων και 

όφελος), προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και 

αποκόµιση των υπό του Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/17-7-75), η εν ισχύει 

νεοτέρων, επιβαλλοµένων προστατευτικών κατασκευών και 

περιφραγµάτων του εργοταξίου. 

17.2     Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, µε δικές του δαπάνες, 

εγκαταστήσει στο εργοτάξιο άπαντα τα προβλεπόµενα υπό των όρων της 

υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75 η εν ισχύει νεοτέρων. 

Επίσης υποχρεούται για την εφαρµογή και τήρηση στο εργοτάξιο όλων 

των κατά Νόµο απαιτουµένων στοιχείων και την εφαρµογή των από το 

Νόµο επιβαλλοµένων µέτρων ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια των 

εργασιών. 

17.3     Πριν από την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται  –µε 

µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του- για την έκδοση των κάθε είδους Αδειών, 

επ’ ονόµατι του ΚτΕ (πχ. Οικοδοµική, Μικρής Κλίµακας, Επιτροπή 

Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίας, Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, Αστυνοµίας, 

Πυροσβεστικής, Επιθεώρησης Εργασίας, Φυσικού Αερίου και κάθε άλλη 

άδεια)  που προβλέπονται από τη Νοµοθεσία ή αλλαχού και που είναι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών του 

έργου. Επίσης καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε 

παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 

Ο ΚτΕ υποχρεούται να παράσχει στον Ανάδοχο κάθε απαιτούµενη 

συνδροµή προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης των ανωτέρω 

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, παρέχοντας τα επίσηµα στοιχεία και σχέδια 

αν υπάρχουν στο Αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο:  

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους 

 

Ισχύουν οι κείμενες διατάξεις στο άρθρο 132 και 156 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

 

Ισχύουν οι κείμενες διατάξεις στο άρθρο 168 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο  

Διοικητική 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:  

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. 

  

 

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 172  παρ.14  του 

Ν.4412/2016.  

   Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

καθορίζεται το περιεχόµενο του «µητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, 

τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που 

το συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

 

Ειδικότερα µετά την αποπεράτωση του όλου έργου ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία, διαµέσου του Επιβλέποντος 

µηχανικού, δύο σειρές σχεδίων και τευχών σε χαρτί και µε την υπογραφή 

του καθώς και δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή, όλων των έργων 

που εκτελέστηκαν, όπως  αυτά  κατασκευάστηκαν τελικά,   δηλαδή 

συµπεριλαµβανοµένων των  τροποποιήσεων και 
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διορθώσεων, οι οποίες ίσως έγιναν στα σχέδια που εγκρίθηκαν αρχικά. 

Συγκεκριµένα:   

 

- Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:5.000  που θα απεικονίζει την 

θέση του έργου όπως κατασκευάσθηκε και θα περιέχει τα διάφορα 

χωροσταθµικά σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του 

έργου µε πίνακα των υψοµέτρων τους, τα διάφορα τοπωνύµια, τις 

ονοµασίες των κάθε 

είδους έργων κ.λ.π. 

 

- Οριζοντιογραφίες υπό κατάλληλη κλίµακα (που θα καθορίζεται από 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι ευανάγνωστα και 

να ανταποκρίνονται στον προορισµό τους) σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 

σχέδια της µελέτης. Οι οριζοντιογραφίες αυτές θα συνταχθούν µε βάση τις 

αντίστοιχες της 

µελέτης, στις οποίες θα γίνουν οι διορθώσεις και προσαρµογές σε όσες 

θέσεις εφαρµόστηκαν τυχόν 

παραλλαγές και τροποποιήσεις και θα απεικονίζουν όλα τα έργα που 

κατασκευάστηκαν . 

- Μηκοτοµές όλων των γραµµικών έργων υπό κατάλληλη κλίµακα για τα 

µήκη και δεκαπλάσια των 

 

µηκών κλίµακα για τα ύψη, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της 

µελέτης. 

 

- Τυπικές διατοµές και διάφορες λεπτοµέρειες σε κατάλληλες 

κλίµακες και διανεµηµένες σύµφωνα 

 

µε τα αντίστοιχα σχεδίων της µελέτης, που θα απεικονίζουν τα έργα 

«όπως κατασκευάσθηκαν». 

 

Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε έντυπη µορφή και σε CD-R  τα οποία θα 

είναι αριθµηµένα και θα φέρουν τα εξής: 

 

α) Το όνοµα της Αναδόχου Εταιρίας ή Κοινοπραξίας 

 

β) Το Τίτλο των παραδοτέων 
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γ) Τη θέση του κατασκευασθέντος τµήµατος 

 

δ) την ηµεροµηνία παραγωγής 

 

ε) τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών µέσων ηλεκτρονικά (σε µορφή 

αρχείου κειµένου) και σε έντυπη 

 

µορφή. 

 

Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα 

πρότυπα των σχεδίων της 

 

µελέτης, και η ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ. 

 

- Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που 

ανέκυψαν κατά την κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του 

έργου, στις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης, στον απολογισµό 

ποσοτήτων και κόστους του έργου, όπως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο 

που κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας θα µπορούσε, µελλοντικά, να χρησιµεύσει στο έργο. 

 

-Τεύχος µε φωτογραφίες από όλες τις φάσεις του έργου (και ψηφιακά) 

 

- Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, 

σύµφωνα µε υπόδειγµα που θα 

εγκριθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη 

υπογραφή της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, 

τελικής επιµέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή 

του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. Οι 

δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των παραπάνω στοιχείων του 

παρόντος άρθρου θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται 

ανηγµένες στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου. 

 

             22.2 Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, µαζί µε τα σχέδια από 

την εκτέλεση πλήρεις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, όπως και τεχνικά εγχειρίδια και 
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καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των Μηχανηµάτων που 

τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε µια θέση. 

                 22.3   Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµησης 

της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, µε βάση το 

µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που 

αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου. 

                 22.4 Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε 

δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύµφωνα 

µε την απόφαση ∆ΕΕΠΠ/ οικ.433/ 19.9.2000 Β΄1176) του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο:  

Ασφαλίσεις 

 

Σύμφωνα µε το άρθρο 144 παρ.4. Για την πληρότητα των 

εκπονούμενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη διοίκηση 

και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο 

μελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος 

να  ασφαλίζουν τη μελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες 

τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, 

περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία. 

Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και οι υπηρεσίες που υπάγονται στην 

ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η 

διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής 

του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι 

αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της 

υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση 

της ανωτέρω απόφασης τα έργα των  οποίων ο προϋπολογισµός χωρίς το 

ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ 

ασφαλίζονται υποχρεωτικά». 

Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη έναντι 

τρίτων για λόγους µη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων και 

πρόκλησης υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της 

κατασκευής,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1650/86  για την προστασία 

τουΠεριβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις. 
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Ο Ανάδοχος για το παρόν έργο  οφείλει  µε μέριμνα και δαπάνη 

του να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να καλύπτουν κατ’  

ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης ) 

που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

προσκοµίζονται κατά την υπογραφή της σύµβασης του έργου. 

 

 

23.1 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 
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πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου,  της υπολοίπου Σ.Υ. και των 

λοιπών συµβατικών τευχών. Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. Η 

έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του 

αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε 

επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της 

Σ.Υ. 

23.1.8 Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου 

που αποτελεί Ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη 

των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την έναρξη 

ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

23.1.9 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν 

θίγουν την, από τον Νόµο 487 / 

 

76 και το Π.∆. 237 / 86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία 

παραµένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

23.1.10 Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη 

δραστηριότητα, σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ.,  

θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για 

το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να 

παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική 

Νοµοθεσία. Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των 

ασφαλιστικών εταιρειών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή 

οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου.  Οπωσδήποτε, 

µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα  πρέπει να υποβάλλεται 

ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής 

εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει 

ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

23.1.11 α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των 

ασφαλιστικών κάθε στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως 

διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ, υπόψη 

των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες 

που εκτέλεσε-συνέταξε ως Ανάδοχος Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την 

προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους 

εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. Επισηµαίνεται ακόµη 

ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από 

οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενηµερώνει τόσο τον ΚτΕ όσο και τους ασφαλιστές του. 
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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 
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κριθούν από το ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές 

απαιτήσεις,  ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του 

Αναδόχου την(τις)  αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ες) σύµβαση(εις) στην 

περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του 

σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης 

της(των)  σύµβαση(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 

ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη 

εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο 

υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να 

έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: -να συµψηφίσει το σχετικό ποσό 

(µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν 

υπάρχει. -ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από 

τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του -ή να 

αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις 

νόµιµες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. Οι τόκοι 

υπερηµερίας θα υπολογίζονται: -για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία 

καταβολής τους και -για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων ποσών . 

23.2.2  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί,  ή δυστροπεί να καταβάλει 

στους ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να 

αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να 

καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για 

λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίησή του. Σε 

τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των 

ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους 

υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την  παρ.22.2.1.  Οι τόκοι 

υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των 

ασφαλίστρων. 

23.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) 

κάθε ποσό που δεν µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω 

εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. σύµφωνα µε τους όρους των 

ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το 

δικαίωµα -να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή 

προς τον Ανάδοχο -ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις 

που έχει στα χέρια του 

23.2.4  Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος 

συνήψε ασφαλιστική σύµβαση,  παραλείψει,  ή αρνηθεί να εξοφλήσει 

(µερικά ή ολικά)  οποιαδήποτε ζηµία κλπ.,  για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο 
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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. 
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23.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

23.4. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 27ο άρθρο του 1ου μέρους.  Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό 

προσωπικό 

23.4.2 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων και του 27ου άρθρου του 1ου 

μέρους ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του έργου. 

23.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» 

 

23.5.1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

 

23.5.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως ¨κατά παντός 

κινδύνου¨ και σύµφωνα µε τους όρους των Συµβατικών Τευχών του 

έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική αξία του υπό 

κατασκευή Έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις 

τυχόν περαιτέρω αναπροσαρµογές του αρχικού συµβατικού ποσού. 

23.5.1.2 Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε 

απώλειας, ζηµίας, ή καταστροφής, 

 

µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές,  τροµοκρατικές ενέργειες,  

δολιοφθορές,  κακοτεχνίες,  λανθασµένη µελέτη ή/και κατασκευή, 

ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s  risk),   τυχαία περιστατικά (φωτιά,  

ανθρώπινο λάθος κλπ), λανθασµένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή 

λειτουργία του έργου κλπ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται 

για: -Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης. -Βλάβες/ καταστροφές 

από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα 

συµβάντα. Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης 

Φύσεως Υλικά από την παραλαβή τους µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο 

Έργο. 

23.5.1.3  Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής 

Συντήρησης του Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την 

υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

23.5.1.4 Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει 

ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς) προκαλούµενες από τις ακόλουθες –

και µόνο αυτές- αιτίες. α ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής 
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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. 
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23.5.2.7 Όρια Αποζηµίωσης (1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα 

οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, 

κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα ανέρχονται σε ποσά που   θα 

εγκρίνονται από την Υπηρεσία,  και θα διακρίνονται   τουλάχιστον στα   

κατωτέρω αντικείµενα και ποσοστώσεις τους: 

α Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα 

από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων   

β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων, κατά άτοµο   

 

γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων   

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια 

ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά τη περίοδο 

εκτέλεσης του Έργου. 

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι 

Τρίτων και κατά την περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο 

αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του 

αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του 

Έργου. 

(3)  Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης 

του Αναδόχου έναντι του απασχολούµενου στο έργο του εργατοτεχνικού 

προσωπικού για την περίπτωση ατυχήµατος (ευθύνη εργοδότου). Τα 

προβλεπόµενα ελάχιστα όρια αποζηµιώσεων (πέραν των αποζηµιώσεων 

της βασικής κοινωνικής ασφάλισης, π.χ. Ι.Κ.Α.) θα προσδιορίζονται α) ανά 

άτοµο και ατύχηµα, β) σε περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος και γ)  το 

αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ισχύος της 

ασφαλιστικής κάλυψης. 

 

23.5.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ¨ΚΑΤΑ 

ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

23.5.3.5 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ¨κατά παντός κινδύνου θα 

καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης ¨Βαρέως Τύπου¨) 

Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του 

Έργου. 

23.5.3.6  Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα 

χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η 

συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης 
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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. 
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23.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω 

Ασφαλιστηρίων είναι ο 

 

Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στη Επίβλεψη για 

έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

 

23.6.3  Ή σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα,  

υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να 

συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

23.6.4 ∆ιευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων πρέπει να 

έχουν ατοµική ασφάλιση µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι 

τον αριθµό πλαισίου τους. Ως αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων , που 

εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε. σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη 

ενηµέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης 

θεωρούνται τα αναφερόµενα παρακάτω: Φορτωτής, εκσκαφέας, 

εκσκαφέας-φορτωτής, τρακτέρ-κοµπρεσέρ, φορτωτής-κοµπρεσέρ, 

προωθητής, ισοπεδωτής, γερανός,   αντλία σκυροδέµατος,  µπετονιέρα 

αυτοφορτωνόµενη,  γεωτρύπανο,  σφύρα,  υδραυλική, 

µηχάνηµα επούλωσης λάκκων,  εκχιονιστικό,  γοµωτής,  καδοφόρο,  

κόσκινο µηχανικό,  εργοταξιακό αυτοκίνητο  (τάµπερ),   

χιονοδιαστρωτήρας,  κλιµακοφόρο,   αναβατόριο,   ηλεκτροπαραγωγό 

ζεύγος, αλατοδιανοµέας,  εκτοξευτής ασβεστοκονιάµατος,  αµµοβολιστικό,  

µεταφορική ταινία,  κλιµατιστικό, παρασκευαστής µπετόν, λιπαντής, 

µετατοπιστικό βαρέων αντικειµένων, επεξεργαστής απορριµµάτων. Πρέσα 

απορριµµάτων,  πυροσβεστικό,  σπαστήρας ελαστικών-πλαστικών, 

σταθµός βάσης και καταβρεκτήρας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

µηχάνηµα απαιτείται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών 

της παρούσας εργολαβίας. 

 

23.7 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ.22.5 θα περιλαµβάνονται 

οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

23.7.1  Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος 

και το πάσης φύσεως προσωπικό που ασχολείται µε οποιαδήποτε 

συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου 
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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 
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υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 

23.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει 

χωρίς την έγγραφη, µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) 

ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, 

τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον ΚτΕ. 

23.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 22.5 

θα καλύπτεται και η ευθύνη του ΚτΕ και/ή του προσωπικού των, που 

απορρέει από το άρθρο 9.2.2 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη 

Προστήσαντος). 

23.7.8 Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική 

του αξία (Αρχική Σύµβαση συν συµπληρωµατικές συµβάσεις) η 

ασφαλιστική 

 

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. 

 

Ιωάννινα 08 / 10 /2021 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 

 

 

 ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΩΫΣΙΔΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 

Ιωάννινα 08 / 10 /2021 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ιωάννινα 08 / 10 /2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  

ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

Ν Ο Μ Ο Σ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν  
Δ Η Μ Ο Σ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Τ Ω Ν  

Δ / Ν Σ Η  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  
 
 

 
 
 
 
 
 

Τ  Ε  Χ  Ν  Ι  Κ  Ε  Σ     Π  Ρ  Ο  Δ  Ι  Α  Γ  Ρ  Α  Φ  Ε  Σ   

 
 
 

 

 

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ω Ν  
Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Τ Ω Ν  
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1. Εδαφικό υπόστρωμα για αγωνιστικούς χώρους 

 

1.1. Πάνω και από την τελευταία στρώση της υπόβασης διαστρώνεται το εδαφικό 

υπόστρωμα του χλοοτάπητα, το οποίο έχει πάχος μετά τη συμπίεση 27cm. Για 

να εξασφαλιστεί η μηχανική  και υδραυλική συνέχεια μεταξύ εδαφικού 

υποστρώματος και γαρμπιλιού και να επιτευχθεί η  βέλτι- στη αποστράγγιση των 

διηθημάτων χωρίς να υπάρχει μετακίνηση εδαφικών σωματιδίων  από την 

υπερκείμενη στρώση του εδαφικού υποστρώματος θα πρέπει να ισχύουν τα 

εξής: 

•Δ15 (γαρμπιλιού) ≤ 5 * Δ85 (εδαφικού υποστρώματος) και 

•Δ15 (γαρμπιλιού) ≥ 5 * Δ15 (εδαφικού υποστρώματος) 

όπου: Δ15  (γαρμπιλιού)  ορίζεται ως η διάμετρος εκείνη,  κάτω  από την  οποία 

το 15%  των σωματιδίων  γαρμπιλιού  είναι  μικρότερα,  ενώ  Δ85  (εδαφικού  

υποστρώματος)  είναι  η  διάμετρος εκείνη, κάτω από την οποία το 85% των 

εδαφικών σωματιδίων του υποστρώματος είναι μικρότερα από αυτή. Και οι δύο 

μετρήσεις γίνονται κατά βάρος. 

1.1.1. Φυσικοχημικές ιδιότητες του εδαφικού υποστρώματος 

Από  άποψη  μηχανικής  σύστασης  το  εδαφικό  υπόστρωμα  πρέπει  να  

ανήκει  στη  κατηγορία των ελαφρών εδαφών με ποσοστό άμμου 

μεγαλύτερο του 85 %. Το pΗ να είναι περίπου στο ουδέτερο σημείο (pΗ 

περίπου 7). Είναι επιθυμητό να μην υπάρχει ελεύθερο CaCO3 ή να εί- ναι 

σε χαμηλό ποσοστό. Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα (ECX103 σε 25°C) 

μετρούμενη  σε mmohs/cm στους 25° πρέπει να είναι μικρότερη από 

2.000. Το ποσοστό του ανταλλάξιμου  νατρίου (βαθμός αλκαλίωσης, ΕSP) 

πρέπει να είναι μικρότερο από 10%. 

Το εδαφικό υπόστρωμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: 

α)Κεκορεσμένη υδραυλική αγωγιμότητα 8-12mm/h.                                                 

β) Ολικό Πορώδες 35-50%. 

γ) Οργανική ουσία 0,5% κ.β.  

Η σύνθεση είναι: 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ(mm) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(%) 

 

1,0-3,0 

 

5-10 

 

0,25-1,0 

 

60-65 

 

0,15-0,25 

 

20 

 

0,05-0,15 

 

7-10 

 

0,002-0,05 
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2. Προέλευση εδαφικού υποστρώματος 

Το εδαφικό υπόστρωμα πρέπει να προέρχεται από καλλιεργούμενο αγρό, να είναι 

καλής γομινότητας, απαλλαγμένο κατά το δυνατόν από σπόρους ζιζανίων και 

ιδιαίτερα από ριζώματα ζιζανίων. 

Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν χαλίκια ή λίθοι ή υπολείμματα καλλιέργειας άλλων 

φυτών. 

Η λήψη γίνεται μόνο από το επιφανειακό στρώμα και μέχρι βάθος κατά ανώτατο όριο 

0,70 μ. 

Ο Ανάδοχος με την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωμένος να 

γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τις θέσεις λήψης του εδαφικού 

υποστρώματος και να πάρει δείγματα εδάφους μαζί με τον επιβλέποντα, τα 

οποία θα αποστείλει για εδαφολογική ανάλυση σε κρατικό ίδρυμα 

(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο κλπ). Αν τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα 

αναφερόμενα στην παρ.Γ.1. της τεχνικης περιγραφης  , θα χρησιμοποιηθεί 

το έδαφος αυτούσιο. Όταν όμως το έδαφος έχει μηχανική σύσταση 

διαφορετική από την οριζόμενη στην παρ.Γ.1.α. της τεχνικης περιγραφης 

θα γίνει βελτίωση με προσθήκη άμμου ποταμού. 

Η λύση της βελτίωσης με άμμο θα εφαρμοσθεί όταν εξαντληθεί κάθε 

προσπάθεια εξεύρεσης αυτούσιου εδαφικού υποστρώματος. 

Οι παραπάνω αναλύσεις βαραίνουν τον ανάδοχο. 

Η ανάμιξη γίνεται έξω από το γήπεδο σε χώρο που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο. Το 

προϊόν της ανάμιξης το ονομάζουμε εδαφικό μίγμα 

Το εδαφικό υπόστρωμα πρέπει να προέρχεται από καλλιεργούμενο αγρό, να είναι 

καλής γονιμότητας, απαλλαγμένο κατά το δυνατόν από σπόρους ζιζανίων και 

ιδιαίτερα από ριζώματα ζιζανίων. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν χαλίκια ή λίθοι ή 

υπολείμματα καλλιέργειας άλλων φυτών.  Η  λήψη  γίνεται  από  το  επιφανειακό  

στρώμα  και  μέχρι  βάθος  κατά ανώτατο όριο 0,70m. 

 

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 

Όπως έχει προαναφερθεί, η ανάμιξη των εδαφικών υλικών και των 

εδαφοβελτιωτικών για τη δημιουργία του εδαφικού υποστρώματος γίνεται σε 

χώρο εκτός του  γηπέδου με  εξειδικευμένο εξοπλισμό, ο οποίος εξασφαλίζει την 

ομοιόμορφη ανάμιξη  των υλικών. 

Μετά την ανάμιξη το τελικό εδαφικό μίγμα μεταφέρεται από το χώρο ανάμιξης 

στον  αγωνιστικό χώρο και διαστρώνεται πάνω από τη στρώση γαρμπιλιού σε 

σταθερό πάχος (μετά  από συμπύ-κνωση) 0,27m. Με τον όρο “συμπύκνωση” 

εννοείται η συμπίεση, που θα δεχθεί το  εδαφικό μίγμα από τη χρήση των 
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μηχανημάτων κατεργασίας του, τις  αρδεύσεις και τα μηχανήματα συντή- ρησης 

του χλοοτάπητα, έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να έχει τις επιθυμητές στάθμες. 

Η χρησιμοποίηση των μηχανημάτων για τη μεταφορά και τη διάστρωση του 

εδαφικού  μίγματος έχει ως αποτέλεσμα την ανομοιόμορφη συμπύκνωση του. 

Μακροπρόθεσμα με τις  βροχές και τις αρδεύσεις θα καταστραφεί η ομοιομορφία 

της επιφάνειας. Για πρόληψη αυτού του ανεπιθύ- μητου αποτελέσματος γίνονται 

παρατεταμένες αρδεύσεις και οι τυχόν “λακκούβες” που δη- μιουργούνται  

καλύπτονται  με  εδαφικό  μίγμα.   Εξυπακούεται  ότι  αν  μεσολαβήσουν  βροχο- 

πτώσεις το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο και οι αρδεύσεις περιττές. 

 

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση χωματουργικών μηχανημάτων βαρέως τύπου 

εντός του αγωνιστικού χώρου για την αποφυγή συμπίεσης του 

εδαφικού υποστρώματος και ζημιών στο υπόγειο δίκτυο στράγγισης 

που θα λειτουργεί  

 

Η λίπανση πριν την τοποθέτηση του χλοοτάπητα (λίπανση εγκατάστασης) 

επιβάλλεται, εκτός από την  περίπτωση  που  το  έδαφος  είναι  ήδη  «πλούσιο»  

(όπως  θα  φανεί  από  την  ανάλυση εδάφους). Συνιστάται να γίνεται η 

εφαρμογή της 7 -10 ημέρες πριν την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

Προστίθενται 50gr υπερφωσφορικό λίπασμα ανά m2, τα οποία ενσωματώνονται  

σε βάθος 5cm επιφανειακού εδάφους. 

Όταν έχει συμπληρωθεί η προκαταρκτική διαμόρφωση, η μεταφορά και η 

προετοιμασία του  μίγματος και το χώμα είναι ευκολόχρηστο σε ολόκληρη την 

περιοχή εγκατάστασης, η  επιφάνεια του εδάφους θα διαμορφωθεί σε 

ομοιόμορφο, λείο, ομαλό επίπεδο, χωρίς απότομες αλλαγές 

Τo εντομοκτόνο εδάφους χορηγείται σε ποσότητα 400gr δραστικής ουσίας ανά 

στρέμμα και  διασπείρεται σε όλη την επιφάνεια. Η επιφάνεια καθαρίζεται ακόμα 

μία φορά για να  αφαιρεθούν όλες οι πέτρες και ακολουθεί πλήρης ισοπέδωση και 

κυλίνδρωση της επιφάνειας, ώστε να εξαλειφθεί κάθε ανωμαλία. 

 

5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ. 

Μετά την ομοιόμορφη διάστρωση και “συμπύκνωση” του εδαφικού μίγματος θα γίνει 

κατεργασία με ειδικό άροτρο (εδαφοσχίστη) και απομάκρυνση κάθε χαλικιού με διάσταση 

μεγαλύτερη του 1 εκ., λίθου, ρίζας ή ριζώματος και κάθε άλλου ακατάλληλου υλικού. 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη κατεργασία του εδάφους με τον εδαφοσχίστη, έτσι 

ώστε να καλύπτει όλο το πάχος του εδαφικού υποστρώματος μέχρι τη στρώση των σκύρων. 

Θα ακολουθήσει αναμόχλευση με ειδική φρέζα σταυρωτά μέχρι αρίστου ψιλοχωματισμού και 

πλήρη ανάμειξη του κηπευτικού χώματος - άμμου στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί άμμος. 

Στη ψιλοχωματισμένη επιφάνεια θα γίνει διάστρωση της οργανικής ύλης, διασπορά του χημικού 

λιπάσματος και του εντομοκτόνου εδάφους. 

Ακολουθεί ενσωμάτωση των παραπάνω με φρεζάρισμα σε βάθος 5 - 10 εκ. 
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Σαν οργανική ύλη θα χρησιμοποιηθεί τύρφη. Αντί της τύρφης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

οργανοχημικό  παρασκεύασμα που να έχει σα βάση παρασκευής την τύρφη ή άλλο 

μεταπλαστικό εδάφους κατά τη κρίση του επιβλέποντα γεωπόνου. 

Σαν χημικό λίπασμα θα χρησιμοποιηθεί ένα σύνθετο βραδείας αποδέσμευσης. 

Σαν εντομοκτόνο εδάφους θα χρησιμοποιηθεί σκεύασμα κοκκώδες ή σε σκόνη επίπασης σε 

ποσότητα 400 γρ. δραστικής ουσίας ανά στρέμμα και με διασπορά σε όλη την επιφάνεια. 

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΡΟΥ - ΣΠΟΡΑ 

Για τη δημιουργία του χλοοτάπητα θα χρησιμοποιηθεί μίγμα σπόρων από τα εξής είδη φυτών : 

AGROSTIS TENUIS, LOLIUM PERENNE, POA PRATENSIS, FESTUCA RUBRA STOLONIFERA, 

FESTUCA OVINA και CYNOSURUS CRISTATUS. 

Το μίγμα θα είναι προέλευσης εξωτερικού και θα μεταφερθεί στο στάδιο σε σφραγισμένους 

σάκους με καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: 

α) Τα είδη των σπόρων στη λατινική γλώσσα 

β) Ο βαθμός καθαρότητας (πρέπει να είναι πάνω από 98%) 

γ) Ο βαθμός βλαστικότητας (πρέπει να είναι πάνω από 90%) 

δ) Η ένδειξη απολύμανσης 

Για την δημιουργία καλύτερου χλοοτάπητα θα χρησιμοποιηθούν  δύο μίγματα σπόρων των 

παραπάνω ειδών φυτών, που να προέρχονται από δύο διαφορετικούς σποροπαραγωγικούς 

οίκους εξωτερικού. 

Η ποσότητα σπόρου θα είναι 45 γρ. περίπου για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας. 

Πριν τη σπορά η επιφάνεια του εδαφικού υποστρώματος θα ισοπεδωθεί με ειδική σβάρνα 

(σανιδωτή), έτσι ώστε να εξαλειφθεί κάθε ανωμαλία. 

Η σπορά θα γίνει χειρωνακτικά και κατά τη διάρκεια της δε πρέπει να φυσάει αέρας. Ο σπόρος 

θα καλυφθεί σε βάθος 1-2 εκ. με τσουγκράνες ή άλλη επινόηση. Θα ακολουθήσει κυλίνδρωμα 

με κύλινδρο διαμέτρου 50-60 εκ. και βάρους 1-1,5 χγρ. ανά εκατοστό πλάτους εργασίας. 

 

7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Περίοδος εγκατάστασης: Η καλύτερη εποχή για εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι 

το  φθινόπωρο ή άνοιξη.  Επιτρέπεται η εφαρμογή  της μεθόδου  και τις  υπόλοιπες 

εποχές του  χρόνου (χειμώνας, καλοκαίρι) μετά από γνωμάτευση ειδικού επιστήμονα, 

αφού έχουν  συνεκτιμηθεί οι εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. 

Καιρικές συνθήκες: Οι εργασίες τοποθέτησης  έτοιμου χλοοτάπητα σταματούν κάτω  

από  πολύ χαμηλές (κάτω από 5°C) ή υψηλές (πάνω από 32°C) θερμοκρασίες. 

 

8. Επιθεώρηση - Αντικαταστάσεις 
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Μετά την περίοδο της αρχικής συντήρησης η επίβλεψη θα επιθεωρήσει τη ριζοβολία 

και τη  ζωτικότητα του χλοοτάπητα και θα καθορίσει εάν χρειάζεται εγκατάσταση 

νέου χλοοτάπητα. Εάν το ποσοστό αποτυχίας είναι μεγαλύτερο από 25% σε κάθε 

ανεξάρτητη, οριοθετημένη επιφάνεια, πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση του έτοιμου 

χλοοτάπητα σε ολόκληρη την  επιφάνεια. Σε περίπτωση  που  το ποσοστό αποτυχίας 

είναι μικρότερο από 25%,  τότε  γίνεται  επανεγκατάσταση μόνο στα σημεία της 

αποτυχίας. 

Σε περίπτωση αποτυχίας και της αντικατάστασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει 

και να διορθώσει  τους  λόγους  αποτυχίας  και  να  επαναλάβει  τη  διαδικασία  

σποράς  ή  τοποθέτησης έτοιμου χλοοτάπητα σε όλη την επιφάνεια, χωρίς 

αποζημίωση. 

Όταν συμπληρώνονται κενά, τα τμήματα χλοοτάπητα που προστίθενται δεν πρέπει 

να είναι μικρότερα  από  100cm.  Σε  περίπτωση  που  πρέπει  να  καλυφθεί  

διαταραγμένη  περιοχή  και  το πλάτος της είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του 

τεμαχίου ή της λωρίδας του χλοοτάπητα,  τότε είναι καλύτερο να απομακρυνθεί ένα 

τμήμα του ήδη υπάρχοντος χλοοτάπητα, ώστε να δημιουργηθεί μια καθαρή περιοχή 

με πλάτος ακέραιο πολλαπλάσιο του πλάτους του  τεμαχίου. Πρέπει να δημιουργηθεί 

μια καθαρή πλευρά στα εξωτερικά άκρα της  διαταραγμένης περιοχής ώστε να γίνει 

καλή επαφή μεταξύ του νέου και του παλιού χλοοτάπητα. 

Όταν  το  πλάτος  της  περιοχής  είναι  μικρότερο  από  το  πλάτος  του  

χλοοτάπητα,  πρέπει  να αφαιρεθεί τμήμα του ήδη εγκατεστημένου χλοοτάπητα, σε 

ομοιόμορφο πάχος όχι μικρότερο  από 150mm. Σε περίπτωση αποτυχίας και της νέας 

εγκατάστασης, ο Ανάδοχος πρέπει να  προσδιορίσει  και  να  διορθώσει  τους  λόγους  

αποτυχίας  και  να  επαναλάβει  τη  διαδικασία εγκατάστασης σε όλη την επιφάνεια 

χωρίς αποζημίωση. 

 

Έναρξη χρήσης του έτοιμου χλοοτάπητα 

Ο χλοοτάπητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 40-60 ημέρες μετά την τοποθέτησή 

του,  ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Με την έναρξη χρήσης 

του  χλοοτάπητα οι ώρες χρήσης για τον πρώτο μήνα θα είναι δύο (2) την εβδομάδα 

και το 

δεύτερο τέσσερις (4) την εβδομάδα.  Από τον τρίτο μήνα και μετά ο χλοοτάπητας 

μπορεί να χρησιμοποιείται για 12 ώρες/εβδομάδα αν ακολουθείται πιστά το 

πρόγραμμα συντήρησης. 
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9. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε αγωνιστικό χώρο απαιτείται ειδικός εξοπλισμός 

που μπορεί να περιλαμβάνει κύλινδρο, φρέζα, σβάρνα ισοπέδωσης εδάφους, 

αμμοδιανομέα,  λιπασματοδιανομέα, σπαρτική μηχανή, φορτηγό αυτοκίνητο, 

ελκυστήρα, χλοοκοπτική μηχανή κλπ. Ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα 

χρησιμοποιηθεί πρέπει να αναφέρεται στην Υπηρεσία και να έχει την έγκρισή της. 

 

 

 

 

10. ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΥΤΡΩΜΑ Ή ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Η συντήρηση των επιφανειών, στις οποίες έχει εγκατασταθεί χλοοτάπητας, διαρκεί 

τρεις μήνες μετά  το  πρώτο  κούρεμα.  Η φροντίδα  συντήρησης  έχει  ως  σκοπό να  

εγκατασταθεί  γρήγορα ένας ζωηρός, πυκνός χλοοτάπητας χωρίς βρύα και ζιζάνια. 

Συνεπώς η διαδικασία  αυτή  περιλαμβάνει έλεγχο διάβρωσης, φυτοπροστασία, 

βοτάνισμα, περιποίηση των άκρων, άρδευση, κούρεμα και το καθάρισμα του χώρου 

και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει  κατά τη διάρ- κεια  της  συγκεκριμένης  

περιόδου.  Μετά  το  φύτρωμα  ή την  τοποθέτηση,  η  επιφάνεια του εδάφους 

ανασηκώνεται λίγο. Όταν τα φυτάρια φτάσουν σε ύψος 2,5cm (7,5cm  για 

χλοοτάπητα που θα πατηθεί) και το έδαφος είναι ξηρό, διενεργείται ελαφρύ 

κυλίνδρισμα με κύλινδρο. 

Η άρδευση γίνεται με τεχνητή βροχή. Η ποσότητα του νερού και η συχνότητα των  

αρδεύσεων είναι  συνάρτηση  των  κλιματολογικών  συνθηκών  που  επικρατούν  και  

της  αποθηκευτικής ικα- νότητας του εδάφους σε νερό. Για την ευκολότερη εκτίμηση 

της ανάγκης  άρδευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά υγρασιόμετρα 

(τενσιόμετρα).  Σε κάθε τμήμα  χλοοτάπητα τοποθετείται ένα τενσιόμετρο. Οι  

αισθητήρες  τοποθετούνται  στο βάθος  στο  οποίο βρίσκεται το κύριο μέρος του 

ριζικού συστήματος. 

Το πρώτο κούρεμα γίνεται όταν ο χλοοτάπητας φτάσει σε ύψος περίπου 7,5cm. Δεν 

πρέπει να αφεθεί να αναπτυχθεί  ο χλοοτάπητας σε ύψος πάνω  από 10cm.  Το ύψος 

κουρέματος είναι στα  4cm.  Όλα  τα  κουρέματα  πραγματοποιούνται  με  

μηχανοκίνητη  χλοοκοπτική  μηχανή,  η οποία έχει κοφτερές λεπίδες για να κόβει 

καλά και ταυτόχρονα θα συλλέγει τα υπολείμματα  κοπής. 

Μετά  το  πρώτο  κούρεμα,  γίνεται  επανασπορά  ή  επανατοποθέτηση  τεμαχίων  

έτοιμου  χλοοτάπητα σε όσα τμήματα επιφανειών έχει αποτύχει ο χλοοτάπητας. 

Συνήθως 2- 3 ημέρες μετά το πρώτο κούρεμα, ο χλοοτάπητας λιπαίνεται με λίπασμα 

συντήρησης και με δόση 30gr/m2. 
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11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

Οι  προσβολές  από  μύκητες  μπορούν  να  καταστρέψουν  τα  φυτάρια  που  

μπορεί  να  κιτρινίσουν,  να ξεραθούν  ή να εμφανίσουν άλλα  συμπτώματα,  

αναλόγως  με  το είδος του  μύκητα. Με τα πρώτα συμπτώματα πρέπει να ποτιστεί ο 

χλοοτάπητας με μυκητοκτόνο  εδάφους στη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή 

αναλογία, αν δεν είναι εφικτή η περιοδική προληπτική μυκητολογική προστασία. 

Η εργασία βοτανίσματος αφορά στο καθάρισμα (με τα χέρια) των χώρων του 

χλοοτάπητα από τα διάφορα ακαλαίσθητα και ανταγωνιστικά ζιζάνια. Η εξαγωγή των 

ζιζανίων γίνεται με τα χέρια, αφού έχει προηγηθεί πότισμα την προηγούμενη ημέρα. 

Μετά  την εξαγωγή  τους,  συγκεντρώνονται  και  τα  απομακρύνονται  από  το  

έργο,  μαζί  με  οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά, σε χώρους, στους οποίους 

επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές η απόρριψή τους και σε οποιαδήποτε απόσταση 

από το έργο. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια όταν η πυκνότητα είναι μεγάλη μπορεί να 

γίνει χημική καταπολέμηση όταν ο χλοοτάπητας έχει κλείσει εξάμηνο από τη σπορά ή 

τοποθέτηση. 

Η εργασία του καθαρισμού των χώρων από ξένα υλικά αφορά στο συστηματικό 

καθάρισμα των χώρων και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και μετά τη 

συμπλήρωση των εργασιών.  Τα ξένα αντικείμενα (χαρτιά, κουτιά, σκουπίδια κλπ.) 

καθώς και τα υπολείμματα που προκύπτουν από τα κουρέματα απομακρύνονται από 

τους χώρους του χλοοτάπητα. 

Σε περίπτωση που χρειαστεί πρόσθετη ενέργεια, που θα συμβάλλει θετικά στην καλή 

ανάπτυξη των φυτών του χλοοτάπητα, αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του επιβλέποντα το έργο 

Θα  πρέπει  επίσης ο  χλοοτάπητας  να  έχει  δυνατότητα  απορροής των υδάτων και  

ρυθμό  διήθησης τουλάχιστον 140mm/h και να έχει επιφάνεια επίπεδη και ομαλή 

χωρίς λακκούβες ή  άλλες καταβυθίσεις ή προεξοχές. 

 

12. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Ένα  ποδοσφαιρικό  γήπεδο  με  φυσικό  γρασίδι  αποτελεί  μια  από  τις  πιο  

δύσκολες  καλλιέρ- γειες. Αν και η συντήρησή του φαινομενικά θεωρείται κάτι 

«απλό», εντούτοις είναι  μια εξαιρετικά δύσκολη εργασία, που για να έχει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα προϋποθέτει  επιστημονική κατάρτιση, τεχνολογικά 

αναπτυγμένο εξοπλισμό, ικανό και εκπαιδευμένο  προσωπικό και ιδιαίτερα αυστηρό 

και προσεκτικό προγραμματισμό. Ακολουθείται μια σειρά  από συγκεκριμένες 

εργασίες ώστε ο αγωνιστικός χώρος να πληροί όλες τις προδιαγραφές που  να  

καθιστούν  ομαλή  τη  διεξαγωγή   των   αγώνων.   Οι   εργασίες   αυτές   
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περιλαμβάνουν   τον καθαρισμό του αγωνιστικού χώρου (αποκομιδή σκουπιδιών), το 

κούρεμα, την επιχωμάτωση  και τέλος τη διαγράμμισή του. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από σκουπίδια (πλαστικά  

μπουκάλια, κουτιά αναψυκτικών, ταινίες, γάζες αθλητών κ.α.). Οι σχάρες που 

υπάρχουν περιφερειακά του αγωνιστικού χώρου πρέπει να ανασηκώνονται ώστε να 

καθαρίζονται από ζιζάνια που φυτρώνουν, αλλά και από σκουπίδια που μπορεί να 

εισχωρήσουν σε αυτές. Ο χώρος πρέπει να είναι εντελώς καθαρός, ώστε να μπορούν 

να πραγματοποιηθούν όλες οι εργασίες συντήρησης που ακολουθούν 

 

ΚΟΥΡΕΜΑ 

Επόμενη υποχρέωση  των υπεύθυνων  συντήρησης  του  γηπέδου,  είναι το 

κούρεμα,  το  οποίο πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  μία  ημέρα  πριν  την  παράδοση  

του  χώρου.  Το επιθυμητό  ύψος κουρέματος διαφοροποιείται ανάλογα το είδος και 

την φυσική κατάσταση του χλοοτάπητα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ 

Η διαδικασία του κουρέματος γίνεται κατά λωρίδες πλάτους ίσου προς το πλάτος του  

κοπτικού τμήματος της χλοοκοπτικής μηχανής. Η μηχανή πρέπει να ακολουθεί 

διαδρομές  παράλληλες μεταξύ τους και απόλυτα ευθείες. Οι αντίθετες κατευθύνσεις 

των διαδρομών  δημιουργούν και την  εντυπωσιακή  εικόνα  που  παρατηρείται  στα  

γήπεδα  ποδοσφαίρου.  Η  εμφάνιση αυτή δημιουργείται από την εναλλαγή της 

κατεύθυνσης του κουρέματος και μόνο. 

Λόγω της αλλαγής φοράς του κουρέματος το φύλλωμα  του  χλοοτάπητα  πλαγιάζει,  

και  στη  μία  κατεύθυνση  εμφανίζεται  η  ανοιχτόχρωμη πλευρά του φύλλου ενώ 

στην αντίθετη η αντίστοιχη σκουρόχρωμη. 

13. ΓΡΑΜΜΟΧΑΡΑΞΗ 

Η πρώτη γραμμοχάραξη που γίνεται στο γήπεδο με την έναρξη της αγωνιστικής 

περιόδου, θα πραγματοποιείται από έναν τοπογράφο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΟΧΑΡΑΞΗΣ 

Αφού τοποθετηθούν σιδερόβεργες για σήμανση στις γωνίες, τεντώνεται ένα σχοινί 

που  χρησιμοποιείται ως οδηγός για την γραμμοχάραξη. Το μηχάνημα το οποίο 

εκτελεί την  γραμμοχάραξη του γηπέδου, ονομάζεται γραμμοχαράκτης. Η σωστή 

πρακτική  γραμμοχάραξης που εφαρμόζεται σε όλες τις προηγμένες ποδοσφαιρικά 

χώρες είναι η χρήση ειδικού ατοξικού υδατοδιαλυτού χρώματος το οποίο ψεκάζεται 
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με γραμμοχαράκτη που διαθέτει δοχείο και αντλία με πίεση. Υπάρχουν μοντέλα 

χειροκίνητα, ηλεκτρικά (μπαταρίας)  και βενζινοκίνητα. 

Στη συνέχεια παρατίθενται ένα σχεδιάγραμμα με τις εξωτερικές και εσωτερικές 

διαστάσεις  ενός γηπέδου ώστε να καταστεί δυνατή η γραμμοχάραξη που χρειάζεται 

ο αγωνιστικός χώρος, μικρή περιοχή, μεγάλη περιοχή, σέντρα κ.λ.π. Ακολουθει το 

σχέδιο γραμοχαραξης (βλ.σχεδια μελέτης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΜΜΟΧΑΡΑΞΗΣ 

 

 

14. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 

14.1.ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 

 

Γραναζωτός εκτοξευτήρας μεγάλων αποστάσεων και μεγάλων εκτάσεων, με 

ανοξείδωτο άξονα να έχει είσοδο θηλυκή 1’’ με ανύψωση 12,7cm περίπου. Να μπορεί 

να πάρει 8 διαφορετικά ακροφύσια τα οποία έχουν γωνία εκτόξευση περίπου 25 

μοιρών. 

Η ακτίνα ποτίσματος να είναι από 15,00m έως 22,00m ανάλογα με το ακροφύσιο. Η 

παροχή νε ρού να είναι από 2,54 m3 /h έως 8,24 m3 /h και με πίεση λειτουργίας 3,4-

6,9 bar. 
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Έχει ενσωματωμένη αποστραγγιστική βαλβίδα που να αποτρέπει στους εκτοξευτήρες 

να απορρέουν στα χαμηλότερα σημεία, υδρολύπαντα γρανάζια και  δυνατά ελατήρια 

για μακροχρόνια και σωστή λειτουργία . 

Να φέρει καπάκι κύπελλο για υποδοχή χλοοτάπητα ώστε να μην δημιουργούνται 

προβλήματα στους αθλητές. 

 

 14.2.ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 

 

Είναι διαφραγματικού τύπου γραμμικές. Έχουν σφαιρική διαμόρφωση με ελάχιστα 

κινητά μέρη. Το σώμα και το καπάκι είναι κατασκευασμένα από νάιλον ενισχυμένο με 

νήματα υάλου. Τα ελατήρια και όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

για την αποφυγή διάβρωσης. Χειροκίνητα λειτουργούν ως βαλβίδες εκτόνωσης με ή 

χωρίς χειροκίνητο ρυθμιστή παροχής. Έχουν δυνατότητα επισκόπησης του 

εσωτερικού μηχανισμού χωρίς την εξάρθρωση του σώματος από το δίκτυο. 

Η ονομαστική πίεση κυμαίνεται μεταξύ 10-13,5 atm με πιέσεις λειτουργίας 

τουλάχιστον 0,7atm μέχρι και 10atm. Το κλείσιμο της να είναι αργό για αποφυγή 

υδραυλικού πλήγματος (αντιπληγματική λειτουργία). Το διάφραγμα είναι από 

ελαστικό συνθετικού τύπου ενισχυμένο με νάιλον. Για διατομές άνω των 2’’ πρέπει 

να διαθέτουν αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο. 

 

14.3. ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ 

 

-Είναι συμπαγή, κατασκευασμένα από αντιδιαβρωτικό υλικό. Το έμβολο 

(συγκρατούμενο), τα ελατήρια και όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από ανοξείδωτο 

χάλυβα, προς αποφυγή διάβρωσης. 

-Τύποι πηνίων:Τάση λειτουργίας 24V/AC, 50Hz και max ισχύς 5VA. 

 

14.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 

Προγραμματιστής έλεγχου άρδευσης 6 ηλεκτροβανών, διαστάσεων (ΠΧΥΧΒ): 

36,4Χ32,2Χ14,0 εκ., με απαιτούμενη είσοδο 230VAC, 50Hz και έξοδο 26,5VAC 1,9A. 

Με εφεδρική μπαταρία λιθίου κερματοειδούς στοιχείου και χωρητικότητα πολλαπλών 

βανών (5 βάνες πηνίου σε ταυτόχρονη λειτουργία) 

 

Ο προγραμματιστής θα διαθέτει οθόνη LCD με ρύθμιση αισθητήρα καιρού με 

διακόπτη παράκαμψης. Επιπλέον θα διαθέτει κύκλωμα κύριας βάνας / εκκίνησης 

αντλίας, πτητική μνήμη προγραμμάτων, προστασία από εξάρσεις ηλεκτρικού 

ρεύματος 10kW και προαιρετικό αισθητήρα παροχής και διαχείριση νερού. 

 

Επιλογές προγραμματισμού: 

- ταυτόχρονη λειτουργία εως 5στάσεων 

- Καθυστέρηση λόγω βροχής 

- Απενεργοποίηση ημερολογιακής ημέρας στις 365 ημέρες 

- Προγραμματιζόμενη καθυστέρηση στάσης ανά πρόγραμμα 
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- Αισθητήρας καιρού με προγραμματισμό ανά στάση για αναστολή ή παύση 

ποτίσματος 

- Διάρκεια στάσης: 0 λεπτά ως 12 ώρες 

- Εποχιακή προσαρμογή από 0 ως 300% 

- 4 ανεξάρτητα προγράμματα (ABCD)με δυνατότητα επικάλυψης 

- 8 ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα 

- Χειροκίνητη λειτουργία 

Ο προγραμματιστής θα συνοδεύεται με ηλεκτρονική πλακέτα με δυνατότητα 

ασύρματης GPRS/κυψελιδικής επικοινωνίας με τον κεντρικό υπολογιστή.Θα 

περιλαμβάνει ενσωματωμένο μόντεμ (GPRS/Cellular Data Modem με κεραία). 

Η επικοινωνία θα γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας με χρήση κάρτας SIM. 

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοιποιητικά συμμόρφωσης με τις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

15. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 

 

Τα ορθογώνια πλαστικά φρεάτια θα είναι κατασκευασμένα από αφρώδες 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή πολυπροπυλένιο και με πράσινο καπάκι. 

Εγκοπές κατασκευασμένες από το εργοστάσιο. Κάλυμμα ασφαλισμένο με μπουλόνι. 

Προδιαγραφές 

Υπολογισμός στατικού κάθετου φρεατίου με κάλυμμα HDPE περίπου 17Kg/cm 

Εκτατική δύναμη:21,37 – 37,92Ν/mm (ISO 1926) . 

Θερμοκρασία κάλυψης: 73 -82οC  (ISO 75 -1). Πυκνότητα: 0955g/cm3 (ISO 8962). 

 

16. ΚΑΛΩΔΙΑ 

 

Τα καλώδια υλικών από τον προγραμματιστή προς τις ηλεκτροβαλβίδες θα είναι τύπου  

JIVV –U (πρώην ΝΥΥ) άνθυγρα, τάσης δοκιμής 3ΚV, ονομαστικής τάσης 0,6/1ΚV και 

βάσει των προδια- γραφών YDE 0271 και ΕΛΟΤ 843/Α1. 

Οι αγωγοί διέλευσης θα είναι χάλκινοι, πολυκλώνοι (ανάλογα με τη διατομή τους), και 

φέρουν μόνωση από θερμοπλαστικό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). H εσωτερική   

επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. 

Η εσωτερική επένδυση είναι επίσης από PVC. Η θερμοκρασία λειτουργίας ορίζεται μεταξύ 

70-90 Co και η μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος 160 Co (επί  60 sec). Γενικά ο 

αγωγός πρέπει επίσης να συνάδει με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271 και ΕΛΟΤ 

843/Α1. 

 

17. ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Φ/63 ΚΑΙ Φ/75 
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Οι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας θα ακολουθούν την προδιαγραφή 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00,για φ/63 θα είναι 10 atm.και για φ/75 θα είναι 10 atm. 

 

 

18. ΤΡΙΠΛΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

 

Μέσω του τριπλού αρθρωτού βραχίονα θα επιτυγχάνεται η σύνθεση του εκτοξευτήρα με 

τον αγωγό άρδευσης ,θα είναι 1¨ ίντσας  από PVC. 

 

19. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣ 8μ3 

 

Οι δεξαμενές ύδατος θα είναι κυλινδρικές, χωρητικότητας 8μ3, κατακόρυφες, ενδεικτικής 

δια- μέτρου 2,30μ. και ύψους 2,50μ., από πρωτογενές πολυαιθυλένιο (ΡΕ) πάχους 8 ~ 

15mm, με κα- πάκι κοχλιωτό διαμέτρου 0,40μ. κατ' ελάχιστο στην κορυφή, μαύρου 

χρώματος και στόμιο εξόδου 

2’’ και θα φέρουν ορειχάλκινη βάνα. 

 

 

20. ΔΙΔΥΜΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

Πιεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από ηλεκτροκίνητη αντλία τριφασικού ρεύματος με 

μοτέρ ισχύος 15 HP ,  με περίβλημα , φτερωτη  και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα , 

διακόπτη πίεσης , μανόμετρο , τον ελάχιστο σωλήνα πίεσης  , δοχείο πίεσης από 140 lit   

και τον αντιστοιχο ηλεκτρολογικό πίνακα πλήρη . 

Επίσης περιλαμ- βάνεται πίνακας αστέρα τρίγωνου εφοδιασμένο με τις κατάλληλες 

διατάξεις ασφαλείας (ηλεκτρονόμους υπερέντασης-υπερφόρτησης, θερμικό) 

πρεσοστάτες μέγιστης και ελάχιστης πίεσης, που θα ενεργοποιούνται μέσω κατάλληλου 

ηλεκτρονόμου, με πλωτηροδιακόπτη για προστασία από έλλειψη νερού, και με όλα τα 

υλικά σύνδεσης αντλίας και ηλεκτροκινητήρα και της βάσης εγκατάστασης του 

συγκροτήματος. 

 

21. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΔΕΜΑ (ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ) 

Πριν αρχίσει η κατασκευή σημαδεύεται η ακριβής θέση των διάφορων συσκευών  

(κεφαλών – εκτοξευτών κλπ) με πασσάλους ή με ειδικές ενδεικτικές σημαίες θέσης, 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Τα σχέδια των αρδευτικών συστημάτων είναι διαγραμματικά και δεν είναι εμφανής σε 

πολλές περιπτώσεις  η ακριβής θέση υπαρχόντων ή προς εγκατάσταση σωλήνων, 

βαλβίδων, προγραμματστών κλπ. 
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Οι σωλήνες των αρδευτικών δικτύων και τα καλώδια, όπως και τα διάφορα φρεάτια, δεν 

τοποθετούνται ποτέ κατά μήκος κάτω από δρόμους πεζοδρόμια, διαδρόμους, 

πλακοστρώσεις και λοιπές κατασκευές, σε πάρκα πλατείες κλπ αλλά δίπλα στις 

κατασκευές αυτές και κάτω. 

Οι νέες εγκαταστάσεις τοποθετούνται κοντά σε κράσπεδα, τοίχους, φράκτες ή άκρες 

πεζοδρομίων. Οι σωλήνες που φαίνονται παράλληλες στα σχέδια, μπορούν να 

τοποθετηθούν στην ίδια αυ- λακιά, στο ίδιο βάθος αλλά σε αποστάσεις με κενό 

τουλάχιστον 5cm μεταξύ τους. 

Η θέση κάθε εκτοξευτήρα φαίνεται ακριβώς στα σχέδια και πρέπει να εγκατασταθεί 

ακριβώς στη θέση που σημειώνεται με το κέντρο του αντίστοιχου σύμβολου. 

Αντικαταστάσεις ή αλλαγές στα σχέδια μπορεί να προταθούν και να υποβληθούν για 

έγκριση στο στάδιο αυτό, με σκοπό την προσαρμογή στις υπάρχουσες συνθήκες και την 

επιτυχία πλήρους κάλυψης της αρδευόμενης περιοχής. Είναι αυτονόητο ότι είναι 

αναγκαίο να γίνουν πλήρες μετρή- σεις και υπολογισμοί του συστήματος και ότι καμία 

αντικατάσταση ή αλλαγή στο σύστημα , όπως σχεδιάστηκε, δεν μπορεί να γίνει χωρίς 

προηγούμενη έγκριση από την Υπηρεσία. 

 

 

22. ΕΠΙΧΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

 

Οι συνδέσεις πρέπει να μένουν ελεύθερες μέχρι την δοκιμή του δικτύου. Μετά από την 

δοκιμή ο αγωγός επιχωματώνεται με άμμο ή με προϊόντα εκσκαφής καλά κοκκινισμένα. 

Η επιχωμάτωση αυτή συμπυκνούται περίπου 95% και ελαφρά συμπίεση. 

 

23. ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

Η δοκιμή του δικτύου είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει πριν από την ολική επίχωση. 

Η πίεση δοκιμής θα είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη από την ονομαστική πίεση λειτουργίας 

του σωλήνα και θα εφαρμοσθεί για χρόνο τουλάχιστον 1 ώρας, αλλά όχι μεγαλύτερο 

των 24 ωρών. 

 

24. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 

 

Μετά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών και την μόρφωση της σκάφης στην 

επιφάνεια της κονίστρας θα κατασκευαστεί το αποστραγγιστικό δίκτυο ως ακολούθως: 

Κατά μήκος του μεγάλου άξονα της κονίστρας (αγωνιστικού χώρου) θα διανοιγεί η κεντρική 

συλλεκτήρια αποστραγγιστική τάφρος πλάτους 0,60μ. και ελαχίστου βάθους 0,50μ στην οποία  

θα απολήγουν με γωνία 45ο  και σε αποστάσεις  μεταξύ των ανά 10,0μ. περίπου οι 
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δευτερεύουσες αποστραγγιστικές τάφροι κανάλια πλάτους 0,40μ. και ελαχίστου βάθους 0,30μ. 

Οι δευτερεύουσες αποστραγγιστικές τάφροι θα έχουν ως αρχή  την εσωτερική περίφραξη του 

ποδοσφαιρικού γηπέδου. 

Η κλίση του πυθμένα  των δευτερευόντων αποστραγγιστικών τάφρων  θα είναι τουλάχιστο 5‰ 

ενώ της κυρίας  αποστραγγιστικής τάφρου θα είναι 6‰. 

Στον πυθμένα της  κύριας αποστραγγιστικής τάφρου και της δευτερευούσης αποστραγγιστικής 

τάφρου θα τοποθετηθεί γεωύφασμα στραγγιστηρίων σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου   

Ακολουθεί η πλήρωση όλων των αποστραγγιστικών καναλιών με  διαβαθμισμένο  θραυστό  

υλικό  

 

Για την έντεχνη εγκατάσταση του συγκεκριμένου δικτύου απαιτείται από τον 

ανάδοχο η χρήση ειδικού μηχανήματος όπου θα δημιουργεί την τάφρο με την κλίση 

αυτόματα θα σταθεροποιεί τα πλαϊνά τοιχώματα της τάφρου θα απομακρύνει το 

έδαφος, θα τοποθετεί τον σωλήνα και ταυτόχρο- να θα πραγματοποιεί την πλήρωση 

με το γαρμπίλι. 

 

Κατά το πέρας των εργασιών και για να πιστοποιηθεί η έντεχνη εγκατάσταση του 

χλοοτάπητα, του συστήματος στράγγισης και του εδαφικού υποστρώματος ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στις εξής δοκι- μές με δικές του δαπάνες: 

 

 

Έλεγχος σκληρότητας επιφάνειας  (Surface hardness)-  Μέθοδος Clegg Soil Impact 

Tester (Clegg 1976) 

Επιφανειακή πρόσφυση – Surface traction 

Ογκομετρικός βαθμός εδαφικής υγρασίας – Volumetric soil water content 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΠ) 

 

  ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΜΕ ΔΙΧTY 

 

  

Η εστία ποδοσφαίρου 5Χ5 έχει συνολικές διαστάσεις 1,00Χ3,00Χ2,00 μ εσωτερικα. 

Αποτελείται από τους ορθοστάτες και τον οριζόντιο άξονα τα οποία είναι μεταλλικοί 

σωλήνες διατομής Φ72 η Φ 60 και έχουν σχήμα «Π» σε διαστάσεις σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές (2 μ. κάθε ορθοστάτης  και 3 μ. ο οριζόντιος άξονας εσωτερικα) 

 Η οριζόντια δοκός στα δύο άκρα της συγκολλάται, ενώ στο πίσω μέρος του γκολποστ 

υπάρχει συγκολλημένος  σωλήνας Φ 33 σε σχήμα " [ " για τη στήριξη του διχτυού. Στο 

πίσω μέρος του πλαισίου σχήματος «Π» από σωλήνα Φ72  ανα 10εκ συγκολουνται 

γατζακια, για τη στήριξη του διχτυού.  

 Τα δίχτυα του μίνι γκολ ποστ ποδοσφαίρου κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο 2 χιλ. 

και είναι πλεχτά διαφορων χρώματων. Το ύψος του είναι 200 εκ., το μήκος του 300 εκ. 

και το πλάτος του είναι 100 εκ. 

 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού είναι 

επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν 

στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ  

 

Τα χρωματα που χρησιμοποιουνται ειναι υψηλης αντοχης μη τοξικα φιλικα στο 

περιβαλλον και το χρηστη 

 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών 

διεξάγονται σύμφωνα με: 

 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών  διεξάγονται σύμφωνα με:  

• Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2008 

• Το συστημα περιβαλλοντικης διαχειρησης ISO 14001:2004 

  

 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- Καλύματα φρεατίων - εσχάρες - 

Xυτοσιδηρές Εσχάρες Υδροσυλλογής (Τυποποιημένες) 

 

• Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην προµήθεια και 

στην τοποθέτηση εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο (συνήθως 

χυτοσίδηρος, σε αντιδιαστολή µε τον χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη – ductile iron). 
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής µε 

πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality management systems - 

Fundamentals and vocabulary -- Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές και 

λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία και θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 

124:1994 “Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design 

requirements, type testing, marking, quality control -- Καλύµµατα φρεατίων αποχέτευσης 

και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών-Απαιτήσεις 

σχεδιασµού, δοκιµή τύπου, σήµανση, έλεγχος ποιότητας”.  

Το χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή των εσχάρων υδροσυλλογής υλικό είναι φαιός 

χυτοσίδηρος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1561:1997 (Founding - Grey cast irons -- 

Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος).  

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

συµµόρφωσης του προτύπου ΕΝ 124:1994, που θα εκδίδονται από αναγνωρισµένο 

οργανισµό πιστοποίησης. 

Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει την δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή 

τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωµατώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται 

στα ως άνω πρότυπα υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα αυτά. 

2.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ 

Γενικά 

Η αντοχή σε εφελκυσµό και η σκληρότητα του χρησιµοποιούµενου για την κατασκευή 

των εσχαρών υδροσυλλογής φαιού χυτοσίδηρου θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 

1561:1997. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές τιµές των χαρακτηριστικών αυτών :  

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό 200 Ν/mm² 

Σκληρότητα σε BRINNEL έως 210 

Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται δοκιµές κάµψης, κρούσης και 

σκληρότητας κατά Brinell σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 124:1994. 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιµελώς χυτευµένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, 

σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των 

υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων οφειλοµένων σε ελαττωµατική χύτευση, µε επιπρόσθετα 

υλικά. 

Ο χυτοσίδηρος θα παρουσιάζει φαιά, λεπτόκοκκη, πυκνή και οµοιόµορφη τοµή 

θραύσεως. Θα είναι ταυτόχρονα µαλακός και ανθεκτικός, ευχερώς κατεργάσιµος δια της 

ρινής ή του κόπτη και εύκολης διάτρησης. 

Βασικά χαρακτηριστικά εσχάρων 

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής χαρακτηρίζονται από: 

• τις εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου τους, 

• τις ωφέλιµες διαστάσεις του προς κάλυψη ανοίγµατος, 

• το συνολικό ύψος της εσχάρας, 

• το βάρος της εσχάρας µετά του πλαισίου της, 

• τις διαστάσεις των κιγκλίδων (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του 

προτύπου ΕΝ 124:1994) και το ποσοστό της ελεύθερης επιφάνειας υδροσυλλογής. 

2.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ 

Οι προς µεταφορά εσχάρες υδροσυλλογής θα τοποθετούνται επί ξύλινων στηριγµάτων 

και θα προσδένονται στο µεταφορικό µέσο µε ιµάντες, ώστε να αποφεύγονται 

τραυµατισµοί και παραµορφώσεις. 
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Για την φορτοεκφόρτωση των εσχάρων θα χρησιµοποιούνται ιµάντες ανάρτησης (χρήση 

ανυψωτικών µέσων) ή ξύλινες βάσεις (παλέτες) κατάλληλες για µεταφορά και απόθεση 

µε περονοφόρα οχήµατα. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότοµη εκφόρτωση ή η 

ρίψη τους.  

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη 

διάταξη ώστε να αποφεύγονται, , στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω του 

υπερκείµενου βάρους (στοιβασία σε µεγάλο ύψος). Για την αποθήκευση των εσχάρων θα 

χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα στηρίγµατα. 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

Όλα τα προϊόντα θα προέρχονται από αναγνωρισµένα εργοστάσια και θα έχουν 

κατασκευασθεί µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 παραγωγική διαδικασία, 

ώστε να διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής. 

3.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα τοποθετηθούν στις θέσεις που καθορίζονται 

στην εγκεκριµένη µελέτη. 

Οι κατηγορίες των χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής παρουσιάζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί ανάλογα µε την θέση εγκατάστασής τους: 

Kατηγορία Αντοχή Περιοχές κυκλοφορίας 

C (C250) 250 kN/mm² 

Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των 

πεζοδροµίων και για περιοχές κατά µήκος 

του δρόµου. 

D (D400) 400 kN Για περιοχές εγκάρσια στον δρόµο. 

3.3. ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Κάθε τεµάχιο θα φέρει αναγεγραµµένα στην εµφανή και µη εντοιχιζόµενη όψη, µε 

ανάγλυφα στοιχεία ή ένγλυφη σήµανση, τα παρακάτω: 

- Την ένδειξη ΕΝ 124:1994 (ως ένδειξη συµφωνίας µε το πρότυπο). 

- Την ένδειξη της κατηγορίας της εσχάρας και του αντίστοιχου πλαισίου. 

- Το έτος και τον µήνα χύτευσης. 

- Το όνοµα ή/και το σήµα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής.  

- Το σήµα του Οργανισµού Τυποποίησης. 

- Το λογότυπο του Κυρίου του Έργου (εφόσον απαιτείται).  

Η επιφάνεια της περιοχής στην οποία υπάρχει η σήµανση θα είναι αντιολισθηρή. 

3.4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ 

Για την τοποθέτηση της εσχάρας στο αντίστοιχο φρεάτιο προβλέπεται περιµετρικό 

διάκενο µεταξύ πλαισίου και φρεατίου 20 mm, το οποίο θα πληρωθεί µε τσιµεντοκονία. 

Το πλαίσιο τοποθετείται µε την εσχάρα στην προβλεπόµενη εσοχή του φρεατίου, ώστε 

το ωφέλιµο άνοιγµα του πλαισίου να συµπίπτει µε το άνοιγµα του αντίστοιχου φρεατίου. 

Η άνω παρειά του πλαισίου θα βρίσκεται 30 mm κάτωθεν της τελικής επιφάνειας του 

καταστρώµατος της οδού. Η προκύπτουσα υψοµετρική διαφορά θα προσαρµοσθεί µε την 

ανάλογη διαµόρφωση της ασφαλτικής στρώσης.  

Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίνεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να 

εξασφαλίζεται το αµετάθετο και η εφαρµογή των εσχάρων χωρίς οποιαδήποτε 

παραµόρφωση. Συγκεκριµένα:  
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- Θα διατηρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις µε τις προβλεπόµενες ανοχές του 

πλαισίου που είναι απαραίτητες για την καλή εφαρµογή της εσχάρας και την ευχερή 

ανύψωσή της. 

- Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατά την φάση τοποθέτησης και θα 

ελέγχεται η επιπεδότητά του µε αλφάδι. Οι επιφάνειες έδρασης της εσχάρας θα είναι 

απολύτως επίπεδες ώστε να αποφεύγονται ταλαντώσεις της επί του πλαισίου.  

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ 

• Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής υλικών. 

• Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών οίκου κατασκευής ή/και αποτελεσµάτων 

εργαστηριακών 

δοκιµών. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύµφωνα µε την παρούσα, αριθµού 

εργαστηριακών δοκιµών (εφόσον τα προϊόντα δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

σειράς), δίνονται εντολές συµπλήρωσης.  

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ 

συνεπάγεται την απόρριψή τους. 

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τα εµφανή τµήµατα των πλαισίων και εσχάρων θα ελέγχονται ως προς την διάταξη. 

Τεµάχια που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά 

και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου. 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

• Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των εσχάρων. 

• Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 

• Χρήση εργαλείων χειρός. 

• Ο χειρισµός του εξοπλισµού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Άτοµα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της 

ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα γίνονται 

αποδεκτά. 

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας 

Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής 

και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.) 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 

των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

Προστασία χεριών και βραχιόνων EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks – 

Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

Προστασία κεφαλιού EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment 

A1:2000) – Κράνη προστασίας. 

Προστασία ποδιών EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 

2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 

20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική 

χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 

20345:2004). 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα (kg) βάρους. 
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Η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση το βάρος των εγκατεστηµένων εσχάρων υδροσυλλογής. 

Θα συντάσσεται πρωτόκολλο µε τα βάρη των εσχάρων ανά διάσταση και κατηγορία, που 

θα προκύπτουν µετά από ζύγιση. 

Σε περίπτωση που οι τελικές διαστάσεις των εσχάρων είναι µεγαλύτερες από τις 

οριζόµενες στην εγκεκριµένη µελέτη, οι εσχάρες θα γίνονται αποδεκτές εφόσον δεν 

παρακωλύεται η λειτουργία του έργου, και θα επιµετρώνται µε το βάρος που αντιστοιχεί 

στις κανονικές και εγκεκριµένες διαστάσεις τους. 

Στις ως άνω επιµετρούµενες εργασίες περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των 

τυποποιηµένων τεµαχίων.  

• Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών µέσων, 

υλικών και συσκευών, που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των 

χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης του έργου 

και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.  

• Η φθορά των υλικών.  

• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λπ. για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και η 

εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε 

περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο 

παραλαβής. 

• Την πάκτωση των πλαισίων των χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής µε ισχυρή 

τσιµεντοκονία ή µε µη συρρικνούµενο κονίαµα. 

 

 

 

 Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 4,00 m,4,50m και 5,50m    
 

      Περίφραξη εξωτερική,  ύψους 4,00- 5,50 μ. σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 

τα σχέδια της μελέτης αποτελούμενη από: 

1.Γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 2'' μεσαίους και γωνιακούς. 

2..Γαλβανισμένο δικτυωτό πλέγμα πάχους 4 χιλ. και ανοίγματα  4Χ4 εκ. 

3.Γαλβανισμένο σύρμα πάχους 5 χιλ. 

Στο πάνω μέρος οι κατακόρυφοι σιδεροσωλήνες συνδέονται με τους οριζόντιους 

σιδεροσωλήνες με γαλβανισμένες μούφες σύνδεσης μορφής ''Τ'' ή διπλού ''Τ'' (στις  

γωνίες της περίφραξης) του εμπορίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιμο των 

ορθοστατών στο πάνω άκρο τους για την προστασία από τα νερά της βροχής. 

Κατά μήκος  του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο (ούγια) σε πέντε σειρές.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή των θυρών στις θέσεις που ορίζονται στο  σχέδιο  

της  μελέτης,  κατασκευαστικά  αναλόγων  με  την  περίφραξη  (από σιδεροσωλήνες και 

πλέγμα. 

Οι πόρτες θα είναι μονόφυλλες, ύψους 2,20 μ. και πλάτους 1,25 μ. ή δίφυλλες ύψους 
2,20 μ. και πλάτους 2,50 μ και όλες θα  έχουν  χιαστή ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο 

σχέδιο της μελέτης, η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών 

κατασκευής σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες, δικτυωτό  πλέγμα, 

σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες  σύνδεσης, υλικά  ηλεκτροσυγκόλλησης, 

κ.λ.π) η μεταφορά τους στον  τόπο του έργου και η εργασία κατασκευής του σκελετού 

από σιδηροσωλήνες, τοποθέτησης του δικτυωτού πλέγματος, τοποθέτησης του 

γαλβανισμένου σύρματος (ούγια)  σε τέσσερις (4)  σειρές, κατασκευής  των  θυρών και 

γενικά οποιαδήποτε  άλλη εργασία για την 

πλήρη κατασκευή  της περίφραξης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο 

σχέδιο της μελέτης. 
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       ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Θυρίδα από το ίδιο σώμα του ιστού, κομμένη με ειδικό πριόνι, όπου εφαρμόζει 

απόλυτα και δεν εξέχει (κατά την κλειστή θέση) από τον ιστό (IP56 και IK10). 

 

1. ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 12Μ

   

 

12  Ύψος ιστού                                                                               

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

έχει διαστάσεις 400Χ400Χ20 χιλ. με 4 οπές διέλευσης αγκυρίων σε άξονες κέντρων 

280x280 χιλ. Η συγκόλληση του ελάσματος της πλάκας έδρασης με το έλασμα του 

σώματος του ιστού θα είναι βαθιάς εγκαύσεως με σύντηξη των μετάλλων. 

  μέτρα 

  Διάμετρος εγγεγραμμένου κύκλου στη βάση        Φ230 χιλ. 

  Διάμετρος εγγεγραμμένου κύκλου  στη κορυφή                    Φ90 χιλ. 

  Διαστάσεις πλάκας έδρασης                                 400Χ400Χ20 χιλ. 

  Διαστάσεις θυρίδας επίσκεψης           300Χ85χιλ. 

  Ύψος θυρίδας από την βάση του ιστού          600 χιλ. 

 

Επιφανειακή προστασία: 

 

Ο ιστός μετά την κατεργασία του θα γαλβανίζεται εν θερμό, βάσει του Διεθνούς 

Πρότυπου EN ISO 1461. 

 

Προδιαγραφές: 

 

Ο ιστός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40. Το 

εργοστάσιο κατασκευής των ιστών πρέπει, να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητος κατά ISO 9001. 

Υλικό : 

 

Ο ιστός θα είναι τυποποιημένη βιομηχανική κατασκευή, χάλυβας θέρμης έλασης 

ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025 και σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40, θα είναι 

ύψους 12 μέτρων, (Σχέδιο 1) και θα αποτελείται από : 

 

Κατασκευή : 

 

α) Το σώμα του ιστού κωνικής οκταγωνικης  διατομής το οποίο θα είναι 

κατασκευασμένο από ένα τεμάχιο χαλυβοελάσματος κωνικό προς τα επάνω, κωνικής 
οκταγωνικης διατομής, πάχους 4χιλ. συγκολλούμενο με μια συνεχή ραφή κατά μήκος, 

χωρίς εγκάρσια ηλεκτροσυγκόλληση. 

230/248



 

231/248



όσταση αγκυρίων

Φρεάτιο

καλωδίων

Δίοδος

καλωδίων

2. ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Την τσιμεντένια βάση ακύρωσης διαστάσεων 1000Χ1000Χ900χιλ., τα 4 αγκύρια  

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

διατομής 24χιλ., μήκους 750 χιλ. και το φρεάτιο επίσκεψης των καλωδίων με στεγανό 

χυτοσίδηρο καπάκι διαστάσεων 375Χ435χιλ. Κάθε αγκύριο θα συνοδεύεται από 2 

περικόχλια και 2 ροδέλες. (Σχέδιο 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο 2. 
 

 

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΙΛΛΑΡ 

 
Το μεταλλικό κιβώτιο (ΠΙΛΛΑΡ) (Σχέδιο 3), θα είναι βιομηχανικού τύπου , στεγανό , 

προστασίας ΙΡ 65 για την τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο , κατασκευασμένο από 

λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 2mm. Θα φέρει δίφυλλη θύρα και κλειδαριά 

ασφαλείας, και όλα τα μεταλλικά μέρη του πίλλαρ θα βαφούν με δύο στρώσεις 

ηλεκτροστατικής βαφής.  

Όλα τα υλικά και μικρούλικα στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες 

κλπ.) θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική 

προστασία (π.χ. γαλβάνισμα).  

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι 

επινικελλωμένες.  

Γενικά η όλη κατασκευή του θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ και όλες οι 

ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες , θα είναι ηλεκτροστατικής βαφής με απόχρωση 

επιλογής της Υπηρεσίας.  

Ο πίνακας θα είναι μεταλλικός , τύπου κλειστού ερμαρίου με δυο θαλάμους ένας για 

τον μετρητή της ΔΕΗ και ένας για τον πίνακα αναχώρησης ηλεκτρικών γραμμών 

κατάλληλος για ορατή τοποθέτηση, στεγανός. Το ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι 

κατασκευής γνωστού Ευρωπαϊκού οίκου, επίσης θα φέρει κατάλληλα όργανα ελέγχου 

των φωτιστικών του έργου. 

 

Η όλη κατασκευή θα αποτελείται από: 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

1)Το μεταλλικό ερμάριο (Πίλλαρ) Εξωτερικές διαστάσεις σε χιλιοστά: 1.000Χ350Χ1.000,  

Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος. 

2)Τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα 0.50Χ0.50Χ1.50m. 

3)Ηλεκτρικός Πινάκας ΙΡ 65 πλήρως με στεγανή διανομή εξοπλισμένη με 

ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, μέγιστου απαιτούμενου αριθμού αναχωρήσεων 
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ηλεκτροφωτισμού ως κατωτέρω, με φωτοκύτταρο ελέγχου ή χρονοδιακόπτη, ιστό, 

κεφαλή κλπ. για τριφασική παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη 

στήριξη του φωτοκύτταρου.  

4)Το φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειριστού. 

5)Το ρευματοδότη 16 Α. 

6)Την γείωση και τον αγωγό σύνδεσής της με το πίλλαρ. 

Τo πίλλαρ θα εγκατασταθεί κοντά στον τσιμεντοιστό της ΔΕΗ , από τον οποίο θα 

τροφοδοτηθεί.  

Προκειμένου για εναέριες λήψεις, για την όδευση του παροχικού καλωδίου θα 

εγκατασταθεί σωλήνα 1 1/4” στερεωμένη με μεταλλικό συμπαγές τσέρκι επί του 

τσιμεντοιστού, που θα καταλήγει υπογείως εντός του πίλλαρ μέσω τεμαχίων ανοικτών 

καμπύλων και heliflex Φ50.  

Όπου δεν είναι δυνατό το πίλαρ να γειτνιάσει με τον ιστό της ΔΕΗ τότε θα εγκαθίσταται 

γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα 3” iso medium, ύψους 5m από την επιφάνεια του 

εδάφους, σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 0.50Χ0.50Χ1.50m.  

Επί της της σωλήνας 3” θα τοποθετηθεί σωλήνα 11/4” για την όδευση της παροχής 

εντός του πίλλαρ. 

Το πίλλαρ θα υπερυψωθεί με βάση από σκυρόδεμα 10cm πάνω από την τελική 

στάθμη του δαπέδου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Σχέδιο 3. 
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4. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ 

 

 

 
 

Σχέδιο 4.

Τεχνική Περιγραφή:  

 

Προβολέας LED συμμετρικός με σταθερή απόδοση φωτός εξωτερικού χώρου, (Σχέδιο 

4) ευρέως δέσμης ανοίγματος και τοποθέτησης πάνω σε στύλο. Υλικό περιβλήματος 

από Αλουμίνιο και υλικό οπτικών από πολυανθρακικό προστασίας IP65 και 

προστασίας από βανδαλισμούς IK08. Κάλυμμα οπτικού τύπου φακού επίπεδου 

γυαλιού και κατηγορία προστασίας IEC με στάνταρ χρώμα RAL γκρι αλουμινίου 

σήμανσης CE. Το εμπρόσθιο τμήμα γίνεται προσβάσιμο μέσω θυρίδας που 

προστατεύεται με γυάλινο κάλυμμα και σφραγίζεται με σιλικόνη. Η καλωδίωση 

επιτυγχάνεται με έναν διπλό στυπιοθλίπτη  (Μ24x1,5) μέγιστης διαμέτρου 16χιλιοστών. 

Φέρει επίσης σύστημα κατεύθυνσης της φωτεινής δέσμης με μηχανική διάταξη και 

διαβαθμισμένη κλίμακα, που εξασφαλίζει ρύθμιση της δέσμης με μεγάλη ακρίβεια και 

κλείδωμα της ρύθμισης.  

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 

Αριθμός των πηγών φωτός 108τεμ. - Φωτεινής ροής 8000 lm, ισχύς εισόδου 200 W 

με χρώμα πηγή φωτός ουδέτερο λευκό, τάσης εισόδου 220 έως 240 V, 

συχνότητας εισόδου 50 έως 60 Hz - χρωματική θερμοκρασία 4000 K, διάρκειας ζωής 

50000 h. 

 

Τοποθέτηση:  

Ο προβολέας τοποθετείται στην κορυφή του ιστού πάνω σε ειδικό διαμορφωμένο 

πλαίσιο κατασκευής από γαλβανισμένο χάλυβα. 

 

Διαστάσεις:  

 

Προφίλ: βάθος=58mm, ύψος  h=454mm, πλάτος: 360mm  
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5. ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ 

 
Τεχνική Περιγραφή:  

Την βάση προβολέων τύπου γωνία προσαρμοσμένη εξωτερικά στην κορυφή του ιστού 

μέσω χοάνης και σύσφιξης μέσω κοχλιών. 

 
 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

1. ΥΠΟΔΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Στην υποδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνονται: 

 Η εκσκαφή και επανεπίχωση σκαμμάτων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων 

διέλευσης καλωδίων, των φρεατίων και της θεμελίωσης των ιστών φωτισμού 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων 

 Η κατασκευή της βάσης έδρασης των ιστών φωτισμού 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και τις πλάκες 

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των 

καλωδίων 

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων  

 Η κατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 

 Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου 

1.2 Υλικά 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι: 

14 Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων κατηγορίας C12/15 

15 Σκυρόδεμα φρεατίων και βάσεων ιστών κατηγορίας C20/25 

16 Σιδηρούς οπλισμός σκυροδέματος κατηγορίας S500 ΚΤΧ 

17 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 

18 Σωλήνας PE Φ 90, 4 bar 

19 Χάλκινος αγωγός γείωσης πολύκλωνος διατομής 25 mm2, σύμφωνα με VDE 

0251/51 & 52 

20 Χάλκινος αγωγός γείωσης μονόκλωνος διατομής 16 mm2, σύμφωνα με VDE 

0251/51 & 52 

21 Σωλήνας PVC Φ 100, 6 bar βαρέως τύπου κατά ΕΛΟΤ 686/Β η PE Φ90 6 bar κατά 

CEN:TC 155/W6/12/20.1/N110 

22 Σωλήνας PVC Φ 50, 6 bar βαρέως τύπου κατά ΕΛΟΤ 686/Β η PE Φ50 6 bar κατά 

CEN:TC 155/W6/12/20.1/N110. 

23 Σωλήνας σιδηρός γαλβανισμένος (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα) Φ101,6 (4’’) 

24 Γαλβανισμένο (σύμφωνα με DIN 50976) σύρμα (οδηγός) διατομής 5 mm2 

25 Πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500x5 mm η χάλκινο 

ηλεκτρόδιο γείωσης μήκους 1,5 μ. από ηλεκτρολυτικό χαλκό, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 

26 Γαλβανισμένα (σύμφωνα με DIN 50976) αγκύρια με κοχλίωση  από χάλυβα 

κατηγορίας S400 ΚΤΧ 

27 Καλώδια τύπου ΝΥΜ ονομαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE) 

χαρακτηριζόμενα ως τύπου AO5VV-U ή R με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό 

PVC, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 563.4 και VDE 0281 με: 

- Μονόκλωνο αγωγό διατομής 4 mm2  

- Πολύκλωνο αγωγό διατομής 6 mm2 
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- Διατομής 3x1,5 mm2 

28 Καλώδια τύπου ΝΥΥ διατομής 4x10 mm2 ονομαστικής τάσης 600/1000 V (κατά 

VDE) χαρακτηριζόμενα ως τύπου JIVV-U ή S με μόνωση από θερμοπλαστικό 

υλικό PVC και μανδύα από χλωριούχο πολυβινύλιο, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 843/85. 

- Διατομής 2x10 mm2 

- Διατομής 3x10 mm2 

- Διατομής 4x10 mm2 

29 Ακροδέκτης γείωσης (σφικτήρας) για αγωγό διατομής 25 έως 35 mm2 

30 Υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) σύμφωνα με 

Απόφαση 

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86  

31 Γαλβανισμένοι (σύμφωνα με DIN 50976) κοχλίες, περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά 

32 Άμμος λατομείου εγκιβωτισμού σωληνώσεων 

1.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1.3.1 Γενικά 

Οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για 

ηλεκτρικά δίκτυα καθώς και με τις απαιτήσεις του οργανισμού παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Επιβάλλεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου στα τμήματα, όπου προκύπτει 

ανάγκη εκτροπής (από την τυπική χάραξη) λόγω εμποδίων, και η αποδοχή της από τον 

επιβλέποντα εφόσον το νέο μήκος είναι >5% του συνολικού μήκους που ορίζεται στα 

σχέδια. 

1.3.2 Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων 

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων διανοίγονται τάφροι (βάθους 

περίπου 70 cm) στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης σε βάθος 

10 cm κάτω από την προβλεπόμενη στάθμη των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες 

και μέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η τάφρος επανεπιχώνεται με άμμο ενώ το 

υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια συμπληρώνεται με κατάλληλα υλικά 

επιχωμάτων με κοκκοδιαβάθμιση η οποία διέρχεται 100% από το κόσκινο βρόχου 

25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, όμως αυτή 

δεν μπορεί να έχει πλάτος μικρότερo από 300 mm. Το υλικό της  επανεπίχωσης 

συμπυκνώνεται  ώστε να δέχεται τα φορτία που προβλέπονται στην επιφάνεια της 

τάφρου. 

1.3.3 Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων 

Οι σωλήνες PVC η ΡΕ ή γαλβανισμένου σιδήρου τοποθετούνται στην τάφρο και 

στερεώνονται κατάλληλα ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και ο αποχωρισμός 

τους κατά τη διάρκεια των εργασιών επανεπίχωσης ή εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα. 

Όπου χρησιμοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του 

απολύτως απαραίτητου μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών 

έργων).  

Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε τοποθετείται επιστόμιο 

στα άκρα του σωλήνα. Οι σωλήνες πρέπει να παραμένουν εσωτερικά καθαροί και 

πριν να τοποθετηθούν τα καλώδια, μπορεί να ελέγχεται η κατάσταση με διέλευση 

σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου του σωλήνα.  

Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, χωρίς να αλλοιώνεται η εσωτερική διάμετρός 

τους, με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 12πλάσια της διαμέτρου των. 

Οι σιδηροσωλήνες μεταξύ τους συνενώνονται με κοχλιωτούς συνδέσμους. 

Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακμές που 

τραυματίζουν τα καλώδια. 

Στις διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωμα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια οι 

σωλήνες εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις σύμφωνα με 

τα σχέδια. 
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1.3.4 Έλξη καλωδίων 

Η έλξη καλωδίων γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα οδηγό που τοποθετείται στους 

σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εμποδίζεται με 

κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας εντός του σωλήνα. 

Στην περίπτωση που η έλξη γίνεται με άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα 

χρησιμοποιείται δυναμόμετρο. 

601.3.5 Εγκατάσταση γείωσης 

Ο αγωγός γείωσης τοποθετείται στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης 

καλωδίων. Αυτός συνδέεται με τους ακροδέκτες των ιστών και το πιλλαρ με αγωγό 

διατομής 16 mm2 μέσω σφικτήρα. Τα χάλκινα ηλεκτρόδια γείωσης τοποθετούνται εντός 

του εδάφους σε βάθος 1,50 m εντός φρεατίου επίσκεψης και συνδέονται με τον αγωγό 

γείωσης με αγωγό διατομής 16 mm2. 

1.3.6 Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων 

Τα φρεάτια είναι προκατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα με στεγάνωση και τοποθετούνται 

εντός της τάφρου καλωδίων στις θέσεις που ορίζουν τα σχέδια. Η επανεπίχωση γύρω 

από τα φρεάτια γίνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνική 

επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 

1.3.7 Βάσεις ιστών οδοφωτισμού 

Οι βάσεις στήριξης ιστών κατασκευάζονται από σκυρόδεμα είτε ως 

προκατασκευασμένη  επιφανειακή θεμελίωση είτε ως πάσσαλοι σύμφωνα με τη μελέτη. 

Η στήριξη των πασσάλων σκυροδέματος με τη μέθοδο της διάτρησης ή ακόμη και 

έμπηξης σιδηρών πασσάλων συνιστάται για υψηλούς ιστούς (H>20 m). 

Κατασκευή προκατασκευασμένης βάσης. Πριν από την τοποθέτηση των 

προκατασκευασμένων βάσεων ελέγχεται από τον επιβλέποντα  το σκάμμα για τις 

πραγματικές συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης και αναλόγως λαμβάνονται μέτρα. 

Η κατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και 

η τοποθέτηση τους μέσα στα σκάμματα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετείται το σύστημα αγκυρίων με κοχλίωση τα οποία πρέπει 

να παραμένουν κάθετα ως προς την επιφάνεια της βάσης κατά τη διάρκεια της 

σκυροδέτησης. Η στάθμη τοποθέτησης της προκατασκευασμένης βάσης πρέπει να 

είναι σύμφωνα με τα σχέδια. 

Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις γίνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η 

φυσική ή τεχνητή επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 

Κατασκευή βάσης με πασσάλους. Αυτή γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη. 

1.3.8 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΛΑΡ) 

Κατασκευή ΠΙΛΛΑΡ από προκατασκευασμένα τεμάχια και υλικά ενσωματούμενα 

επιτόπου περιλαμβανομένης και της βάσης έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15 για κάθε τύπο που ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό αναχωρήσεων. 

1.4 Περιλαμβανόμενες Δαπάνες 

 Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς, στη θέση των 

σκαμμάτων, της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας,  στην αρχική της ποιοτική 

κατάσταση με αποκατάσταση τυχόν προϋπάρχοντος οδοστρώματος ή 

πεζοδρομίου κτλ. 

 Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των βάσεων θεμελίωσης των ιστών, των 

φρεατίων και των λοιπών στοιχείων που ολοκληρώνουν το σύστημα της 

υποδομής οδοφωτισμού ώστε να είναι έτοιμο να δεχθεί το σύστημα επιδομής 

οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά, κτλ.). 

 Η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων 

διέλευσης αυτών, γειώσεων και μικροϋλικών, τη μεταφορά επιτόπου του έργου 

και την ενσωμάτωση στο έργο. 

 Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων διέλευσης. 

 Η κατασκευή κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΛΑΡ). 
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1.5 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

1.5.1 Επιμέτρηση 

α. Εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και επανεπίχωση σε μέτρα μήκους, 

εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην ΕΤΣΥ. 

β. Σωλήνες διέλευσης καλωδίων συμπεριλαμβανομένου του σύρματος «οδηγού» σε 

μέτρα μήκους. 

γ. Αγωγός γείωσης σε μέτρα μήκους για κάθε διατομή. 

δ. Ακροδέκτες αγωγού γείωσης σε τεμάχια. 

ε. Χάλκινα ηλεκτρόδια γείωσης σε τεμάχια. 

στ. Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας μαζί με το κάλυμμα πλήρως 

τοποθετημένα σε τεμάχια. 

ζ. Κατασκευή προστασίας σωλήνων διέλευσης καλωδίων με σκυρόδεμα σε μέτρα 

μήκους για κάθε τυπική διατομή που ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των 

σωλήνων διέλευσης. 

η. Καλώδια σε μέτρα μήκους στην ευθεία απόσταση δύο σημείων Χ 1,15 για την 

κάλυψη των καμπυλών των καλωδίων μέσα στους σωλήνες και στα φρεάτια, ως 

και τις ανοχές των καλωδίων, για κάθε τύπο και διατομή αγωγού. 

θ. Κατασκευή ΠΙΛΛΑΡ για κάθε τύπο που ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό 

αναχωρήσεων. 

1.5.2 Πληρωμή 

 Η πληρωμή για κάθε επιμετρούμενη εργασία γίνεται με βάση τη σχέση: 

Πληρωμή = επιμετρ. ποσότητα x τιμή μονάδας. 

 

2. ΕΠΙΔΟΜΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

2.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Στην επιδομή οδοφωτισμού περιλαμβάνονται: 

 Προμήθεια και εγκατάσταση: 

- Ιστών συμβατικών (μέχρι ύψος 15 m) 

- Ιστών υψηλών (ύψους 20-35 m) 

- Βραχιόνων επί των συμβατικών ιστών 

- Φωτιστικών σωμάτων επί των συμβατικών ιστών 

- Προβολέων εξωτερικού φωτισμού (μαζί με τον λαμπτήρα) των υψηλών 

ιστών 

- Κινητών κεφαλών (στεφάνες) επί των υψηλών ιστών περιλαμβανομένου του 

συστήματος ανάρτησης, κίνησης και μαντάλωσης 

- Ακροκιβωτίων 

- Λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων 

 Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα για ανύψωση και καταβιβασμό των κινητών κεφαλών 

σε ιστούς ύψους 20 m 

 Εργασίες, διαδικασίες και έξοδα πληρωμής λήψης παροχής από τη ΔΕΗ 

 Δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος οδοφωτισμού 

2.2 Υλικά 

Για την πιστοποίηση της ποιότητας και των επιδόσεων οποιουδήποτε τμήματος του 

εξοπλισμού που είναι βιομηχανικό προϊόν, απαιτείται η κατάθεση στην Υπηρεσία των 

κατάλληλων πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής, πριν από την 

ενσωμάτωση του στο έργο. Η ενσωμάτωση στο έργο θα γίνεται μετά από την έγγραφη 

αποδοχή της Υπηρεσίας, περί της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις της 

μελέτης, της ΕΤΣΥ και ΓΤΣΥ. 
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2.2.1 Οδοφωτισμός με συμβατικούς ιστούς μαζί με την πλάκα έδρασης 

(1) Σιδηροϊστοί χαλύβδινοι υλικού Fe 360 EN 10025, θα είναι κολουροκωνικής μορφής 

σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1 έως 8, παραγόμενοι σε βιομηχανία πιστοποιημένη κατά 

EN 29 000. Οι ελάχιστες διαστάσεις που θα εφαρμόζονται για την πλάκα έδρασης 

και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού είναι: 

 

 

 

 

Πίνακας 2.2.1-1: Ελάχιστες διαστάσεις πλάκας έδρασης και αγκυρίων ιστών με 

1 βραχίονα 

Ύψος ιστού 

[m] 

Πλάκα έδρασης 

Διαστάσεις [mm] Πάχος [mm] 

Αγκύρια 

διάμετρος 

1 2 3 4 

8 300 x 220 12 M12 

10 300 x 220 15 M16 

12 330 x 250 15 M16 

Πίνακας 2.2.1-2: Ελάχιστες διαστάσεις πλάκας έδρασης και αγκυρίων ιστών με 

2 βραχίονες 

Ύψος ιστού 

[m] 

Πλάκα έδρασης 

Διαστάσεις [mm] Πάχος [mm] 

Αγκύρια 

διάμετρος 

1 2 3 4 

8 300 x 220 15 M16 

10 330 x 250 15 M16 

12 350 x 250 18 M20 

(2) Βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86. 

- Μονός βραχίονας 

- Διπλός βραχίονας 

(3) Φωτιστικά σώματα σύμφωνα με ΕΝ 60598-2-3 αποτελούμενα από: 

- Κέλυφος που επιτυγχάνει στεγανότητα επιπέδου 2 για στερεά σωματίδια και 

επιπέδου 3 για νερό σύμφωνα με ΕΝ 60529 

- Κώδωνα διαφανή 

- Λαμπτήρα 150 W ή 250 W  ή 400 W  ατμών νατρίου υψηλής πίεσης (HPS) 

- Κάτοπτρο ή κάτοπτρα 

- Λυχνιολαβή 

- Ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας κτλ.) 

- Ηλεκτρική συνδεσμολογία  

(4) Ακροκιβώτια ιστών κατασκευαζόμενα από υλικά σύμφωνα με Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86. 

2.2.2 Οδοφωτισμός με υψηλούς ιστούς μαζί με την πλάκα έδρασης 

 Ιστός ύψους κολουροκωνικής μορφής 20 m 

 Ιστός ύψους κολουροκωνικής μορφής 25 m 

 Ιστός ύψους κολουροκωνικής μορφής 30 m 

 Ιστός ύψους κολουροκωνικής μορφής 35 m 

239/248



2.2.3 Προβολείς εξωτερικού φωτισμού 

 Κέλυφος και οπτικό σύστημα που επιτυγχάνει στεγανότητα επιπέδου 2 για στερεά 

σωματίδια και επιπέδου 3 για νερό σύμφωνα με ΕΝ 60529 

 Υάλινο κάλυμμα 

 Στήριξη 

 Ηλεκτρική μονάδα 

 Λαμπτήρας 80 W ή 100 W, LED  

 Φορητός ηλεκτροκινητήρας κατάλληλος για την κίνηση των κεφαλών των υψηλών 

ιστών προδιαγραφής και ποιότητας σύμφωνα με τον κατασκευαστή του 

συστήματος υψηλού ιστού. 

2.2.4 Ειδικές απαιτήσεις: 

Οι ιστοί θα είναι μεταλλικοί, κατασκευαζόμενοι από χαλυβδοέλασμα ποιότητας 

Fe 360 σύμφωνα με EN 10025 σε τμήματα μήκους όχι μικρότερου από 

10 m το καθένα. 

Τα τμήματα θα είναι σχήματος κόλουρου πυραμίδας ή κόλουρου κώνου και 

θα συναρμολογούνται με ολίσθηση του ενός τεμαχίου μέσα στο άλλο 

με σφήνωση ή με αρμούς ολίσθησης. Το κολουρωκονικό σχήμα θα 

επιτυγχάνεται με ηλεκτροσυγκόλληση ραφής κατά μήκος μιας ακμής ή 

γενέτειρας του κάθε τμήματος. 

Ο κορμός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα πάνω στην οποία θα 

είναι ηλεκτροσυγκολλημένος κατάλληλα σύμφωνα με διεθνούς 

αποδεκτή τεχνολογία η οποία θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Η βάση 

θα φέρει οπές για τη σύνδεση με τα αγκύρια  στήριξης. Το 

μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταλλικής βάσης και του σκυροδέματος του 

θεμελίου θα πληρούται με μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα. 

Κάθε έτοιμο τμήμα του ιστού θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ, ελάχιστου 

πάχους 70 m σύμφωνα με DIN 50976. Απαγορεύονται 

ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου του έργου. Το πάχος των τοιχωμάτων 

του ιστού θα είναι τουλάχιστον 5 mm ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις 

του στατικού ή δυναμικού υπολογισμού. 

Η διατομή του ιστού θα είναι σχεδιασμένη ώστε μετά την εγκατάστασή του και 

την πλήρη συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων και φωτιστικών 

σωμάτων, να έχει αντοχή σε φορτία ανέμου σύμφωνα με ΕC 1. 

Θα προβλέπονται κατάλληλες ενισχύσεις του σώματος του ιστού σε 

δυσμενείς θέσεις (π.χ. θύρα επίσκεψης).  

Στη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα διαστάσεων τουλάχιστον 40 x 70 cm 

για την εγκατάσταση της στεγανής διανομής και των οργάνων αφής 

των προβολέων. Η περιοχή της θυρίδας θα είναι ενισχυμένη με 

εσωτερικά ηλεκτροσυγκολλημένα ελάσματα. Η θυρίδα θα κλείνει 

στεγανά με πορτάκι από λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού. 

Επιτρέπεται η εκτός του ιστού εγκατάσταση του συστήματος αφής των 

προβολέων σε ειδικό πίλλαρ με τις κατάλληλες διαστάσεις και πορτάκι 

διαστάσεων τουλάχιστον 40 x 70 cm. Το πορτάκι, σε κάθε περίπτωση, 

θα έχει μεντεσέδες στην μία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με απλή 

κλειδαριά ασφαλείας (χωρίς κλειδί, με αφαιρούμενη χειρολαβή). 

Ο Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε παραγγελία, θα υποβάλλει προς έγκριση 

στην Υπηρεσία υπολογισμούς αντοχής των ιστών σύμφωνα με EC3. 

Στα δεδομένα για τον υπολογισμό αντοχής των ιστών θα 

περιλαμβάνονται: 

- Ο αριθμός προβολέων 

- Η επιφάνεια προβολέων 

- Το βάρος προβολέων 
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Από τους υπολογισμούς θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες 

κανονισμούς ως προς: 

- Την απόκλιση από την κατακόρυφη της κορυφής του ιστού στην ταχύτητα 

ανέμου υπολογισμού. 

- Την ιδιοσυχνότητα του ιστού. 

- Την κρίσιμη ταχύτητα ανέμου για συντονισμό. 

- Τα χαρακτηριστικά απόσβεσης των ταλαντώσεων του ιστού. 

- Την τάση του χάλυβα σε συνθήκες συντονισμού. 

- Την τιμή της επιτάχυνσης στην κορυφή του ιστού κάτω από συνθήκες 

συντονισμού. 

- Τον έλεγχο κόπωσης του χάλυβα. 

Ακόμη θα παρουσιάζονται σε σχέδια οι λεπτομέρειες όπως είναι: 

- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

- Η κατασκευή της πλάκας έδρασης (η οποία δεν επιτρέπεται να αποτελείται 

από συγκολλημένα φύλλα). 

- Οι αρμοί μεταξύ των τμημάτων του ιστού και μεταξύ αυτού και της πλάκας 

έδρασης. 

- Η κατασκευή της θυρίδας κοντά στη βάση του ιστού με τις λεπτομέρειες 

στεγάνωσης.  

2.3 Εκτέλεση Εργασιών 

Για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι εσωτερικές συνδέσεις, η γείωση, η 

προστασία έναντι ηλεκτρικού πλήγματος, η εσωτερική καλωδίωση, η μόνωση, η 

αντίσταση και η διηλεκτρική αντοχή θα συμμορφώνονται με τους ισχύοντες 

κανονισμούς της ΔΕΗ κτλ. 

602.3.1 Σιδηροϊστοί συμβατικοί, φωτιστικά σώματα και βραχίονες στήριξης αυτών 

Οι σιδηροϊστοί εγκαθίστανται στις βάσεις από σκυρόδεμα σε κατακόρυφη θέση. Η 

βάση τους συνδέεται στους ήδη εγκατεστημένους κοχλίες των αγκυρίων. Σε ύψος 

1,80 m από τη βάση του ιστού τοποθετείται πινακίδιο από κατάλληλο υλικό με τα 

στοιχεία ταυτότητας του ιστού τα οποία είναι: ο κωδικός αριθμός ιστού ο οποίος θα 

ορίζεται από την Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση μητρώου συντήρησης, 

το έτος κατασκευής και στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής. 

Οι βραχίονες συνδέονται στους συμβατικούς ιστούς σύμφωνα με τα σχέδια 

τοποθετούμενοι καθέτως προς τον άξονα της οδού. 

Τα φωτιστικά τοποθετούνται υψομετρικά ομοιόμορφα στους βραχίονες όλων των 

ιστών και εντός αυτών  οι λαμπτήρες. 

2.3.2 Ιστοί υψηλοί, προβολείς εξωτερικού φωτισμού, κινητή κεφαλή 

Στην κορυφή του ιστού θα τοποθετείται σύστημα ανάρτησης της κινητής κεφαλής η 

οποία θα φέρει τα φωτιστικά σώματα. Η κεφαλή αυτή θα κινείται από την κορυφή του 

ιστού μέχρι τη βάση του και θα αποτελείται από τμήματα ώστε να είναι δυνατή η 

αποσυναρμολόγησή τους, για λόγους συντήρησης. Το σύστημα ανάρτησης των 

φωτιστικών σωμάτων στην κεφαλή θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ρύθμισης 

κατανομής του φωτισμού σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις ώστε να είναι 

δυνατός ο προσανατολισμός του απαιτούμενου αριθμού φωτιστικών σωμάτων σε 

οποιαδήποτε ζώνη και η στερέωση αυτών σταθερά προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 

Ολόκληρο το σύστημα κεφαλής θα είναι γαλβανισμένο σύμφωνα με DIN 50976. 

Στη βάση του ιστού θα τοποθετείται η διάταξη κίνησης (άνοδος, κάθοδος) της κεφαλής 

αποτελούμενη από μειωτήρα και τύμπανα, στα οποία συνδέονται ανοξείδωτα 

συρματόσχοινα υπολογιζόμενα με συντελεστή ασφαλείας 6. 

Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται με φορητό ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος θα 

προσαρμόζεται στο σύστημα μειωτήρας - τύμπανα και θα τροφοδοτείται από 

ρευματοδότη που θα βρίσκεται σε σταθερή θυρίδα στη βάση του ιστού. Η λειτουργία 

του κινητήρα θα γίνεται από ανεξάρτητο χειριστήριο, ώστε κατά τη φάση ανόδου και 

καθόδου της κεφαλής, ο χειριστής να βρίσκεται σε απόσταση από τη βάση 

241/248



τουλάχιστον 5 m. Το σύστημα κίνησης της κεφαλής θα έχει ανυψωτική ικανότητα 

τουλάχιστον διπλασίου βάρους από εκείνο της κεφαλής και η μέγιστη ροπή περιτύλιξης 

του συστήματος θα πρέπει να προδιαγράφεται. Η θυρίδα επίσκεψης μέσα στην οποία 

θα βρίσκεται το σύστημα σύνδεσης της κινητής θα ασφαλίζεται με κλειδαριά 

ασφαλείας. 

Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σύστημα μανδάλωσης ώστε ο φορέας της 

κεφαλής να συγκρατείται χωρίς να δημιουργείται διαρκής καταπόνηση στα 

συρματόσχοινα. 

Οι χρησιμοποιούμενες τροχαλίες θα είναι υπολογισμένες και κατάλληλου τύπου για τα 

συρματόσχοινα. 

Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων θα ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του 

ιστού, σταθερά στερεωμένη στη βάση του, και θα είναι κατάλληλα ώστε να μη 

συστρέφονται, φθείρονται ή καταπονούνται κατά το ανέβασμα και κατέβασμα της 

κεφαλής. 

Οι βάσεις των υψηλών ιστών θα κατασκευασθούν επί τόπου του έργου ή με 

προκατασκευή, από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με διαστάσεις σύμφωνα με τα 

σχέδια. Οι απαιτήσεις στατικού υπολογισμού των βάσεων είναι: 

 Η παθητική αντίσταση από το περιβάλλον έδαφος δε λαμβάνεται υπόψη. 

 Για κάθε συνδυασμό φορτήσεων οι τάσεις έδρασης του θεμελίου θα κατανέμονται 

σε όλη την επιφάνεια του (το σημείο εφαρμογής των δυνάμεων θα βρίσκεται 

εντός του πυρήνα της διατομής του θεμελίου) 

 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί. 

Σε κάθε βάση θα τοποθετείται (πριν από τη σκυροδέτηση) το σύστημα αγκυρίων με 

κοχλίωση. Ο αριθμός των αγκυρίων θα προκύπτει από τους στατικούς υπολογισμούς, 

αλλά όμως θα είναι τουλάχιστον 8. 

Τα ακγύρια θα συνδέονται μεταξύ τους με σιδερογωνιές ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω 

σ' αυτούς ώστε να σχηματίζεται ένας άκαμπτος κλωβός. Αυτός θα τοποθετείται μέσα 

στη βάση ώστε το άνω τμήμα των αγκυρίων μήκους 20 cm να προεξέχει από την βάση 

σκυροδέματος. Το ανώτερο τμήμα των κοχλιών μήκους 15 cm θα φέρει κοχλιώσεις. Τα 

αγκύρια θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με DIN 50976. 

Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του το διάκενο μεταξύ της 

βάσης σκυροδέματος και χαλύβδινης πλάκας ιστού θα πληρωθεί με μη συρικνούμενο 

τσιμεντοκονίαμα. Το ελεύθερο τμήμα των αγκυρίων πάνω από την χαλύβδινη πλάκα 

του ιστού θα καλυφθεί με γράσο και θα τοποθετηθεί πλαστικό κάλυμμα. 

Στη βάση σκυροδέματος του ιστού θα τοποθετηθεί πριν από την σκυροδέτηση 

πλαστικός σωλήνας από PVC,  4bar και διαμέτρου σύμφωνα με τα σχέδια, για τη 

διέλευση των καλωδίων. 

2.3.3 Ακροκιβώτια ιστών 

Το ακροκιβώτιο τοποθετείται εντός του ιστού σε θυρίδα στην όψη του ιστού προς την 

οδό εκτός αν αλλιώς ορίζεται στα σχέδια. Το ακροκιβώτιο καλύπτεται με πορτάκι 

συνδεόμενο επί του ιστού με μεντεσέδες στη μια πλευρά  ενώ στην άλλη θα κλείνει με 

απλή κλειδαριά με αφαιρούμενη λαβή. 

Η σύνδεση των καλωδίων από το ακροκιβώτιο στο φρεάτιο γίνεται μέσω σωλήνων 

υλικών ΡΕ διαμέτρου Ø50. 

2.3.4 Φορητός ηλεκτροκινητήρας 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά στο χώρο αποθήκευσης που ορίζει η 

Υπηρεσία. 

2.3.5 Δοκιμές καλής λειτουργίας συστήματος οδοφωτισμού 

Γίνονται όλες οι δοκιμές που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος 

οδοφωτισμού και τα αποτελέσματα τους καταγράφονται σε ειδικά έντυπα. Ο 

Ανάδοχος παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό για την ολοκλήρωση των 

δοκιμών. Επιδιορθώνεται κάθε αστοχία που προκύπτει από τις δοκιμές και μετά γίνονται 

νέες δοκιμές. Όλες οι δοκιμές γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας ο 

οποίος υπογράφει σχετική βεβαίωση περί της καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και τη μελέτης. Οι δοκιμές που γίνονται είναι: 
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 Μέτρηση γειώσεων 

 Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων 

 Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων ή/και προβολέων 

 Δοκιμή λειτουργίας κινητής κεφαλής υψηλού ιστού 

2.3.6 Λήψη παροχής από το μετρητή της ΔΕΗ 

Περιλαμβάνονται οι διαδικασίες για τη λήψη παροχής από το μετρητή της ΔΕΗ που 

τοποθετείται στο πίλλαρ, Σχεδία διαδικασίες σύνδεσης. 

2.4 Περιλαμβανόμενες Δαπάνες 

 Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών (σιδηροϊστών, βραχιόνων, 

φωτιστικών σωμάτων κτλ.) 

 Οι δοκιμές καλής λειτουργίας 

 Οι διαδικασίες λήψης παροχής από το μετρητή της ΔΕΗ, οι οποίες είναι ανηγμένες 

στις τιμές μονάδας των άλλων εργασιών 

2.5 Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Επιμέτρηση. Η επιμέτρηση γίνεται χωριστά για: 

 Τους σιδηροϊστούς αναλόγως το ύψος τους σε τεμάχια 

 Τους βραχίονες αναλόγως με το είδος τους (μονοί ή διπλοί) και το μήκος τους σε 

τεμάχια 

 Τα φωτιστικά σώματα αναλόγως με τον τύπο τους σε τεμάχια 

 Τους προβολείς εξωτερικού φωτισμού αναλόγως με τον τύπο τους σε τεμάχια  

 Τα ακροκιβώτια αναλόγως με τον τύπο τους σε τεμάχια 

 Το φορητό ηλεκτροκινητήρα σε τεμάχια 

 Τους λαμπτήρες ανάλογα με το είδος και την ισχύ σε τεμάχια 

Πληρωμή. Η πληρωμή γίνεται με βάση τη σχέση: 

Πληρωμή = ποσότητα επιμέτρησης x τιμή μονάδας. 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 'Η ΟΛΟΥ,  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

· ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΓΗΠΕΔΟΥ - ΣΧΕΔΙΟ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

· ΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
· ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1:100 , 1:20

A.3

ΜΕΛΕΤΗ:

ΤΙΤΛΟΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 'Η ΟΛΟΥ,  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

· ΚΑΤΟΨΗ ΓΥΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
· ΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
· ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΙΤΑ
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ΜΕΛΕΤΗ:

ΤΙΤΛΟΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 'Η ΟΛΟΥ,  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ιωάννινα     08 / 10 /2021
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

 ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΩΫΣΙΔΗΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Ιωάννινα     08 / 10 / 2021

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜEΝΗ Τ.Μ.Ε.Ε

ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚOΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ιωάννινα     08 / 10 /2021

ΘΕΩΡHΘΗΚΕ
O

ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤAΜΕΝΟΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΠΡΙΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

· ΚΑΤΟΨΗ ΓΥΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
· ΤΟΜΗ Α-Α
· ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΙΤΑ

248/248

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+4.50

AutoCAD SHX Text
ΤΟΜΗ A-A

AutoCAD SHX Text
+2.20

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+4.50

AutoCAD SHX Text
+2.20

AutoCAD SHX Text
ελαστικος ταπιτας πάχους 1.6 - 2mm

AutoCAD SHX Text
Ασφαλτική στρώση πάχους 0,05 m.  

AutoCAD SHX Text
Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

AutoCAD SHX Text
Θραυστό επίλεκτο υλικο λατομείου Κατηγορίας Ε4 

AutoCAD SHX Text
Βάση οδοστρωσίας Π.Τ.Π.Ο-155 2 Στρώσεων 10cm. 

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
έδαφος

AutoCAD SHX Text
ΚΛ.1:20

AutoCAD SHX Text
-0.15

AutoCAD SHX Text
Λεπτομέρεια διαστρωμάτωσης γηπέδου από ελαστικό τάπιτα

AutoCAD SHX Text
Γαλβανισμένο δικτυωτό πλέγμα πάχους 4 χιλ. και ανοίγματα  4Χ4 εκ.

AutoCAD SHX Text
ΓΑΛΒΑΝ/ΝΟΙ ΣΙΔΕΡ/ΝΕΣ Φ2  

AutoCAD SHX Text
Γαλβανισμένο σύρμα πάχους 5 χιλ.

AutoCAD SHX Text
ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

AutoCAD SHX Text
ΚΑΤΟΨΗ ΓΥΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 


	Untitled

		2021-12-14T14:13:35+0200




