
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ - ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   705,000.00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Ε Ρ Γ Ο Υ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 



«ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ - ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ» 

Σελ. 1 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η κατασκευή πεζογέφυρας επί του Αχέροντος ποταμού 

πλησίον του οικισμού της Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας Νομού Πρεβέζης.  Η Αμμουδιά είναι ένας 

παραθαλάσσιος οικισμός που αναπτύσσεται στις εκβολές του ποταμού Αχέροντα στο Ιόνιο Πέλαγος, 

και ο οποίος αποτελεί αξιόλογο θερινό τουριστικό θέρετρο με μεγάλη επισκεψιμότητα τόσο λόγω 

της όμορφης παραλίας της και των σχετιζόμενων δραστηριοτήτων όσο και λόγω της παρουσίας του 

Αχέροντα Ποταμού με την ιστορική – αρχαιολογική του αξία (Νεκρομαντείο Αχέροντα κα) από την 

μία και τις ποικίλες Περιβαλλοντικές δραστηριότητες (πεζοπορικές, ποδηλατικές διαδρομές, κανόε-

καγιάκ, περιήγηση με μικρά τουριστικά σκάφη κα).  Στα πλαίσια του εμπλουτισμού των τοπικών 

πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών αλλά και της διέλευσης του υπό σχεδιασμό 

ποδηλατόδρομου του άξονα Ηγουμενίτσα-Πρέβεζα επί του Αχέροντα ποταμού, η εν λόγω νέα 

πεζογέφυρα θα συνδέει τις δύο όχθες του ποταμού, την παραποτάμια δημοτική οδό του οικισμού 

της Αμμουδιάς με το τοπικό οδικό δίκτυο που οδηγεί στον οικισμό της Βαλανιδοράχης και στην 

Εθνική οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας προς Πρέβεζα.  

 

  
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ 

ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ 
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Στην υφιστάμενη κατάσταση, δεν υφίσταται γέφυρα που να συνδέει τις δύο όχθες του ποταμού 

μέχρι την οδική γέφυρα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας πλησίον του οικισμού Μεσοποτάμου 

στον οποίο βρίσκεται και ο Αρχαιολογικός Χώρος του Νεκρομαντείου του Αχέροντα.  Δεδομένου δε 

ότι ο ποταμός Αχέροντας έχει μόνιμη ροή η κατασκευή πεζογέφυρας που να εξυπηρετεί τις 

προαναφερθείσες δραστηριότητες και τοπικές ανάγκες μετακίνησης είναι επιβεβλημένη. 

 

Σκοπός του εν λόγου έργου είναι η κατασκευή πεζογέφυρας, μεταλλικού φορέα ανωδομής προς 

ευκολία κατασκευής και μείωση του χρόνου αποπεράτωσης, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής που 

να προσαρμόζεται στο περιβάλλον, ενός ανοίγματος μήκους περί τα 36μ για την αποφυγή 

διαμόρφωσης μεσοβάθρου εντός της κοίτης του ποταμού και με μόρφωση των θεμελίων των 

στηρίξεων (ακρόβαθρα) με πασσάλους λόγω τόσο της μικρής φέρουσας ικανότητας των 

σχηματισμών του εδάφους θεμελίωσης εκατέρωθεν της κοίτης, αποτελούμενων από αλλούβιες 

αποθέσεις (αργιλοιλύς) μεγάλου πάχους (>45μ), όσο και της προστασίας έναντι υδραυλικής 

αστοχίας.  Το κέντρο του πασσαλοδέσμου έδρασης του μεταλλικού δίδυμου βάθρου προς τον 

οικισμό της Αμμουδιάς έχει συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ: X = 196421.79  Y = 4348263.66, και το 

αντίστοιχο προς τον οικισμός της Βαλανιδοράχης έχει συντεταγμένες: X = 196390.99  Y = 

4348249.96.   

    

Παράλληλα, ο Κύριος του έργου λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διέλευσης τουριστικών σκαφών 

ξενάγησης κάτω από τη πεζογέφυρα προδιέγραψε μέγιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ της μέγιστης 

στάθμης της ροής του ποταμού και της κάτω παρειάς του φορέα καταστρώματος τουλάχιστον ίσο 

με 5.00μ.  Η λειτουργία της διατομής της πεζογέφυρας συνολικού πλάτους 3.50μ προβλέπεται 

μεικτή, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και πεζούς και ποδηλάτες.  Η πρόσβαση στο κατάστρωμα της 

πεζογέφυρας εξασφαλίζεται με την κατασκευή δύο εκατέρωθεν τεχνικών πρόσβασης ΤΠ01 & ΤΠ02  

από Ο/Σ, το καθένα από τα οποία αποτελείται από μία κεκλιμένη εν προβόλω ράμπα με σταθερή 

κλίση ίση με 9%, καθαρού λειτουργικού πλάτους 2.30μ για την πρόσβαση των ποδηλάτων και μία 

κλίμακα υψηλής άνεσης με ενδιάμεσο πλατύσκαλο, επίσης καθαρού λειτουργικού πλάτους 2.30μ, 

για την πρόσβαση των πεζών.  

 

Η εν λόγω πεζογέφυρα έχει μελετηθεί σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο αποτελούμενο 

από τους σχετικούς Ευρωκώδικες (ΕΝ1990, ΕΝ1991, ΕΝ1992, ΕΝ1993, ΕΝ1997, ΕΝ1998) και τα 

εθνικά προσαρτήματα τους, τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χάλυβα και τον Κανονισμό Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (2016). Δεδομένου ότι το ωφέλιμο φορτίο κυκλοφορίας που προκύπτει σύμφωνα με 
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τα σχετικά στο ΕΝ1991 ίσο με 3.85kN/m2 και ότι ο φορέας της πεζογέφυρας δεν έχει μελετηθεί για 

φορτία κυκλοφορίας οχημάτων (πλην του ειδικού οχήματος συντήρησης σημειακού φορτίου 10kN 

για τοπικούς ελέγχους) προτείνεται η διαμόρφωση ειδικών μπαρών απαγόρευσης οχημάτων.       

 

2. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓOY 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το εν λόγω έργο αφορά την κατασκευή νέας πεζογέφυρας συνολικού 

μήκους φορέα ίσου με 36.00μ μετά των εκατέρωθεν τεχνικών πρόσβασης αποτελούμενων από 

ράμπα ποδηλατοδρόμου και κλίμακες ανόδου-καθόδου πεζών. Το λειτουργικό πλάτος της διατομής 

του καταστρώματος της πεζογέφυρας ισούται με 3.50μ ενώ το αντίστοιχο πλάτος των τεχνικών 

πρόσβασης (ράμπα και κλίμακα) ισούται με 2.30μ.  Η οριζοντιογραφική διάταξη των τεχνικών 

πρόσβασης ως προς τον άξονα φορέα της πεζογέφυρας είναι αντισυμμετρική, ενώ ο άξονας του 

φορέα της πεζογέφυρας τέμνει τον θεωρητικό άξονα του ποταμού Αχέροντα κάθετα. Το μήκος των 

της ανωδομής των τεχνικών πρόσβασης ισούται με 35.90μ ενώ το πλάτος ισούται με 5.55μ. 

 

ΔΙΑΤΟΜΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Συγκεκριμένα, ο φορέας της ανωδομής της πεζογέφυρας προβλέπεται μεταλλικός αποτελούμενος 

από τον φορέα καταστρώματος μήκους ίσος με 36.0μ, και τα δίστυλα βάθρα ύψους 4.50μ επί των 

οποίων εδράζεται ο φορέας καταστρώματος. Ο φορέας καταστρώματος κατά την διαμήκη έννοια 
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διαμορφώνεται από δύο ίσα τμήματα τα οποία αναρτώνται από δύο αντισυμμετρικά εν προβόλω 

κατακόρυφα επίπεδα δικτυωματικά πλαίσια, τα οποία με την σειρά τους εδράζονται στα δίστυλα 

μεταλλικά βάθρα, μορφώνοντας έτσι δύο ανεξάρτητα εν προβόλω πλαίσια μορφής Γ.  Τα δύο 

ανεξάρτητα πλαίσια εν συνεχεία συνδέονται στο μέσον του καταστρώματος μορφώνοντας 

εσωτερική άρθρωση μέσω ειδικών συνδέσεων πείρου και αρμό διακοπής του καταστρώματος, 

λειτουργώντας πλέον ο φορέας της ανωδομής ως πακτωμένα πλαίσια με εσωτερική άρθρωση στο 

μέσον του ζυγώματος (φορέας καταστρώματος).  Η μόρφωση αυτή επιλέγει αφενός για την 

κατασκευαστική ευκολία απαιτώντας μικρούς  σχετικά ανυψωτικούς γερανούς για την 

συναρμολόγηση της ανωδομής της πεζογέφυρας, αφού το απαιτούμενο βάρος για ανύψωση 

περιορίζεται στο βάρος του καθενός από τα δύο αντισυμμετρικά επίπεδα δικτυωματικά πλαίσια ίσο 

με ~12.50tn και ο απαιτούμενος μοχλοβραχίωνας μειώνεται στο μισό από τον μοχλοβραχίωνα που 

θα απαιτούταν στην περίπτωση ανύψωσης ενός αρχικά ολόσωμου φορέα πεζογέφυρας και 

αφετέρου για την μείωση των αναπτυσσόμενων εντατικών μεγεθών στο σύνολο του φορέα της 

πεζογέφυρας λόγω συμβιβαστού των παραμορφώσεων από τις αναμενόμενες καθιζήσεις των 

πασσαλοδέσμων θεμελίωσης (αλλούβιες αποθέσεις κανονικά στερεοποιημένες μικρής αντοχής με 

αστράγγιστη διατμητική αντοχή σχεδιασμού cu=40kPa) και των αυτεντατικών δράσεων (πχ 

θερμοκρασιακά) επί του φορέα της ανωδομής.   

 

 

ΟΨΗ ΦΟΡΕΑ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ 

       

Επί των εν προβόλω δικτυωματικών πλαισίων μορφής Γ τοποθετούνται μέσω κοχλιωτών συνδέσεων 

συνέχειας οι 18 εγκάρσιες δοκίδες μεταβλητής διατομής τύπου 1 και εν συνεχεία τοποθετούνται οι  

δύο (2) διαμήκεις δοκοί καταστρώματος SHS500x15.  Για την εξασφάλιση της διαφραγματικής 

λειτουργίας του φορέα καταστρώματος και την αύξηση της απαιτούμενης δυσκαμψίας εντός του 

επιπέδου του μεταξύ των εγκάρσιων δοκίδων τοποθετούνται 18 κοχλιωτοί οριζόντιοι διαγώνιοι 

σύνδεσμοι (ένα διαγώνιο ανά φάτνωμα μεταξύ των εγκάρσιων δοκίδων)   ελατής σωληνωτής 

διατομής CHS133x5.6.  
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 Επί των εγκάρσιων δοκίδων εδράζεται το κατάστρωμα κυκλοφορίας της πεζογέφυρας πλάτους 

3.30μ, το οποίο διαμορφώνεται από έγχυτο σκυρόδεμα C25/30, χυτευμένο επί χαλυβδόφυλλου 

τύπου SYMDECK 73 πάχους 1.00mm ή ανάλογου, με συνολικό πάχος που μεταβάλλεται κατά πλάτος 

από 21cm στις ακραίες παρειές έως 23cm στο μέσο για τη διαμόρφωση της κατάλληλης 

αμφικλινούς κλίσης 1% της άνω επιφάνειας της πλάκας καταστρώματος για την ορθή αποστράγγιση 

των ομβρίων υδάτων στις πλευρικές βατές γαλβανιζέ εσχάρες πλάτους 15cm έκαστος.  Στην άνω 

παρειά της πλάκας σκυροδέματος τοποθετούνται τεμάχια γαλβανιζέ πλέγματος Τ196 μετά των 

κατάλληλων αλληλοκαλύψεων παράθεσης για την αποφυγή ρηγματώσεων της πλάκας. 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ 
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Το κατάστρωμα εδράζεται επί βάθρων, το καθένα από τα οποία αποτελούνται από δύο μεταλλικούς 

στύλους μεταβλητής συγκολλητής διατομής τύπου 2 οι οποίοι συνδέονται στο μέσο του ύψους τους 

μέσω μίας οριζόντιας δοκού σωληνωτής τετράγωνης διατομής SHS400x16 (ελατή ή συγκολλητή).  

Στα δύο διαμορφωμένα φατνώματα άνω και κάτω της οριζόντιας δοκού σύνδεσης και μεταξύ των 

δίδυμων στύλων προβλέπονται  χιαστί σύνδεσμοι ελατής σωληνωτής κυκλικής διατομής 

CHS168.3x6.3. 

Όλες τα μεταλλικά στοιχεία και μέσα σύνδεσης προβλέπονται από χάλυβα S355J με την κατάλληλες 

αντισκωριακές βαφές προστασίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο περιγραφικό τιμολόγιο του 

έργου.  Οι διατομές όλων των μεταλλικών στοιχείων πλην των διαγωνίων και χιαστί συνδέσμων 

προβλέπονται συγκολλητές, προκειμένου για την διαμόρφωση των καμπύλων κόμβων των 

αντισυμμετρικών δικτυωμάτων αλλά και την εφαρμογή αρνητικού βέλους κάμψης 50mm στην άκρη 

των δύο εν προβόλω αντισυμμετρικών δικτυωμάτων (μέσον καταστρώματος).  Το άνω πέλμα των 

διαμήκων συγκολλητών διατομών SHS500x15 διαμορφώνεται με κλίση 1% ώστε να 

αποστραγγίζονται τα εγκλωβισμένα όμβρυα εντός των προεξέχοντων κατακόρυφων ελασμάτων των 

διατομών αυτών και μέσω ειδικών οπών στο εσωτερικό προεξέχον έλασμα να διοχετεύονται εντός 

των πλευρικών γαλβανιζέ εσχάρων του καταστρώματος.     

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
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Τα αγκύρια βάσης (ντίζες Μ27 με ελικώσεις σε όλο το μήκος τους) των δίστυλων βάθρων και όλοι οι 

κοχλίες σύνδεσης μεταξύ των μελών προβλέπονται ποιότητας 10.9, ενώ ο πείρος Φ60mm των 

εσωτερικών αρθρώσεων στο μέσον του καταστρώματος είναι ποιότητας δομικού χάλυβα S355J.  

 

Το καθένα από τα δίστυλα βάθρα της πεζογέφυρας εδράζεται επί πασσαλοδέσμου διαστάσεων 

4.125x4.125μ και πάχους 1.20μ, από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C30/37, και χάλυβα ράβδων 

οπλισμού κατηγορίας B500C.  Ο πασσαλόδεσμος θεμελιώνεται με τέσσερις (4) πασσάλους Φ100, 

καθαρού μήκους 20μ έκαστος, από έγχυτο σκυρόδεμα C25/30 και χάλυβα ράβδων οπλισμού Β500C.  

Πριν την διάτρηση-κατασκευή των πασσάλων και πριν  την κατασκευή των φορέων θεμελίωσης 

διαστρώνεται και συμπυκνώνεται κατάλληλα  εξυγιαντική στρώση πάχους 60cm από λιθορριπή από 

λίθους λατομείου και μέγιστης διάστασης 0.15 m. Οι λιθορριπές εξυγίανσης θα κατασκευάζονται 

και θα συμπυκνώνονται σε στρώσεις μέγιστου πάχους 0.30m.  Σε όση έκταση δεν είναι δυνατή η 

χρησιμοποίηση κατάλληλων δονητικών οδοστρωτήρων, οι λιθορριπές θα συμπυκνώνονται με 

κατάλληλα δονητικά μηχανήματα συμπύκνωσης (δονητικοί συμπιεστές, δονητικές πλάκες, 

δονητικοί κύλινδροι) βαρέως τύπου (όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα 4.7 του άρθρου 4 της Τ.Σ.Υ.). 

Επί της εξυγιαντικής στρώσης διαστρώνεται σκυρόδεμα εξομάλυνσης πάχους 15cm από άοπλο 

σκυρόδεμα C12/15. Σημειώνεται ότι η κατασκευή των πασσαλοδέσμων επιλέχθηκε σε τέτοια 

στάθμη ώστε η άνω παρειά του πασσαλοδέσμου και κατά συνέπεια και η έδραση των μεταλλικών 

δίστυλων βάθρων να βρίσκεται σε στάθμη υψηλότερη από την ψηλότερη στάθμη του 

περιβάλλοντος φυσικού εδάφους, με αποτέλεσμα σε κατάσταση πλημμύρας του ποταμού τα 

μεταλλικά στοιχεία να μην έρθουν σε επαφή με το υφάλμυρο νερό των εκβολών του Αχέροντα 

ποταμού. 

 

Παράλληλα, και στην επιφανειακή θεμελίωση των τεχνικών πρόσβασης ΤΠ.01 (προς Αμμουδιά) & 

ΤΠ.02 (προς Βαλανιδοράχη) προβλέπεται εξυγιαντική στρώση από λιθορριπή σύμφωνα με τα ως 

άνω, πάχους 75cm.  Επί της στρώσης εξυγίανσης διαστρώνεται στρώση εξομάλυνσης πάχους 20cm 

με άοπλο σκυρόδεμα C12/15.  Εν συνεχεία, κατασκευάζεται η πλάκα θεμελίωσης των τεχνικών 

πρόσβασης πάχους 55cm σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια της στατικής μελέτης.  Η πλάκα 

θεμελίωσης προβλέπεται από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 και χάλυβα ράβδων οπλισμού Β500C.  

H πλάκα θεμελίωσης έχει συνολικό μήκος 35.90μ εκ των οποίων για μήκος 6.00μ έχει πλάτος 5.55μ 

και για το υπόλοιπο 29.90μ έχει πλάτος 3.75μ.  Επί της πλάκας θεμελίωσης διαμορφώνεται το 

επιμήκες τοιχίο της ανωδομής συνολικού μήκους ίσο με 33.40μ, σταθερού πάχους 55cm και 
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μεταβλητού ύψους σύμφωνα με το μέγιστο ύψος της ράμπας ποδηλατοδρόμου και του 

κλιμακοστασίου σε κάθε θέση. 

 

 

ΟΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΠ.01 & ΤΠ.02 

     

Η κεκλιμένη ράμπα ποδηλατοδρόμου συνδέεται μονολιθικά και εν προβόλω με το κεντρικό 

επίμηκες τοιχίο, με κλίση 9%, επιτρέποντας μόνο την μόρφωση κεκλιμένου αρμού διακοπής 

σκυροδέτησης και σε καμία περίπτωση κατακόρυφου αρμού στην παρειά του κατακόρυφου τοιχίου 

και του εν προβόλου τμήματος.  Το σκυρόδεμα της κεκλιμένης ράμπας προβλέπεται επίσης C30/37 

και ο χάλυβας των ράβδων οπλισμών Β500C.  Στο ελεύθερο άκρο του προβόλου διαμορφώνεται 

στηθαίο έδρασης των κιγκλιδωμάτων προστασίας του ποδηλατόδρομου διαστάσεων 0.20μ (πλάτος) 

x 0.10μ (ύψος εξοχής).  Στην κάτω παρειά του προβλέπεται η διαμόρφωση εγκοπής διαστάσεων 

2.00x2.00cm με λειτουργία νεροσταλάκτη.  Το συνολικό πλάτος του εν προβόλου τμήματος ισουται 

με 2.50μ, και το λειτουργικό πλάτος του ποδηλατόδρομου ισούται με 2.30μ. 

 

Ομοίως, η κλίμακα ανόδου – καθόδου των πεζών έχει συνολικό πλάτος 2.50μ, ενώ το λειτουργικό 

της πλάτος ισούται με 2.30μ με την διαμόρφωση επίσης κεκλιμένου στηθαίου διαστάσεων  0.20μ 

(πλάτος) x 0.10μ (ύψος εξοχής)  για την έδραση των κιγκλιδωμάτων προστασίας των πεζών.  Η 

κλίμακα μορφώνεται με βαθμίδες διαστάσεων 0.28m (πάτημα) x 0.15m (ρίχτι), και πλατύσκαλο στο 

μέσον του ύψους της, μήκους 1.22μ.  Εδράζεται μονολιθικά τόσο κατά την εγκάρσια έννοια από το 

επιμήκες τοιχίο και τα πλευρικά τοιχία όσο και κατά την διαμήκη έννοια από την άνω εν προβόλω 

πλάκα και το βραχύσωμο τοιχίο της βάσης της κλίμακας στην αρχή της. Το σκυρόδεμα της κλίμακας 

προβλέπεται επίσης C30/37 και ο χάλυβας των ράβδων οπλισμών Β500C.        
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Οι κατακόρυφες ορατές επιφάνειες των τεχνικών πρόσβασης ΤΠ.01 & ΤΠ.02 καθώς επίσης και η 

κάτω παρειά των εν προβόλω τμημάτων των ραμπών ποδηλατοδρόμου διαμορφώνονται με 

τελειώματα επιφανειών τύπου Γ, ενώ στις επιφάνειες τους σε επαφή με επίχωση εφαρμόζεται 

μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη. 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ: 

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου για την ορθή κατασκευή του έργου προδιαγράφεται η αλληλουχία 

των φάσεων κατασκευής για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι των φορέων – 

υποφορέων σε ότι αφορά την στατική τους ακεραιότητα.  Οι προδιαγραφείσες φάσεις κατασκευής 

δεν είναι δεσμευτικές ως προς τον ανάδοχο κατασκευής του έργου αλλά καλείται κάθε αλλαγή στην 

αλληλουχία των φάσεων κατασκευής να τεκμηριωθεί και να υποβληθούν οι αντίστοιχοι έλεγχοι 

στατικής ακεραιότητας του εκάστοτε υποφορέα. 

 

Οι φάσεις κατασκευής αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος Τεχνικής Έκθεσης και στα Τεύχη 

Υπολογισμών της στατικής μελέτης της γέφυρας. 

 

Συνοπτικά στα πλαίσια της Τεχνικής Περιγραφής του έργου των τευχών δημοπράτησης 

περιγράφονται ως ακολούθως: 

1) Εκσκαφές έως την κατάλληλη στάθμη σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης της πεζογέφυρας  

για τη διαμόρφωση των στρώσεων εξυγίανσης, των στρώσεων εξομάλυνσης και των θεμελιώσεων 

των φορέων της πεζογέφυρας και των τεχνικών πρόσβασης. 

2) Διάστρωση των στρώσεων εξυγίανσης έδρασης των πασσαλοδέσμων και της πλάκας θεμελίωσης 

των τεχνικών πρόσβασης με λιθορριπή με την κατάλληλη συμπύκνωσή τους. 

3) Διάτρηση και κατασκευή 4 πασσάλων Φ100 ανά στήριξη, μήκους 20.0μ, από οπλισμένο σκυρόδεμα 

C25/30. 

4) Διαμόρφωση στρώσεων εξομάλυνσης από άοπλο σκυρόδεμα C12/15, πάχους 15cm για την 

κατασκευή των πασσαλοδέσμων. 

5) Κατασκευή πασσαλοδέσμων στηρίξεων φορέα πεζογέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37.   

6) Τοποθέτηση και κοχλίωση επί των προεγκαταστημένων αγκυρίων Μ27 των πασσαλοδέσμων των 

μεταλλικών δίστυλων βάθρων μεταβλητής καθ’ ύψους διατομής τύπου 2 φορέα πεζογέφυρας. 

7) Τοποθέτηση και κοχλίωση των εν προβόλω αντισυμετρικών δικτυωματικών επίπεδων πλαισίων επί 

της κορυφής των δίστυλων βάθρων 



«ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ - ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ» 

Σελ. 10 

8) Τοποθέτηση και κοχλίωση των 18 εγκάρσιων δοκίδων μεταβλητής διατομής τύπου 1 επί των 

διαμήκων κάτω δοκών SHS500x15 των εν προβόλω αντισυμετρικών δικτυωματικών επίπεδων 

πλαισίων. 

9) Τοποθέτηση και κοχλίωση επί των ελεύθερων άκρων των εγκάρσιων δοκίδων των δύο 

αντισυμμετρικών διαμήκων δοκών διατομής SHS500x15. 

10) Τοποθέτηση και κοχλίωση επί των διαμήκων δοκών SHS500x15 μέσω των ήδη συνδεδεμένων με 

συγκόλληση κομβοελασμάτων των οριζόντιων διαγώνιων (ένα διαγώνιο ανά φάτνωμα μεταξύ των 

εγκάρσιων δοκίδων) ελατής σωληνωτής διατομής CHS133x5.6. 

11) Τοποθέτηση και στερέωση με πριτσίνωμα του πτυχωτού χαλυβδόφυλλου τύπου SYMDECK 73, 

πάχους 1.00mm,  ή αναλόγου επί των εγκάρσιων δοκίδων μεταβλητής διατομής τύπου 1 και 

διαμόρφωση σύμμικτης πλάκας καταστρώματος με σκυρόδεμα C25/30, πλάτους 3.20m.      

12) Τοποθέτηση των εκατέρωθεν της πλάκας καταστρώματος πλευρικών γαλβανιζέ εσχαρών 

αποστράγγισης-αποχέτευσης των όμβριων πλάτους 15cm έκαστος. 

13) Διαμόρφωση στρώσεων εξομάλυνσης από άοπλο σκυρόδεμα C12/15, πάχους 20cm για την 

κατασκευή των πλακών θεμελίωσης των τεχνικών πρόσβασης. 

14) Κατασκευή πλακών θεμελίωσης τεχνικών πρόσβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37. 

15) Κατασκευή επιμήκων τοιχίων τεχνικών πρόσβασης ΤΠ.01 & ΤΠ.02 από οπλισμένο σκυρόδεμα 

C30/37 έως την κάτω παρειά των εν προβόλω κεκλιμένων ραμπών. 

16) Διαμόρφωση των κεκλιμένων ραμπών και των κλιμάκων των τεχνικών πρόσβασης ΤΠ.01 & ΤΠ.02 

από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 και εν συνεχεία η περάτωση του επιμήκους τοιχίου έως τελικής 

στάθμης σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης. 

17) Ακολουθεί η σφράγιση των αρμών πάχους 5.00cm μεταξύ φορέα πεζογέφυρας και τεχνικών 

πρόσβασης και 2.00cm στο μέσον του φορέα της πεζογέφυρας. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 

προστασίας πεζών επί των τεχνικών πρόσβασης.  Σημειώνεται ότι τα κιγκλιδώματα του φορέα της 

πεζογέφυρας προβλέπονται ήδη συγκολλημένα επί των διαμήκων δοκών SHS500x15 του 

καταστρώματος.  

 

Περισσότερα δεδομένα και λεπτομέρειες υπάρχουν στα στατικά σχέδια της εν λόγω στατικής 

μελέτης της πεζογέφυρας.  
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Σημειώνεται ότι η καθεμία από όλες τις παραπάνω εργασίες θα περιλαμβάνουν όσα αναφέρονται 

στο οικείο άρθρο του περιγραφικού τιμολογίου του έργου και θα ικανοποιούν τα αναφερόμενα στις  

ισχύουσες σχετικές εθνικές τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
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ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥΛΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ     

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ιωάννινα       /     /2021 

Η. ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΣΕ 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
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ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ     

 

 



Τίτλος έργου:

μερική ολική

1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες.

Ο∆Ο Α-2 Ο∆Ο-1123Α m³ 6.40 708.00 4531.20

Σύνολο 1 . ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Άθροισμα: 4,531.20

2
Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, 
αναβαθμών κ.λ.π.

Ο∆Ο B-7 Υ∆Ρ-6157 m³ 15.30 371.00 5676.30

3
Φρεατοπάσσαλοι Φ1.00m, από 
σκυρόδεμα C25/30 (Σωλήνωση )

Ο∆Ο ΣΧ.Β-26.3 Ο∆Ο-2731 m 167.23 160.00 26756.80

4
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 
σκυρόδεμα C12/15 

Ο∆Ο Β-29.2.2 Ο∆Ο-2531 m³ 89.80 70.00 6286.00

Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε 
ύψους και των αντιστοίχων θωρακίων, 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ - ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΑΧΗΣ»
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ποσότητα
∆απάνη

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A.T. Περιγραφή εργασίας Άρθρο Τιμολ. 
Κωδικός 

αναθεώρησης
Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
μονάδος

5 προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, 
κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C30/37

Ο∆Ο Β-29.5.3 Ο∆Ο-2551 m³ 161.00 506.00 81466.00

6
Κατασκευή πλακών πλήρων και 
ολόσωμων μεσοβάθρων από 
σκυρόδεμα C25/30

Ο∆Ο Β-29.4.24 Ο∆Ο-2551 m³ 138.00 21.00 2898.00

7
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 
B500C εκτός υπογείων έργων.

Ο∆Ο Β-30.2 Ο∆Ο-2612 kg 1.15 82,894.00 95328.10

8
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 
εκτός υπογείων έργων.

Ο∆Ο Β-30.3 Υ∆Ρ-7018 kg 1.15 780.00 897.00

9
Μεταλλικά στοιχεία/ελάσματα από 
χάλυβα S355J

Ο∆Ο ΣΧ.Ν-01 ΟΙΚ-6128 kg 3.00 55,568.00 166704.00

10

Χαλυβδόφυλλο Συμμικτων Πλακών, 
τραπεζοειδούς διατομής πάχους 
τουλάχιστον 1.00mm, τύπου 
Symdeck73 ή αναλόγου

Ο∆Ο ΣΧ.Ν-02 OIK-7231 m2 15.20 116.00 1763.20

11
∆ιαμόρφωση επιφανειών 
σκυροδέματος τύπου Γ.

Ο∆Ο Β-32 Υ∆Ρ-6403 m2 6.30 1,062.00 6690.60

12
Μόνωση Τεχνικών με διπλή 
ασφαλτική επάλειψη.

Ο∆Ο Β-36 Ο∆Ο-2411 m2 1.75 131.00 229.25

13
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 
χαλύβδινες, γαλβανισμένες, 
ηλεκτροπρεσσαριστές

Υ∆Ρ.11.02.03 Υ∆Ρ-6752 kg 3.10 533.00 1652.30

Σύνολο 2 . ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Άθροισμα: 396,347.55

14 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων Ο∆Ο Ε-4.1 Ο∆Ο-2653 m 12.05 1,048.00 12628.40

15 Σιδηρά κιγκλιδώματα Ο∆Ο Ε-4.2 Ο∆Ο-2652 kg 2.70 1,847.00 4986.90

Σύνολο 3. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ Άθροισμα: 17,615.30

3. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τίτλος έργου:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ - ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΑΧΗΣ»
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άθροισμα 418,494.05
ΓΕ & ΟΕ 0.18 75,328.93
Άθροισμα 493,822.98
Απρόβλεπτη δαπάνη 0.15 74,073.45
Άθροισμα 567,896.43
Αναθεώρηση 651.96
Σύνολο προ ΦΠΑ 568,548.39
ΦΠΑ 0.24 136,451.61
Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 705,000.00

Ιωάννινα,   /   /2021 Ιωάννινα,   /   /2021
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε. Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα,   /   /2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΟΣΟΣ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΣΩΛΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ



             
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ - 
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΑΧΗΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
∆ημοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

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 ∆ημοπράτησης. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5 

(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, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών 
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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)  ∆ιάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

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

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

(2)  Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης 
και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης 
θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαμβάνονται. 
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(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) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, 
PVC κ.λπ. 

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

     DN / DM  

     όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

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

0,03

 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 
(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, 
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 
Ο∆Ο), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
A.T.: 1 
Άρθρο : Α-2 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 
Κωδικός Αναθεώρησης: Ο∆Ο-1123A  (100%) 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους,  
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  
 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης 
και ο σχηματισμός των αναβαθμών  
 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές 
ή προσωρινές θέσεις 
 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι 
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως 
αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα 
ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που 
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
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. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεμία 
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αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 
Τιμή: 0,70€ 
∆απάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας απόσταση 30km (≥ 5 km) 
(0,19€/m3.km)  30*0,19 = 5,70€ 
Συνολικό κόστος άρθρου: 0,70 + 5,70 = 6,40€ 
 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 6.40 

 
 
A.T.: 2 
Άρθρο : Β-7 
ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π. 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ-6157  (100%) 
Εφαρμογή λιθορριπής με αργούς λίθους λατομείου ή συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg, για την 
διαμόρφωση κοιτοστρώσεων, για την στερέωση εδάφους κάτω και πίσω από τοίχους συρματοκιβωτίων 
και επί αναβαθμών πρανών ορυγμάτων, στις θέσεις, πάχη ή διατομές που καθορίζονται στην μελέτη. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια ή η διαλογή των λίθων, η μεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
ενσωμάτωσης, οι πλάγιες μεταφορές για την προσέγγιση στην θέση εφαρμογής,  
 η διάστρωση και η τακτοποίηση των λίθων. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης λιθορριπής. 
 
Τιμή: 15,30€ 
 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 15.30 

 
 
A.T.: 3 
Άρθρο : Ο∆Ο ΣΧ.Β-26.3 
ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ Φ1.00M, ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C25/30 (ΣΩΛΗΝΩΣΗ ) 
Κωδικός Αναθεώρησης: Ο∆Ο-2731  (100%) 
Κατασκευή έγχυτου πάσσαλου (φρεατοπασσάλου) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, σε 
έδαφος οποιασδήποτε σύστασης, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή 
μέσα σε νερό, με οποιοδήποτε σύστημα, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η προβλεπόμενη 
από την μελέτη ποιότητα σκυροδέματος, η διάμετρος και η έδραση του πασσάλου καθώς και η 
επικάλυψη του σιδηροπλισμού. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 "Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι 
πάσσαλοι) και κεφαλόδεσμoι" 
Στις τιμές μονάδας (ανά διατομή πασσάλου) περιλαμβάνονται: 
 η προσκόμιση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκόμιση μηχανημάτων διάτρησης πασσάλων και 
λοιπού απαιτουμένου βοηθητικού εξοπλισμού και μέσων  
 οι τοπικές μετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού εξοπλισμού, από θέση σε θέση κατασκευής 
εγχύτων πασσάλων  
 η διαμόρφωση δαπέδων εργασίας καταλλήλων για την προσέγγιση και λειτουργία του διατρητικού 
εξοπλισμού 
 η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων 
 η συλλογή, αποκομιδή και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγμάτων,  
 η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και έγχυση εντός της οπής σκυροδέματος, με χρήση τσιμέντου 
τύπου ΙV ανθεκτικού στα θειικά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.∆. 244/80), όταν τα χημικά 
χαρακτηριστικά του εδάφους το επιβάλλουν 
 η χρήση ανασυρομένων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέματος εντός της οπής (tremmie pipes) 
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 η τυχόν απαιτούμενη συμπλήρωση της οπής του πασσάλου με κοκκώδες υλικό  
Στις τιμές περιλαμβάνονται ανηγμένα:  
 

 oι δαπάνες δοκιμαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος ανά 20 πασσάλους 
και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την περίπτωση πασσάλων των οποίων η αιχμή 
δεν εισχωρεί σε βράχο.  
 oι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων (integrity testing) με 
ακουστικές μεθόδους (sonic). 
 oι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των παραπάνω 
ελέγχων.  
Στις τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες: 
 

 Προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του κλωβού οπλισμού του πασσάλου από χάλυβα 
Β500C 
 Χρήσης μπεντονίτη κατά την διάτρηση για την αποφυγή κατάπτωσης των παρειών του διατρήματος 
 ∆ιασωλήνωσης της οπής του πασσάλου με μεταλλικό μανδύα 
 Ενσωμάτωσης σιδηροσωλήνων στο σώμα του πασσάλου και διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων, 
τσιμεντενέσεων, κ.λ.π. για τον ποιοτικό έλεγχο του πυθμένα έδρασης του πασσάλου. Η σχετική 
μεθοδολογία, η οπόια θα προτείνεται και θα τεκμηριώνεται από τον Ανάδοχο, υπόκειται στην έγκριση 
της Υπηρεσίας. 
 Λεπτομερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ’ όλο το ύψος του πασσάλου, σε 
πασσάλους μεγάλων φορτίων π.χ. > 500 ton με τη βοήθεια ακτίνων “γ” ή αναλόγων μη καταστροφικών 
μεθόδων (non destructive tests).  
 Τυχόν προσθέτων δοκιμαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς πασσάλους, επί 
πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο. 
 Τυχόν επί πλέον δοκιμαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς πασσάλους) με 
οριζόντια φορτία 
Επιμετράται το πραγματικό μήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού πασσάλου, από την στάθμη του 
πυθμένα μέχρι την οριστική στάθμη της κεφαλής του πασσάλου, όπως προβλέπονται στη μελέτη. ∆ε 
επιμετράται το τυχόν επί πλέον βάθος, κάτω από την εγκεκριμένη στάθμη πυθμένα, ούτε το 
αποκοπτόμενο τμήμα της κεφαλής του πασσάλου. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους έγχυτου πασσάλου. 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ: 
Τιμή άρθρου Β-26.3 για σκυρόδεμα C20/25: 148,00€ / μ 
Τιμή άρθρου Β-29.4.7 για σκυρόδεμα C20/25: 138,00€ / μ3 
Τιμή άρθρου Β-29.4.23 για σκυρόδεμα C25/30: 150,00€ / μ3 
Εμβαδόν Πασσάλου Φ100: 0,79m2 
Τιμή Αποζημίωσης για Εργασίες Σωλήνωσης κατά τη ∆ιάτρηση Πασσάλων Φ80 σε Μη-Συνεκτικά 
Εδάφη και Κροκάλες Ποτάμιων Αποθέσεων: 25% * (148,00€/m -138,00€/m3*0,79m2) = 25% * 38,98€/m 
= 9.75€/m  
Συνολικό κόστος άρθρου: 148,00€/m + (150,00-138,00)€/m3*0,79m2 + 9.75€/m = 167,23€/m 
Τιμή ανά μέτρο μήκους έγχυτου πασσάλου 
 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 167.23 

 
 
A.T.: 4 
Άρθρο : Β-29.2.2 
ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
C12/15  
Κωδικός Αναθεώρησης: Ο∆Ο-2531  (100%) 
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, 
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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. 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από 
εκσκαφή.  
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: ∆ονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
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01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: ∆ιαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα 
και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, 
ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, 
επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  
 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 89.80 

 
 
A.T.: 5 
Άρθρο : Β-29.5.3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΘΩΡΑΚΙΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ∆ΟΚΩΝ Ε∆ΡΑΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΟ∆ΕΣΜΩΝ ΚΛΠ, ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
C30/37 
Κωδικός Αναθεώρησης: Ο∆Ο-2551  (100%) 
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 
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μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από 
εκσκαφή.  
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: ∆ονητική 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: ∆ιαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Κατασκευή βάθρων γεφυρών (θεμελίων και ανωδομής) και των συνδεδεμένων με αυτά πτερυγίων, 
οποιουδήποτε ύψους και μορφής (περιλαμβάνονται και τα κεκλιμένα υποστυλωματα γεφυρών μορφής 
“V”), και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, κεφαλοδέσμων και δοκών έδρασης φορέων 
γεφυρών, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:161.00 

 
 
A.T.: 6 
Άρθρο : Β-29.4.24 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C25/30 
Κωδικός Αναθεώρησης: Ο∆Ο-2551  (100%) 
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  
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 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 σκυροδέματος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: ∆ονητική 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: ∆ιαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Kατασκευή φορέων γεφυρών μορφής πλακών πλήρων ή πλακοδοκών, ανοίγματος άνω των 8,00 m, 
οποιουδήποτε ύψους κάτω πέλματος του φορέα από το έδαφος, καθώς και ολόσωμων μεσοβάθρων, 
από σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίας C25/30. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:138.00 

 
 



18 

A.T.: 7 
Άρθρο : Β-30.2 
ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ B500C 
Κωδικός Αναθεώρησης: Ο∆Ο-2612  (100%) 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα 
με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος 
οπλισμός σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας 
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατο
μή  

(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμέ
να προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημέν
α πλέγματα 

και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 
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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. 
 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1.15 

 
 
A.T.: 8 
Άρθρο : Β-30.3 
ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ B500C 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ-7018  (100%) 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα 
με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος 
οπλισμός σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας 
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατο
μή  

(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμέ
να προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημέν
α πλέγματα 

και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 
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Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατο
μή  

(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμέ
να προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημέν
α πλέγματα 

και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  
 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου 
από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 
 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1.15 

 
 
A.T.: 9 
Άρθρο : ΣΧ.Ν-01 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ S355J  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6128  (90%)+ΟΙΚ-7744  (10%) 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά 
μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S355J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και 
σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με 
κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή 
τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί των 
στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
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Το άρθρο περιλαμβάνει όλες τις εργασίες για την κατασκευή και τοποθέτηση των εγκάρσιων 
μεταλλικών προβόλων, και για την θεώρηση στην παρούσα ανάλυση τιμών είναι ανηγμένες σε βάρος 
(kgr) μεταλλικών ελάσματων (πέλματα, κορμός, μετωπικές πλάκες, επάλληλα ελάσματα συνδέσεων 
κα), ποιότητας S355J, που χρησιμοποιούνται για την έντεχνη κατασκευή τους.  Περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες μεταφοράς στη θέση του έργου και οι δαπάνες για τη χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών 
μέσων δια την τελική τοποθέτηση τους. 
Το άρθρο επιπλέον περιλαμβάνει τις εργασίες για την εφαρμογή επιστρώσεων αντισκωριακής 
προστασίας και χρωματισμών στα δομικά μεταλλικά στοιχεία. 
Η απαίτηση ελάχιστου συνολικού πάχους ξερής επίστρωσης προδιαγράφεται τουλάχιστον ίση με 
180μm.  Οι εργασίες εφαρμογής αντισκωριακής προστασίας και χρωματισμού των σιδηρών 
επιφανειών θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-03-10-03-00:2009. 
Συγκεκριμένα στην τιμή για τις εργασίες εφαρμογής επιστρώσεων αντισκωριακής προστασίας και 
χρωματισμών περιλαμβάνονται: 
α. Καθαρισμός και προετοιμασία της επιφάνειας των μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-03-10-03-00:2009.  Η εργασία αυτή περιλαμβάνεται στην τιμή των εργασιών εφαρμογής 
υποστρώματος και τελικού χρώματος σύμφωνα με την περιγραφή τους στο αντίστοιχο περιγραφικό 
τιμολόγιο των εργασιών με κωδικό ΟΙΚ 77.20.02 & ΟΙΚ 77.20.04 
β. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, 
πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο, με εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό 
ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και υψηλής 
περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 
μικρά.. Η συμμετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υμένα του 
υποστρώματος θα υπερβαίνει το 85%. (ΟΙΚ 77.20.02) 
γ. Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο 
συστατικών με εφαρμογή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών επιφανειών, με 
αντιδιαβρωτικά υποστρώματα δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους 
ξηρού υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά. (ΟΙΚ 77.20.04) 
δ. Στην τιμή μονάδος κάθε εργασίας περιλαμβάνεται εκτός των υλικών, το μίσθωμα των μηχανημάτων, 
τα λειτουργικά τους κόστη και κάθε γενόμενη εργασία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της πιο πάνω 
περιγραφείσης εργασίας. 
Μονάδα: (kgr) χάλυβα 
Ανάλυση άρθρου προμήθειας, διαμόρφωσης & τοποθέτησης χαλύβδινων μελών 
ΥΛΙΚΑ  
α) Χαλύβδινα Ελάσματα S355J 1,08 x 0,65 €/kgr = 0,72 € 
ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ (Kg)   
β) Λοιπά Υλικά Σύνδεσης, μικρά σιδηρά 
τεμάχη, Ηλεκτρόδια, Βύσματα κα, 
ανηγμένα σε χαλύβα S355J 

0,23 x 0,65 €/kgr = 0,16 € 

ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ (Kg)   
 
ΕΡΓΑΣΙΑ  
Εργάτης 0,07x15,00 = 1,06 € 
ΕΡΓ. ΑΤΕΟ 111 (h)   
Τεχνίτης 0,04x19,46 = 0,82 € 
ΕΡΓ. ΑΤΕΟ 113 (h)   
 
Άθροισμα 0,72 + 0,16 + 1,06 + 0,82 = 2,76 € 
 
Ανάλυση άρθρου εφαρμογής επιστρώσεων αντισκωριακής προστασίας & χρωματισμών 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
Εργάτης 0,25x15,00 / (95kg/m2) = 0,04 € 
ΕΡΓ. ΑΤΕΟ 111 (h) 
Τεχνίτης 0,25x19,46 /  (95kg/m2) = 0,05 € 
ΕΡΓ. ΑΤΕΟ 113 (h) 
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος 80μm = 0,07 € 
ΟΙΚ 77.20.02 (Kg) 
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Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος 100μm = 0,08 € 
ΟΙΚ 77.20.04 (Kg) 
Άθροισμα 0,04+0,05+0,07+0,08 = 0,24 € 
Τιμή ανά kgr βάρους βαμμένου δομικού χάλυβα. 
Τελικό Άθροισμα 2,76+0,24 = 3,00 € 
 
ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 3.00 

 
 
A.T.: 10 
Άρθρο : Ο∆Ο ΣΧ.Ν-02 
ΧΑΛΥΒ∆ΟΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
1.00MM, ΤΥΠΟΥ SYMDECK73 Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7231  (100%) 
Ειδική τραπεζοειδής λαμαρίνα για σύμμικτες πλάκες τύπου SYMDECK 75 ή ισοδύναμου, πάχους 
1,0mm, από χάλυβα S320 GD κατά ΕΝ1993, γαλβανισμένο εν θερμώ (Z 275 κατ’ ελάχιστον), επί 
υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού, με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μια 
πτύχωση ή 10cm, κατά μήκος των φύλλων κατά 10cm. 
Στη τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση όλων των απαιτούμενων υλικών και εξαρτημάτων, η δαπάνη χρήσης ανυψωτικών 
μηχανημάτων, η τοποθέτηση της λαμαρίνας επί υφιστάμενου μεταλλικού σκελετού και η εξασφάλιση 
της διατμητικής σύνδεσης μέσω ειδικών ήλων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού και 
εργασίας απαιτείται για πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά m2 επιφάνειας χαλυβδόφυλλου. 
 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 15.20 

 
 
A.T.: 11 
Άρθρο :Β-32 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ-6403  (100%) 
∆ιαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος ΤΥΠΟΥ Γ, σε εμφανείς επιφάνειες τεχνικών 
έργων, επίπεδες ή καμπύλες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας και οποιουδήποτε 
μεγέθους, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ‘’∆ιαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο 
σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων’’, με χρήση μεταλλοτύπων ή φύλλων μπετοφόρμ από εγκάρσια 
κολλημένες (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 314-2) στρώσεις ξυλείας, πάχους τουλάχιστον 15 mm, με αμφίπλευρη 
επικάλυψη από φίλμ φαινολικής ρητίνης και περιμετρική σφράγιση. 
Ο χρησιμοποιούμενος μεταλλότυπος, ο οποίος θα πρέπει να είναι απαραμόρφωτος, η τα φύλλα 
μπετοφόρμ, των οποίων δεν θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες από πέντε χρήσεις, 
υπόκεινται στο έλεγχο και έγκριση της Υπηρεσίας. 
Για τα επιφανειακά τελειώματα τύπου Γ θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σύνδεσμοι ξυλοτύπων με 
ειδική διαμόρφωση του αφαιρούμενου τμήματος από πλαστικό ή άλλο υλικό με κωνική επιφάνεια.  
Απαγορεύεται η χρήση συρμάτων ή συνδέσμων που θραύονται κατά την αφαίρεσή τους, καθώς και η 
επικάλυψη εκτεθειμένων κεφαλών συνδέσμων με καπάκια ή άλλο τρόπο. 
Τα φύλλα μπετοφόρμ ή τα στοιχεία του μεταλλοτύπου θα τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να 
δημιουργείται ένας “ρυθμός”, με τυποποιημένη διάταξη διαμήκων και εγκάρσιων αρμών, σύμφωνα με 
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης ή τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 
∆εν θα γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων μπετοφόρμ ή των 
στοιχείων του μεταλλοτύπου, δοθέντος ότι υποβαθμίζουν την αισθητική και τον ενιαίο χαρακτήρα του 
επιφανειακού τελειώματος. 
Όλες οι ακμές των επιφανειών με επιφανειακά τελειώματα ΤΥΠΟΥ Γ θα είναι λοξοτμημένες με χρήση 
φιλέτων και θα κατασκευασθούν με απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόμενες από τη μελέτη σκοτίες, 
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των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένα στην παρούσα τιμή διαμόρφωσης επιφανειακού 
τελειώματος. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 η τυχόν πρόσθετη δαπάνη βελτιστοποίησης των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος για την 
επίτευξη του υψηλών απαιτήσεων τελειώματος τύπου Γ (π.χ. κοκκομετρική διαβάθμιση, μέγιστος 
κόκκος και ομοιομορφία αδρανών, πρόσμικτα εξασφάλισης υψηλής εργασιμότητας, επιμελής 
συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος κλπ 
 η χρήση αποκολλητικών ξυλοτύπου. 
 η απομείωση και φθορά ξυλοτύπων και μεταλλοτύπων  
 οι απαιτούμενες ειδικές διαμορφώσεις ξυλοτύπων, μεταλλοτύπων και ικριωμάτων 
 η δαπάνη (εργασία και υλικά) τοποθέτησης φάλτσων και διακοσμητικών πήχεων ή λωρίδων 
πλάτους 1,00 - 20,0 cm επί του ξυλότυπου για την δημιουργία σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων επί της 
επιφάνειας του σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη  
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις εμφανείς επιφάνειες κατασκευών από σκυρόδεμα οι οποίες 
προβλέπεται από την μελέτη να διαμορφωθούν με τελειώματα τύπου Γ. Εξαιρούνται τα βάθρα 
γεφυρών που κατασκευάζονται με συστήματα αναρριχωμένων τύπων, οι προκατασκευασμένες δοκοί 
και οι φορείς γεφυρών που κατασκευάζονται με την μέθοδο της προβολοδόμησης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος ΤΥΠΟΥ Γ 
 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 6.30 

 
 
A.T.: 12 
Άρθρο :Β-36 
ΜΟΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
Κωδικός Αναθεώρησης: Ο∆Ο-2411  (100%) 
Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με 
χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας ή 
πεπιεσμένου αέρα,  
 η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με 
χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,  
 η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων  
 η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 
0,15 lt/m2 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 
ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1.75 

 
 
A.T.: 13 
Άρθρο : Υ∆Ρ.11.02.03 
ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ-6752  (100%) 
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, 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). 
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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. 
 
 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 3.10 

 
 
A.T.: 14 
Άρθρο :  Ε-4.1 
ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ 
Κωδικός Αναθεώρησης: Ο∆Ο-2653  (100%) 
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γεφυρών, γαλβανισμένοι, με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα, 
thread size = 2’’, dεξ = 60,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,2 mm), με τα απαιτούμενα τεμάχια περιβολής 
από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου στους ορθοστάτες των 
κιγκλιδωμάτων.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σιδηροσωλήνων και των ειδικών τεμαχίων 
σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισμένα) 
 η τοποθέτηση και στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του κιγκλιδώματος με 
μηχανικά μέσα ή/και ηλεκτροσυγκόλληση 
 η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις συγκόλλησης με υλικό βάσεως ψευδαργύρου 
εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ. 
 η κοπή, η κάμψη (όπου απαιτείται) και η απομείωση των σωλήνων 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου γαλβανισμένου σωλήνα κιγκλιδωμάτων. 
 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 12.05 

 
 
A.T.: 15 
Άρθρο :  Ε-4.2 
ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ 
Κωδικός Αναθεώρησης: Ο∆Ο-2652  (100%) 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1, 
διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος, πλήρως 
διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές, που θα έχουν 
υποστεί καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως 
ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 25 ± 5 μm 
 η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα (διάνοιξη 
οπής με κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση με τσιμεντοκονία ή 
εποξειδικό κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης  
 η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση 
 η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο 
στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125 μm 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος 
 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 2.70 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,    -   -2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,    -   -2021 
Η Αν. Προϊσταμένη 

Τ.Σ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,     -   -2021 
Η Αν. Προϊσταμένη 

∆.Τ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 

Γεώργιος ∆ρόσος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ελένη ∆ημουλά 
Πολιτικός Μηχανικός 

Αλεξάνδρα Τσώλα 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ελένη Νικολού 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 



 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

 
ΕΡΓΟ: 

 
 

  
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

 
Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αµµουδιάς – 
Βαλανιδοράχης  
 
 
 
 
 
 
705.000,00€ 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Γενικοί όροι : 

Άρθρο 1
ο
. Αντικείµενο Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στους ειδικούς συµβατικούς όρους, βάσει των οποίων, και σε 

συνδυασµό µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών τευχών, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις µελέτες 

και λοιπά στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της, θα εκτελεστεί από τον 

ανάδοχο, που θα αναδειχθεί, το έργο της επικεφαλίδας. 

Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισµό της µελέτης που α-

νέρχεται στο ποσό των 705.000,00€ µε τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 2°. Ισχύουσα Νοµοθεσία 

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι διατάξεις όπως 

αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία, του Τεύχους ∆ιακήρυξης. 

Οι σε εκτέλεση των διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, 

∆ιάταγµα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά και παραπάνω. 

Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία ή κείµενες διατάξεις, νοείται εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά κάθε 

κανόνας δικαίου εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρµοζόµενος στην Ελλάδα, περιεχόµενος σε κάθε πηγή δικαίου 

(Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισµός Εθνικής και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Ειδικοί όροι : 

Άρθρο 1
ο
. Αντικείµενο εργολαβίας 

Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» του έργου. 

 



 

 

Άρθρο 2°· Σειρά ισχύος τευχών και λοιπών στοιχείων της µελέτης 

Τα τεύχη δηµοπρατήσεως αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται πάγια. 

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 

3. Η Οικονοµική Προσφορά. 

4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 

5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 

περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 

τροποποίησης των µελετών του έργου. 

10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 

την Υπηρεσία. 

Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο: 

(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

(2) Οι Ευρωκώδικες. 

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.). 

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

Άρθρο 3ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 

Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ' αποκοπή τµήµατα και οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της µελέτης, 

µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών 

έκπτωσης και αυξηµένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου. 

 

Άρθρο 4
ο
. Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 

Η δια υποβολής προσφοράς συµµετοχή εις την δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι 

έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την θέση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών 

και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις 

προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση 

υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών 

προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης 

υδάτων και ποταµών χειµάρρων ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και 

κατάσταση του εδάφους το είδος την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκόµενων στην περιοχή κατάλληλων 

εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την 

έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέµατα τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο 

µπορούν να επηρεάζουν τις εργασίες την πρόοδο και το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους συµβάσεως. 

Οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να προσέρχονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Αναθέτοντα Φορέα, µέχρι την 

ηµεροµηνία που αναγράφεται στο Τεύχος της ∆ιακήρυξης και θα δηλώνουν υπεύθυνα, ότι επισκέφτηκαν την 



 

 

περιοχή εκτέλεσης του δηµοπρατούµενου έργου, ότι έλαβαν πλήρη γνώση όλων των γενικών και τοπικών 

συνθηκών εκτέλεσης του έργου και τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα και θα λαµβάνουν από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Αναθέτοντα φορέα σχετική βεβαίωση η οποία χορηγείται αυθηµερόν. 

 

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης όπως και τα 

λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν 

µε την διακήρυξη την βάση της προσφοράς του καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να 

εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει πληροφορίες που αφορούν την 

εκτέλεση του έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις. 

Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση εργασιών από 

αυτούς δε συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 

 

Άρθρο 5
ο
. Γενικά και επισφαλή έξοδα - Όφελος αναδόχου. 

Στην παρούσα εργολαβία το ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. ορίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί 

της αξίας των εργασιών της υπολογιζόµενης βάσει των τιµών του συµβατικού τιµολογίου και των Νέων τιµών 

Μονάδος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 53 παρ. 7 του N. 4412/2016. 

 

Άρθρο 6
ο
. Προκαταβολές. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει σύµφωνα και µε το άρθρο 69 του Ν.4782/2021. 

 

Άρθρο 7
ο
.Προθεσµίες 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το έργο µέσα σε ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της σύµβασης. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 147 του N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα καθορισµού της σειράς προτεραιότητας εκτέλεσης των έργων, 

αναλόγως των αναγκών. 

Για την παράταση θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του (άρθρο 147 του Ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021). 

Στο πλαίσιο της ολικής προθεσµίας ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών του έργου σύµφωνα 

µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 

 

Άρθρο 8
ο
. Υπέρβαση Προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 

Για την υποβολή ποινικών ρητρών υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ή των αποκλειστικών τµηµατικών 

προθεσµιών ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 148 του N. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021. 

1. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας, 

ορίζεται σε δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό 

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

προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δέκα πέντε 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. 

2. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να 

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

3. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 

παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. 

4. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας και των 

αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. 

 

Άρθρο 9
ο
.Χρονοδιάγραµµα κατασκευής Έργου - Σ.Α.Υ- ΦΑΥ 

1. Ο ανάδοχος, σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύµβασης και µε βάση την ολική και τις τµηµατικές 

προθεσµίες, οφείλει να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός είκοσι (20) ηµερών από της 

υπογραφής της σύµβασης χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 145 του N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν. 

4782/2021 και του άρθρου 6 της παρούσης. 

2. Το χρονοδιάγραµµα εγκρίνεται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, εντός δεκαπέντε 

(15) ηµερών, όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε. Υπέρβαση των επί µέρους προθεσµιών συνεπιφέρει 

τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ) ή να τροποποιήσει το ΣΑΥ που ενδεχόµενα έχει εκπονήσει η Υπηρεσία καθώς και να 

δηµιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 138, 

παράγραφος 8 του N. 4412/2016. Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι 

συµβατά µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο 

προς Υπουργούς-ΥΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

 

Άρθρο 10
ο
.Πρόληψη εργασιακού κινδύνου 

1. Κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µα τους νόµους, διατάγµατα, 

αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΚ, όπως εκφράζεται 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 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 Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε. 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) ΑΠΟ ΤΟ Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης ΤΟΥ 

Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ 'ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

� αναφορά ατυχήµατος, 

� διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 

� αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

� χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 

� εκπαίδευση προσωπικού, 

� ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. 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 

Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε 

� 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 Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

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 

Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται 

οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος 

ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση 

που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, 

αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

2.9.1 Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

� 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 

2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

2.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 

2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 

2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 

τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για 

πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 

επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης 

επικινδυνότητας π.χ. 

2.9.11 Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

2.9.12 Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 

επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

2.9.13 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 

2.9.14 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 άρθρου 12 του Π.∆.. 305/96). 

2.10 Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

Α. Γενικά: 

� είδος έργου και χρήση αυτού 

� ακριβή διεύθυνση του έργου 

� αριθµός αδείας 

� στοιχεία του κυρίου του έργου 

� στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

 

  



 

 

Β. Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 

� τεχνική περιγραφή του έργου 

� παραδοχές µελέτης 

� τα σχέδια  «ως κατεσκευάσθη» 

Γ. 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, π.χ. εργασίες 

συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π. 

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 ,κ.λ.π.) στην 

πυρασφάλεια κ.λ.π. 

∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 

� Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. 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 π.χ. 

οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη 

εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 

� 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 ∆/νσα 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 τον νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από 

αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

4. Επισηµαίνεται ότι το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ υποβάλλονται για έγκριση στην αρµόδια υπηρεσία. 

5. Όταν υπάρχει ανάγκη έκδοσης οικοδοµικής άδειας, τότε το ΣΑΥ και ΦΑΥ υποβάλλονται και στην 

αντίστοιχη Πολεοδοµία. 

 

Άρθρο 11ο: ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο 

Κατά την υπογραφή της Συµβάσεως κατασκευής του Έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητο 

του τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου θα 

αναλάβει τα καθήκοντα του και ο προϊστάµενος τους εργοταξιακού γραφείου. 

Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός 

ΕΜΠ ή άλλης ισότιµης Σχολής 10ετούς τουλάχιστον πείρας κατασκευαστικής σηµαντικών έργων που θα διορίζεται 



 

 

από τον ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 

Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου ∆ιπλωµατούχου Μηχ/κού, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά 

λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί κατά την 

απόλυτη κρίση της να µη δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία 

θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο 

προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα τεχνικός διερµηνέας. 

Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η 

απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν σχέση µε το 

υπόψη έργο. 

Όταν ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο 

αντικαταστάτης του που θα είναι Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από την υπηρεσία. 

Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου περιλαµβανοµένης της παραλαβής 

των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής 

κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, 

ηµερολόγια κλπ.) 

Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και 

για τη λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, 

καθώς και κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο προϊστάµενος αυτός πρέπει να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υπεύθυνη 

δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη 

κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα 

οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον αποµακρύνει και να τον αντικαταστήσει µε άλλον του οποίου ο διορισµός θα 

υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την 

κρίση της είναι απαραίτητο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον 

τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 

ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Σύνταξη µητρώου του έργου - Παραλαβές - Ηµερολόγια 

Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και θα 

πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον : 

• Πίνακα απογραφής, κατά τρόπο περιληπτικό, των επιµέρους έργων που συγκροτούν το όλο έργο. 

• Όλα τα σχέδια του έργου σε ψηφιακή µορφή σύµφωνα µε την κλίµακα και τα πρότυπα των αντιστοίχων 

σχεδίων της µελέτης ή άλλη λεπτοµερέστερη κλίµακα εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, όπως θα 

καθορίζεται λεπτοµερώς στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου. 

Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο ανάλογος τίτλος, κατά τα πρότυπα της µελέτης και µε την 

ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε». Στα σχέδια αυτά θα φαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, 

οι διαστάσεις τους, θα σηµειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιµών και θα είναι λεπτοµερέστατα και 

συµπληρωµένα µε σηµειώσεις- παρατηρήσεις, όπου χρειάζεται. 



 

 

Απαραίτητα θα περιέχεται η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των έργων µε τις εξαρτήσεις τους από 

σταθερά σηµεία. 

• ∆ιαγράµµατα σε ψηφιακή µορφή σε κατάλληλη κλίµακα των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν και 

αυτών για τις οποίες θεσπίστηκε δουλεία διέλευσης. 

• Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα - συντ/νες) 

µαζί µε τα σχέδια που να δείχνουν τις θέσεις τους. 

• Τεύχος µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα των δοκιµών και ελέγχων. 

Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλους, καλής κατασκευής, θα 

συνταχθούν σε 3 σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών επιµετρήσεων, τα οποία θα 

υποβληθούν στην Υπηρεσία µόλις θα αποπερατωθεί το έργο. 

Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε αν, µετά το τέλος των εργασιών, δεν υποβληθεί στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο των έργων. 

 

Ηµερολόγιο 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί ηλεκτρονικό ηµερολόγιο σε ελεύθερο λογισµικό ευρείας χρήσης, σύµφωνα 

µε το άρθρο 146 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν. 

4782/2021, στο οποίο αναγράφονται µε συνοπτικό τρόπο, ιδίως: 

Στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 

Αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε 

ηµεραργία λόγω υπερηµερίας εργοδότη. 

Τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας εργοδότη. 

Θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν 

εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι. 

Ώρα έναρξης και πέρατος των κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας, 

Αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού. 

Οι συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις και 

τον σχετικό εξοπλισµό. 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά, οι εκτελούµενες εργασίες. 

Καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµιές, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, 

καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών. 

Οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων της επίβλεψης. 

Έκτακτα περιστατικά. 

Σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες. 

Κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ηµερολόγιο υπογράφεται µε ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον 

προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου.  

 

Άρθρο 13
ο
.Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

Για τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 138 του N. 4412/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 59 του Ν. 4782/2021, επίσης: 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την επί του εδάφους εφαρµογή των εγκεκριµένων χαράξεων µετά των 

απαιτούµενων προς τούτο υλικών κατασκευής σταθερών σηµείων και των αντιστοίχων σχεδίων, οι δαπάνες για τις 



 

 

καταµετρήσεις εν γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση και η κατασκευή των οδών προσπέλασης προς 

θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών, οι δαπάνες ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και κάθε εν γένει 

δαπάνη για την κατασκευή των έργων. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται άνευ ιδιαιτέρας αποζηµίωσης, όπως βάσει των χορηγήσεων µελετών, των εγγράφων 

οδηγιών της Υπηρεσίας και των εγκεκριµένων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφών εκπόνησης µελετών να προβεί επί 

παρουσία του αντιπροσώπου της υπηρεσίας στην επί του εδάφους εφαρµογή των µελετών σε αναπασσαλώσεις 

και χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και τη λήψη απαιτούµενων συµπληρωµατικών στοιχείων 

προς συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της οριστικής µελέτης, όπως επίσης στην 

σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 

 

Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών από 

τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.) για τυχόν αγωγούς και καλώδια στις θέσεις των 

έργων καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό τούτων πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, 

όπως και στη µετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, ή αποκατάσταση ή αποζηµίωση των οποίων θα 

επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να φωτογραφίζει το έργο στις διάφορες χαρακτηριστικές 

φάσεις του. Οι φωτογραφίες θα είναι έγχρωµες και θα εκτυπώνονται σε διαστάσεις 18 x24 εκ. θα παραδίδονται σε 

δύο (2) αντίγραφα στην επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά Filmsαυτών ή τα αντίστοιχα 

ηλεκτρονικά αρχεία από την συσκευή λήψης των φωτογραφιών. 

 

Επίσης κατά την παράδοση του έργου θα παραδίδονται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και δύο έγχρωµες 

φωτογραφίες µεγάλων διαστάσεων (κάδρα) γενικής αποτυπώσεως του έργου. Σ' αυτές θα πρέπει να αναγράφονται 

γενικά χαρακτηριστικά του έργου (τίτλος, κόστος, εργοδότης, µελετητής, κατασκευαστής κ.λ.π.) σε συνεννόηση µε 

τον επιβλέποντα. 

 

Σε περίπτωση µη υποβολής των ανωτέρω φωτογραφιών θα περικόπτεται από τους τµηµατικούς λογαριασµούς 

75€ για τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και 75€ για τις φωτογραφίες γενικής εκτύπωσης του 

έργου. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τις µελέτες κατασκευής όλων των τεχνικών έργων του δρόµου και να 

προβεί στην αποτύπωση της περιοχής κάθε τεχνικού, χωρίς πρόσθετη αµοιβή αφού αυτή θα περιλαµβάνεται στην 

ανοιγµένη προσφορά του. 

Υποχρεούται να εκπονήσει την στατική µελέτη της ξύλινης ή µεταλλικής στέγης του κτιρίου χωρίς πρόσθετη αµοιβή, 

αφού αυτή θα περιλαµβάνεται στην ανοιγµένη προσφορά του. Η παραπάνω µελέτη καθώς επίσης και τα 

κατασκευαστικά σχέδια της στέγης σε κλίµακα 1/20 θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση από την ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία και δεν θα πρέπει να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής της στέγης, αν προηγούµενα δεν εγκριθεί η 

σχετική µελέτη. 

 

Οι παραπάνω µελέτες θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και καµία εργασία 

κατασκευής των παραπάνω τεχνικών δεν θα πρέπει να αρχίσει αν προηγούµενα δεν εγκριθούν οι σχετικές µελέτες. 



 

 

Ο τύπος των τεχνικών και η θέση τους θα καθορίζονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εφ' όσον δεν ορίζονται στην 

µελέτη. 

 

Η υποβολή των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στην ∆/νουσα Υπηρεσία, για τη σχετική έγκριση. Υπενθυµίζεται 

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

της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία ,δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη 

αυτή ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι αυτόν από τις συµβατικές υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

 

Άρθρο 14
ο
.Εργαστηριακός έλεγχος υλικών  

Εργαστήριο ελέγχου υλικών 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συνεχή δοκιµασία και ποιοτικό έλεγχο του έργου, και να συµβληθεί µε 

αναγνωρισµένο εργαστήριο (δηµόσιο ή ιδιωτικό), όπως αυτό προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 138 του N. 

4412/2016. 

Η συνεχής δοκιµασία των υλικών και ο έλεγχος των έργων πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες για 

το έργο προδιαγραφές, κανονισµούς κ.λ.π. 

Το εργαστήριο µε το οποίο θα συµβληθεί ο ανάδοχος θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποτεδήποτε και από την 

Υπηρεσία και εφ' όσον είναι ιδιωτικό θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό, µηχανήµατα και εργαλεία για την 

εκτέλεση των απαιτούµενων κατά τον χρόνο κατασκευής του έργου ελέγχων και µελετών και θα τηρείται πλήρες 

µητρώο διεξαγόµενων ελέγχων και ερευνών. 

Ο διεξαγόµενος έλεγχος των υλικών (∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι) και των εκτελούµενων εργασιών πρέπει να γίνεται 

συνεχώς και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών που ισχύουν. 

Υποχρεωτικές δοκιµές 

Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιµές ως ανωτέρω και σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. µε δικές του 

δαπάνες, κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από τις δοκιµές που θα διενεργήσει η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία, µε την συνδροµή του Περιφερειακού Εργαστηρίου ∆ηµ Έργων Ηπείρου. 

 

Άρθρο 15
ο
.Εργαστηριακές δοκιµές 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των κάτωθι ελαχίστων εργαστηριακών δοκιµών. Οι εν λόγω δοκιµές 

καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα και συνοδεύουν τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική του 

έργου, και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτών. 

 

Στην περίπτωση κατά την οποία, προέκυψε ότι οι γενόµενες δοκιµές είναι µικρότερες των ελαχίστων 

καθοριζοµένων, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 21€ ανά δεκάδα ελλειπουσών δοκιµών και παρακρατείται 

βάσει αποφάσεως του προϊσταµένου της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας και εκπίπτει εκ της πρώτης πιστοποιήσεως 

του ανάδοχου. Η ποινική αυτή ρήτρα είναι ανέκκλητος και δεν δύναται οι ελλείπουσες δοκιµές να καλυφθούν διά 

περισσοτέρων δοκιµών σε επόµενα στάδια εργασίας σύµφωνα µε την αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απόφαση 

τ.Υ.∆.Ε. 

Επίσης ο έλεγχος του πάχους των στρώσεων οδοστρωσίας (υποβάσεις - βάσεις) συµπυκνωµένου πάχους 10cmή 

άλλου πάχους που θα καθορίζεται από την τεχνική µελέτη του έργου καθώς και του πάχους της ασφαλτικής 

στρώσεως, θα γίνεται όχι µόνον χωροσταθµικά αλλά και µε λήψη καρότων από το Τµήµα Εργαστηρίου ∆ηµ. Έργων 

της ∆/νσης∆ηµ. Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου µε φροντίδα της Υπηρεσίας, αδαπάνως για τον ανάδοχο του 

έργου και σε αριθµό τουλάχιστον ενός δείγµατος ανά 300 mµήκους της οδού. 



 

 

 

Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών 

Α'Συµπυκνώσεις 

1) Σκάφη ορυγµάτων ή εδράσεων επιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή µικρότερου 

αυτοτελούς τµήµατος ανά κλάδο οδού 

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

2) Επιχωµάτων και στρώσεων εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ
3
 συµπυκνωµένου όγκου ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

3) Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιηµένων δι' εκάστην στρώσιν ανά 

300 µ. µήκους κλάδου οδού 

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

4) Βάσεων σταθεροποιούµενων διά τσιµέντου ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

5)Ασφαλτικαί επιστρώσεις ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

B' Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 
 

1) Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) ανά 200 Μ
3
 ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

2) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλιστικών ανά 300 Μ
3
 ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

3) Αδρανή στραγγιστηριών ή άλλων ειδικών κατασκευών π.χ. Β 450, λεπτά 

σκυροδέµατα ανά 200 Μ
3
 

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

Γ Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου 
 

1) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ
3
 ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

2) Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ
3
 ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

3) Στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ
3
 ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

4) Αδρανών υλικών καλύψεων (επιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες κ.λ.π.) ανά 300 Μ
2
 ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

∆' Υγεία πετρωµάτων 
 

Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 Μ
3
 ή κλάσµα αυτών, αν 

πρόκειται για πηγή από την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ποσότητα. 

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

 

Ε' ∆οκίµια σκυροδέµατος 

 

1) Εργοστασιακό σκυρόδεµα 

Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µία ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από µια 

δειγµατοληψία 6 δοκιµίων. 

Η αρµόδια υπηρεσία ή ο επιβλέπων αλλά και το Εργοστάσιο παραγωγής του σκυροδέµατος έχουν το δικαίωµα να 

αυξήσουν τον αριθµό των δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας από 6 σε 12 αν πρόκειται να διαστρωθούν περισσότερα 

από 11 φορτία αυτοκινήτων. Η δαπάνη ελέγχου των επί πλέον 6 δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον που ζήτησε τη λήψη 

τους. 

Αν η ποσότητα του σκυροδέµατος που θα διαστρωθεί σε µια ηµέρα υπερβαίνει τα 150 Μ
3
 η δειγµατοληψία αυτής 

της παρτίδας θα περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια, που δε θα παίρνονται από διαδοχικά αυτοκίνητα, αν αυτό είναι 



 

 

δυνατόν. 

Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει δύο διαδοχικές ηµέρες τότε το σκυρόδεµα του διηµέρου θα αποτελεί µια 

παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία δώδεκα (12) συµβατικών δοκιµίων, από τα οποία τα έξι 

(6) θα παίρνονται την πρώτη ηµέρα. 

Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει περισσότερες από δύο διαδοχικές ηµέρες, τότε η παρτίδα κάθε διηµέρου 

θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία δώδεκα (12) συµβατικών δοκιµίων, εκτός αν ο αριθµός των ηµερών 

διαστρώσεως είναι µονός, οπότε η παρτίδα της τελευταίας ηµέρας θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι 

(6) συµβατικών δοκιµίων. 

Αν η διάστρωση ενός διηµέρου πριν συµπληρωθούν δώδεκα (12) δοκίµια, τότε η παρτίδα σκυροδέµατος που έχει 

διαστρωθεί θα αντιπροσωπεύεται από τα έξι (6) πρώτα δοκίµια. Τα υπόλοιπα δοκίµια που πιθανώς έχουν 

κατασκευαστεί δε θα συµπεριλαµβάνονται στους ελέγχους συµµορφώσεως. 

Σκυρόδεµα το οποίο διαστρώνεται σε δύο όχι διαδοχικές ηµέρες θα αποτελεί δύο παρτίδες και θα 

αντιπροσωπεύεται από δύο δειγµατοληψίες. 

Αν το έργο απαιτεί διάστρωση χωρίς διακοπή για περισσότερες από µια ηµέρες (όπως συµβαίνει σε κατασκευές µε 

ολισθαίνονταξυλότυπο), το σκυρόδεµα θα χωρίζεται σε νοητές παρτίδες ανάλογα µε τις φάσεις της κατασκευής 

(π.χ. διάστρωση ηµέρας, διάστρωση νύχτας). 

Από ένα αυτοκίνητο µεταφοράς σκυροδέµατος θα παίρνεται το πολύ ένα δοκίµιο για τον έλεγχο συµµορφώσεως. 

Αν η σκυροδέτηση συµπληρώνεται µε λιγότερα από έξι (6) αυτοκίνητα, τότε επιτρέπεται η λήψη περισσότερων 

δοκιµίων από το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά κάθε δοκίµιο θα παίρνεται αφού έχει εκφορτωθεί περίπου 1 Μ
3
 

σκυροδέµατος µετά τη λήψη του προηγούµενου δοκιµίου. Το δοκίµιο (ή τα δοκίµια), το αυτοκίνητο από το οποίο 

έγινε η δειγµατοληψία και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώθηκε το φορτίο του αυτοκινήτου θα 

σηµειώνονται. 

2) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων. 

Αν το έργο είναι µικρό και δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν προκαταρκτικοί έλεγχοι αντοχής επί τόπου, 

ισχύουν τα ακόλουθα. 

Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θ' αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από µια 

δειγµατοληψία έξι (6) δοκιµίων, εκτός αν ο συνολικός όγκος του σκυροδέµατος που πρόκειται να διαστρωθεί 

υπερβαίνει τα 150 Μ
3
, οπότε η δειγµατοληψία θα περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια. Ο επιβλέπων ή ο 

κατασκευαστής έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό των δοκιµίων από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίµια. 

Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη των επί πλέον έξι (6) δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον που ζήτησε τη λήψη τους. 

Για τους ελέγχους συµµόρφωσης παίρνεται ένα δοκίµιο από διαφορετικό ανάµιγµα. Το δοκίµιο καθώς και η περιοχή 

του έργου στην οποία διαστρώνεται το ανάµιγµα θα σηµειώνονται. ∆εν πρέπει να γίνεται επιλογή καλών ή κακών 

αναµιγµάτων. Τα αναµίγµατα από τα οποία θα γίνει δειγµατοληψία πρέπει να είναι τυχαία, η δε εκλογή τους 

αποφασίζεται από τον επιβλέποντα πριν ολοκληρωθεί η ανάµιξη. 

 

3) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µεγάλων έργων 

Οι επόµενες παράγραφοι ισχύουν στην περίπτωση έργων στα οποία ο κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος από 

την Σύµβαση του έργου να εγκαταστήσει συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος και να διενεργήσει 

προκαταρκτικούς ελέγχους. 

Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από µια 

δειγµατοληψία. Για έργα µε διάστρωση χωρίς διακοπή ισχύουν όσα αναφέρονται στον Νέο Κανονισµό Οπλισµένου 

Σκυροδέµατος. 



 

 

Οι δειγµατοληψίες των τριών πρώτων ηµερών διαστρώσεως θα αποτελούνται από 12 δοκίµια η κάθε µία, οι δε 

δειγµατοληψίες των επόµενων ηµερών από 3 δοκίµια. Αν το σκυρόδεµα είναι έτοιµο, οι δειγµατοληψίες θα γίνονται 

στο συγκρότηµα παραγωγής. Τα δοκίµια θα έχουν συνεχή αρίθµηση. Κάθε δοκίµιο θα παίρνεται από διαφορετικό 

ανάµιγµα όπως και στο εργοταξιακό σκυρόδεµα έργων. 

Στη σύµβαση του έργου πρέπει να προβλέπεται ικανός αριθµός δοκιµίων που θα ελέγχονται σε µικρές ηλικίες, ώστε 

να είναι δυνατόν να προβλέπεται µε ικανοποιητική προσέγγιση η αντοχή 28 ηµερών. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τον Νέο Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. 

ΣΤ' Έλεγχος ποσού ασφάλτου και κοκκοµετρήσειςασφαλτοµίγµατος 

Ανά τρίωρον παραγωγή ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

Ζ' Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος κατάMARSALL 

∆ι' εκάστη ηµερήσια παραγωγή ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

Η' Έλεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος 

∆ι' εκάστην ηµερήσια παραγωγή ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

Θ' Έλεγχος προσδιορισµού υγρασίας 

∆ι' αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούµενων  

διά τσιµέντου ανά 2 ώρες εργασίας ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1) 

 

∆ιευκρίνιση 

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των έργων και όχι στην περίοδο 

των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής 

δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο αριθµό δοκιµών, που αναφέρονται ανωτέρω. 

Πέραν των ανωτέρω έχει ισχύ και η αριθµ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 του Υ.∆.Ε. που αφορά την 

δειγµατοληψία και τον έλεγχο ασφαλτοµιγµάτων χρησιµοποιουµένων στα δηµόσια έργα καθώς και ο ισχύων Νέος 

Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος". 

 

Άρθρο 16
ο
.Ξυλότυποι. ικριώµατα και γενικά βοηθητικές µη µόνιµες κατασκευές 

Η κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωµάτων και γενικά βοηθητικών µη µόνιµων κατασκευών, ανεξαρτήτως υλικών 

κατασκευής των, γίνεται µε την αποκλειστική υπευθυνότητα του αναδόχου άρθρο 34 παρ. 4 Π.∆. 609/85. 

Επίσης η επιλογή των υλικών κατασκευής των εν λόγω κατασκευών και η µέθοδος κατασκευής των, επαφίενται 

στην υποχρέωση του ανάδοχου. 

Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία, ουδεµία υποχρέωση έχει να ελέγξει τις εν λόγω κατασκευές είτε στη φάση της 

µελέτης τους είτε στη φάση της κατασκευής τους. 

Κατόπιν τούτου δεν απαιτείται εκ µέρους του ανάδοχου η υποβολή των µελετών, των εν λόγω κατασκευών, στην 

υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, ούτε όχληση της Υπηρεσίας για επίβλεψη κατά την φάση της κατασκευής τους, 

διότι η υπηρεσία όπως προαναφέρθηκε δεν υποχρεούται σε οποιονδήποτε έλεγχο. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα (επιστηµονικές γνώσεις, 

πείρα κ.λ.π.) είτε για την σύνταξη των µελετών των ανωτέρω κατασκευών, είτε για την επίβλεψη κατά την φάση 

κατασκευής τους, υποχρεούται να προσλάβει το απαραίτητο επιστηµονικό προσωπικό. 

 

Άρθρο 17
ο
.Εξυπηρέτηση οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα ΟΚΩ που θα πρέπει 

να µεταφερθούν από τους κυρίους τους. Με τις εργασίες αυτές ανάδοχος δεν έχει καµία ανάµιξη υποχρεούται όµως 



 

 

να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους 

καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 

 

Άρθρο 18
ο
.Παραλαβές αφανών εργασιών και γενικά έλεγχος του έργου 

Η επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία δεν υποχρεούται να βρίσκεται στον τόπο του έργου καθ' όλη τη διάρκεια 

κατασκευής του. Κατόπιν τούτου, και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 151 του Ν 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 70 του Ν. 4782/2021, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την 

υπηρεσία για την παραλαβή των αφανών εργασιών και γενικά τον έλεγχο των εργασιών. Επίσης ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προγραµµατίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να µην απαιτούνται παραλαβές αφανών εργασιών και 

λοιποί έλεγχοι από την Υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 19
ο
.Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες υπερσυµβατικές εργασίες 

Εάν κατά την κατασκευή των έργων παραστεί ανάγκη αυξοµειώσεως των ποσοτήτων εργασιών προβλεπόµενων 

από τη σύµβαση, η εκτέλεση νέων εργασιών µη προβλεπόµενων σ' αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 156 του 

N.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021. 

Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί µέρους εργασιών, ύστερα 

πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισµού Νέων 

Εργασιών. 

Η δυνατότητα διαχείρισης των επί «έλασσον δαπανών» καθορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 

156 του N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 4782/2021. 

 

Άρθρο 20
ο
.Άδειες-και Εγκρίσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση µε µέριµνα ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών- 

εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από την Νοµοθεσία ή και που είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το 

σχετικό αίτηµά του στην κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία, παράλληλα δε οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε 

αντίγραφα των συναφών δικαιολογητικών) στην επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις 

αδειών-εγκρίσεων ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης. 

Ο Κύριος του Έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον ανάδοχο τις απαιτούµενες διοικητικές 

άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπόνησης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο Κύριος του έργου αναλαµβάνει να παράσχει την συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του αναδόχου και 

µόνο µε τους τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρµοστέα για την έκδοση 

της άδειας-έγκρισης διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

 

Άρθρο 21
ο
.Σήµανση και ασφάλεια κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών - Πινακίδες ∆ηµοσιότητας του 

έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες να προβαίνει στην 

τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά 

κ.λ.π.) σηµάτων και πινακίδων ασφαλείας προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της 

συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, 

ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που αναβοσβήνουν (FLASH-LIGHTS) και κατάλληλες περιφράξεις 

ασφαλείας, λαµβανοµένου πάντοτε του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει. 



 

 

Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του ανάδοχου για την ασφαλή 

καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις 

παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και την νύχτα. Τα 

παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων 

ασφάλειας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του µέσα σε ένα (1) µήνα από την εγκατάστασή του να 

τοποθετήσει µία (1) πινακίδα ∆ηµοσιότητας για το Έργο, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που θα του χορηγήσει η 

Υπηρεσία βάσει των Οδηγιών περί δηµοσιότητας συγχρηµατοδοτούµενων έργων από την Ε.Ε. (Κανονισµός 

1159/2000) και στη θέση που θα του υποδεχτεί προκειµένου να διασφαλίζεται η δηµοσιότητα περί 

συγχρηµατοδότησης στο Έργο. 

 

Άρθρο 22
ο
Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης. Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, λοιπά τεχνικά 

έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών µεταφοράς για τις 

ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις 

οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη 

υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο προφύλαξης ή 

ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο 

προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη. 

Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε 

αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις 

σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, επιπλέον θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας διακοσίων 

ευρώ (200 €) ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη ,συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις θέσεις 

κατασκευής του έργου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισµός, αποκατάσταση 

καταπτώσεων, διαβρώσεων κ.λ.π.). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό 

απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της 

προσφοράς του. 

Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι εργασίες 

σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση 

µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της 

µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από τονΑνάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την 

Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της 

κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της προσφοράς ή µε τις τιµές µονάδας νέων εργασιών 

κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. 

 

Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάµψεις της κυκλοφορίας, η 

σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας που δεν είναι 

εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και µε συνθήκες µέσης αναµενόµενης χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα 



 

 

λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και 

µε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα 

τίθενται υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε συνολικά και σε κάθε 

περίπτωση µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής. 

Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως ανωτέρω, θα 

παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, 

που θα υποδείξει αυτή. 

Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, π.χ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, 

πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κλπ, επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς 

προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις. 

 

Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο ΦΕΚ905Β/20.05.2011απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµποντα σήµατα, µάτια γάτας, 

αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφάλειας, κώνους σήµανσης κτλ. Που λεπτοµερώς θα 

καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του άρθρου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, να έχει όσο το 

δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψοµέτρων, 

καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόµη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της 

κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να 

µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη 

διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), συµµορφούµενος πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις 

και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά µέτρα / έργα της 

κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειες τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για 

αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων εκτελουµένων 

έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του οδοστρώµατος που 

γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για 

αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες 

προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. 

 

Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την 

κυκλοφορία. 

Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και λοιπές προσβάσεις, 

στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται 



 

 

χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση 

πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως 

προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του 

Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανοιγµένο τρόπο στην 

προσφορά του. 

 

Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας-µεθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο, µε την οποία 

θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Αναδόχου και µετά από έγκριση από την 

Υπηρεσία, θα µπορεί να παραληφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 

 

Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος διατοµής οδού, ή 

ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η 

κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 

 

Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 81 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) και του άρθρου 7 της υπ' αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του 

Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές 

ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί 

παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελούµενων έργων εντός ή και εκτός 

κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και 

επισύρουν τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) , ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις. 

 

Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για 

λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί 

ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για 

την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, ή µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος 

άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, 

µια από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). 

 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις οποίες ο 

Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, 

χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το 

οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον 

επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή και άλλων υλικών. 

 

Άρθρο 23
ο
. Καθαρισµός εργοταξίων κατασκευών και εγκαταστάσεων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έρευνα, που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων ΟΚΩ να αναζητήσει 

στοιχεία για τους υφιστάµενους στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. οι οποίοι 

ενδεχόµενα να εµπλέκονται µε το έργο. 

Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 



 

 

Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών από 

τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.) για τυχόν αγωγούς και καλώδια στις θέσεις των 

έργων καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό τούτων πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, 

όπως και στη µετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, ή αποκατάσταση ή αποζηµίωση των οποίων θα 

επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 24
ο
Απαλλοτριώσεις 

Εάν οι απαλλοτριώσεις του έργου δεν έχουν γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται εάν 

διαταχθεί όπως εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών υποβάλλει σε δώδεκα αντίγραφα, κτηµατολογικό 

διάγραµµα υπό κλίµακα 1:1000, µε κτηµατολογικό πίνακα των καταλαµβανόµενων ιδιοκτησιών στο οποίο 

αναγράφονται όλα τα απαιτούµενα για την απαλλοτρίωση στοιχεία. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ως άνω κτηµατογραφικές εργασίες εάν διαταχθεί αποζηµιούµενος βάσει 

των περί αµοιβών µηχανικών διατάξεων. 

 

Άρθρο 25
ο
: Προστασία βλάστησης - Περιβάλλοντος. 

α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, 

θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση 

των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης 

δένδρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών, κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών 

από µηχανικά µέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής κ.λ.π. Επίσης πρέπει να διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής 

για την µετάβασή τους στους αγρούς, παίρνοντας τα κατάλληλα µέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση 

αποχέτευσης αγρών κ.λ.π.) και για την αποφυγή άµεσων ή έµµεσων ζηµιών ή πρόκλησης πληµµυρών. Η Υπηρεσία 

δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 

 

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συµµορφώνεται πλήρως προς την εγκύκλιο 

Υπ. ∆.Ε. Γ 2-∆2/0/3/192/εγκ. Α2 13/5-12-75 και την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νοµοθεσία. 

 

γ. Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από την 

εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριµένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο ανάδοχος, 

ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα µπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωµένος να 

αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την 

εγκατάσταση του, µε δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή παράτασης 

προθεσµίας. 

 

δ. Γίνεται ειδική επισήµανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών, να 

αποφεύγει να τραυµατίζει τον περιβάλλοντα χώρο µε πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται στη 

µελέτη) ή µε απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγµάτων. 

O! οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων εκσκαφών θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µη δηµιουργούν 

οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών και της Υπηρεσίας. 

 

ε. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστάσεις παραγωγής ή λήψης 



 

 

αδρανών υλικών σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

 

στ. Για τη ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών-∆ιαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης, θα 

εφαρµοσθεί η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β'). 

 

Με την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος ορίζεται ως διαχειριστής ανακυκλώσιµων υλικών για το έργο και 

οφείλει να υποβάλλει σχέδιο διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών. Επισηµαίνεται το άρθρο 7 της ΚΥΑ Αρ. 

36259/1757/Ε103 ΦΕΚΤΒ'/24.8.2010 όπου αναφέρεται στην απαίτηση διαχείρισης της περίσσειας υλικών 

εκσκαφών, και απορριµµάτων καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ. 

 

ζ. Ο Ανάδοχος µετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (AEKK), οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από 

εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, στην οποία εκτός από τα στοιχεία του υπόχρεου, τη ∆/νση και τη 

δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων, θα αναφέρονται επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά µε τις κατηγορίες 

και τις ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών (∆ελτίων Αποστολής, 

Τιµολογίων κλπ) που τηρούνται στο αρχείο του εν λόγω συστήµατος. 

 

Η µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε την κείµενη κατά 

περίπτωση σχετική νοµοθεσία. 

 

Επίσης ο κύριος του έργου υποχρεώνεται στην καταχώρηση όλων των στοιχείων παραγωγής, συλλογής - 

µεταφοράς αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

 

Άρθρο 26
ο
: Αρχαιότητες 

Σε περίπτωση που στην περιοχή εκτέλεσης του έργου υπάρχουν αρχαιότητες, ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως 

µόλις διαπιστώσει την ύπαρξή τους να ειδοποιήσει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την αρµόδια Αρχαιολογική 

Υπηρεσία, και να διακόψει αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. Μετά τον πρώτο 

χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες στον ανάδοχο είτε για την 

συνέχιση των εργασιών, είτε για την προσωρινή διακοπή αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που η Αρχαιολογική 

Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες. Για τις τυχόν καθυστερήσεις από τις διακοπές λόγω αρχαιολογικής έρευνας, ο 

ανάδοχος ουδεµιάς αποζηµίωσης δικαιούται πλην της νόµιµης παράτασης και αναθεώρησης. Ο ανάδοχος θα 

πρέπει να είναι προετοιµασµένος ώστε να µετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση τον εξοπλισµό και το προσωπικό 

του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο ώστε να µειώνονται στο ελάχιστο δυνατό οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση 

του έργου από τις αρχαιολογικές έρευνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία τις 

απαιτούµενες διευκολύνσεις, και να συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. Όλα τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο 

Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Ελληνική νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 27
ο
Φωτογραφίες - δηµοσιότητα έργου 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει και υποβάλλει στην Υπηρεσία φωτογραφίες του έργου, µε µέριµνα και 

δαπάνες του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε λεπτοµέρεια από την διαταγή του Υ∆Ε αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 



 

 

20) ήτοι: 

α. Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου. Αυτές θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία 

µε τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης. 

β. Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Αυτές θα υποβάλλονται µε τα 

δικαιολογητικά της 2ης, 3ης ή και µεταγενέστερης πιστοποίησης 

γ. Φωτογραφίες του έργου, µετά την περαίωσή του. Αυτές θα υποβάλλονται µε τα δικαιολογητικά της τελευταίας 

πιστοποίησης, πριν την τελική. 

δ. Οι παραπάνω φωτογραφίες θα παραδοθούν και σε ψηφιακή µορφή. Όλες οι εν λόγω φωτογραφίες θα 

λαµβάνονται από έµπειρους φωτογράφους µε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή απόδοσης και πρέπει να είναι 

ευκρινείς µε καλή τεχνική εµφάνιση. Κατά την λήψη θα αποφεύγεται η προβολή διαφόρων προσώπων εκτός από 

τους εργατοτεχνίτες που απασχολούνται µε την κατασκευή των έργων και δεν θα παρακολουθούν την λήψη 

φωτογραφιών. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προφάσεις την δυνατότητα µετακίνησης, µε δικά του µέσα και 

δαπάνες του, επί τόπου του έργου του τεχνικού προσωπικού επίβλεψης, κάθε φορά που ειδοποιείται γι' αυτό το 

σκοπό. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνες του, να κατασκευάσει και εγκαταστήσει:  

α)από την έναρξη και κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου διαφηµιστική πινακίδα, 

β)µετά την ολοκλήρωση του έργου µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα ή αναµνηστική πλάκα. Τα ανωτέρω θα είναι 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2009. 

 

Άρθρο 28
ο
. Ασφαλίσεις. 

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 144 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε την παρ. 4 

του άρθρου 63 του Ν. 4782/2021, ο Ανάδοχος 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. 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

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. 

1.2 Οµοίως, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να έχει υπόψη του την 

περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των 

Κοινοτικών Οδηγιών. 

1.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

1.3 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. 

1.4 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. 

1.5 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. 

1.6 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 

� θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. 

� Θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, της 

υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών. 

� Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 

Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών 

συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Σ.Υ. 

1.7 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. 

1.8 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. 

1.9 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. 

1.10 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 

κατά την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

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. 

1.11 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. 

1.12 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. 

1.13 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) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα 

αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

 

2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ 

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. 

2.2 Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή 

οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από το ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές 

απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) 

ασφαλιστική (ες) σύµβαση(εις) στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του 

σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβαση(εων) θα καταβληθούν 

από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. 

2.3 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 . 

2.4 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.2.3. του παρόντος άρθρου. Οι 

τόκοι υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

2.5 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. Ο ΚτΕ, 



 

 

σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωµα να 

εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 2.3. ανωτέρω. 

2.6 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, παραλείψει, 

ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ., για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος 

έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάστασή της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής 

αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, 

θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. Εάν 

δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει 

στα χέρια του. 

2.7 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 κατά τα ανωτέρω. 

 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Ο έλεγχος των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της 

Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει µε την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» 

(CoverNote), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο, συνοδευόµενη από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1.12 του παρόντος 

άρθρου. 

3.2 Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) 

ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

3.3 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω παραγράφων 4.1, 4.2 και 4.3. 

3.4 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. 

3.5. Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύµβασης ισχύουν τα επόµενα: 

i. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. Προς τούτο, εντός δέκα πέντε (15) 

ηµερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την αναµορφωµένη ασφαλιστική 

σύµβαση προς επανέλεγχο. 

ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται να 

εφαρµόσει τις προβλέψεις της παρ. 2.1. του παρόντος άρθρου. 

3.5 Σε περίπτωση συµφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει 

στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύµβαση µε τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην 

προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο των προθεσµιών της παρούσας. 

3.6 Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε αποµειώνει 

οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύµβαση του έργου. 

 

4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

4.1. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» 



 

 

4.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε τους όρους 

των συµβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το συµβατικό τίµηµα του έργου 

συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν αναπροσαρµογών αυτού (θετικών ή αρνητικών). 

4.1.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, την 

αναπροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το πραγµατικό συµβατικό τίµηµα 

του έργου. 

4.1.3. 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'srisk), 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. 

4.1.4. 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. 

4.1.5. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς) 

προκαλούµενες από τις ακόλουθες -και µόνο αυτές- αιτίες. 

α. πόλεµο, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, ανταρτική δράση, επανάσταση, τροµοκρατική 

ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας, εµφύλιο πόλεµο. 

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. 

4.1.6. Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της 

υπασφάλισης. 

4.1.7. 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. 

 

4.2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

4.2.1. 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 του έργου 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 

4.2.2. ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε το πέρας της περιόδου της 

υποχρεωτικής συντήρησης (οριστική παραλαβή). 

4.2.3. Όρια Αποζηµίωσης 

Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά 

την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα: 

α Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων 

Τρίτων 

300.000,00 € 

β. Γ ια σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτοµο 300.000,00 € 

γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων 

800.000,00 € 

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι 

Τρίτων, κατά τη περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ' ελάχιστον  4.000.000,00 € 

4.2.4. Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο 

συντήρησης του έργου, µε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή µε άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόµενο πριν από 

την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ 

για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται στην παράγραφο 4.2.3. 

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 είναι 88.050,00 Ευρώ ανά άτοµο και ατύχηµα, 

450.000,00 Ευρώ σε περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος και 880.000,00 Ευρώ αθροιστικό ανώτατο 

όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

 

4.3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» 

3.3.1 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. 

3.3.2 Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των 

αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες 

αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας 

δυναµικότητας. 

3.3.3 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. 

3.3.4 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.4.1.4. του παρόντος άρθρου. 



 

 

3.3.5 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. Η ευθύνη των ασφαλιστών 

εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την αποµάκρυνσή 

τους από αυτό. 

3.3.6 Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται µε ανεξάρτητο ενιαίο 

3.3.7 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». 

3.3.8 Οι όροι ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να µην είναι κατώτεροι 

από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

4.4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) 

4.4.1. 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. 

4.4.2. 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. 

4.4.3. Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί 

εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

4.4.4. ∆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, µετατοπιστικόβαρέων 

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. 

 

5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το 

προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα 

Νοµοθεσία. 



 

 

5.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ηµεδαπό και 

αλλοδαπό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό 

αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. 

5.3. Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.4.1. και 4.2. του παρόντος άρθρου, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία γι την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

5.4. Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του έργου. 

 

6 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ.4. του παρόντος άρθρου θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι 

ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

6.1. Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόµενος» περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό 

που ασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου 

Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και το προσωπικό αυτού, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι 

Μελετητές. 

6.2. 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» (crossliability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόµενων φορέων. 

6.3. Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

� του Αναδόχου 

� και/ή των υπεργολάβων, µελετητών και συµβούλων του 

� 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. 

6.4. 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 της Υπηρεσίας. 

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 µε κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες 

και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 



 

 

6.5. Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, των Συµβούλων του, των 

συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 

6.6. 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. 

6.7. Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 4. θα καλύπτεται και η ευθύνη του ΚτΕ και/ή του 

προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

6.8. Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική Σύµβαση συν 

συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της υποασφάλισης. 

 

Άρθρο 29
ο
Τµηµατική παραλαβή τµήµατος αυτοτελούς χρήσεως 

Σύµφωνα µε το άρθρο 169 παρ. 6 του N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 83 του 

Ν. 4782/2021, (Κ∆Ε) Π.∆. 609/85, µπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή των τµηµάτων του έργου που 

αποπερατώθηκαν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής 

παραλαβής. 

 

Άρθρο 30
ο
.Χρήση των έργων προ της αποπερατώσεως 

Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 169 του N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 83 του Ν. 

4782/2021, η οδός που κατασκευάζεται, µπορεί να χρησιµοποιηθεί, κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας το έργο 

Υπηρεσίας, για εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών. 

Η σύµφωνα µε τα ανωτέρω χρήση της οδού, θα γίνεται µετά από απόφαση του προϊστάµενου της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας που θα καθορίζει τη χρήση των τµηµάτων της οδού και τις απαιτούµενες οδηγίες για την οµαλή 

διενέργεια της κυκλοφορίας και ταυτόχρονα την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. 

 

Άρθρο 31
ο
.∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

Το έργο ή αυτοτελή τµήµατά του µπορούν να παραδοθούν για χρήση, κατά την κρίση της ∆/νουσας Υπηρεσίας και 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 169 του N. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 83 του Ν. 

4782/2021. 

 

Άρθρο 32
ο
Πιστοποίηση αξίας εκτελεσθεισών εργασιών - Σύνταξη επιµετρήσεων 

Τα στοιχεία για την υποβολή των πιστοποιήσεων και η σύνταξη των επιµετρήσεων καθορίζονται από τα άρθρα 152 

και 151 αντίστοιχα του N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύµφωνα µε τα άρθρο 71 και 70 του Ν. 

4782/2021. Ουδεµία εργασία (αφανής εργασία) θα πιστοποιείται εφ' όσον δεν έχει παραληφθεί από την επίβλεψη 

και δεν είχαν γίνει οι προβλεπόµενες δοκιµασίες. 

 

Άρθρο 33
ο
Βλάβες στα έργα 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα 

έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του που οφείλεται σε αµέλεια, 

απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε 

οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας 

του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 1418/84 ως ισχύει (άρθρο 159 Ν. 4412/2016, όπως 



 

 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 του Ν. 4782/2021). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες 

που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. 

 

Άρθρο 34
ο
Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων 

Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή µετρείται πάντοτε από της 

βεβαιούµενης περαιώσεως του έργου αν µέσα σε δύο µήνες απ' αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική 

επιµέτρηση διαφορετικά από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική 

επιµέτρηση σύµφωνα µε το άρθρο 171 του N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 

85 του Ν. 4782/2021, ο χρόνος αυτός ορίζεται σε δέκα πέντε (15)µήνες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί µε αποκλειστική ευθύνη του και να διατηρεί τα έργα σε άριστη κατάσταση 

κατά την διάρκεια κατασκευής των και µετά από αυτή µέχρι της οριστικής παραλαβής και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 171 του N. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 85 του Ν. 4782/2021. 

 

Άρθρο 35
ο
 ∆ηµοσιεύσεις - Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου - Προστασία της βλάστησης 

Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούµενη έγκριση της ∆/σας Υπηρεσίας οποιαδήποτε 

ανακοίνωση που να έχει σχέση µε το έργο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών 

και του έργου µέχρι την προσωρινή παραλαβή του. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων σε κατάλληλες θέσεις 

και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγµένων από άχρηστα υλικά, καθώς επίσης και για 

την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά containersµέχρι την αποµάκρυνσή τους, ώστε να µην 

παρεµποδίζονται η λειτουργία των καταστηµάτων και η κίνηση των διερχοµένων. 

Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα και θάµνους που 

βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την 

κρίση του εργοδότου. Ο εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων και θάµνων η 

οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ. 

 

Άρθρο 36
ο
∆ιάφορα θέµατα 

Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύµβασης Εργολαβίας υπέχει την έννοια της ρητής 

και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος του από το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα για 

µερική ή ολική λύση της Σύµβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε µε αυτήν, σε περίπτωση 

έκτακτης ή απρόβλεπτης µεταβολής των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόµα και εάν από την µεταβολή 

αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο. 

Όλα τα Συµβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η 

χρησιµοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε άλλο 

έργο. 

 

Άρθρο 37
ο
 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

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.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 



 

 

42), Ν. 4782/2021 (άρθρο 59 παρ. 9). 

 

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 Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), 

όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ. 177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και 

∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ. 

37 παρ.8 και αρ.182). 

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 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 την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/Ο ι κ/85/2001 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

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 η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

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. 

1. 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 ενσωµατώθηκαν στο 

Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2. 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/25-11 -2011) 

και την αρ. πρωτ. ΐ02θ1/27-3-20ΐ2 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. 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.3669/08 αρ. (73 και 75). 

4. 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. 

5. ∆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. 

 

 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 

υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους 

σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 

εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 

επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 

συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 

κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 

αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 

εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων 

κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν 

οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις 



 

 

τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια 

επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και 

Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 

προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη 

διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο 

βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές 

αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα 

εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 

αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 

µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο 

σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας 

Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 

1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Γ ια την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και 

επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην 

αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

 

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα 



 

 

ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή 

στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 

18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να 

παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 

απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 

(αρ.92 - 95), Π∆305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και 

εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & 

επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων 

πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν. 1430/84 

(αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως: 

προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον 

τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός 

αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81 (αρ.102-108), Ν. 1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 

(αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση 

υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 

οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

� Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

� Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

� Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : 

Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 

τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 

ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των 

καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 

(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.ΐνµέρος 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. 

 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και 

διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του 

λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές 

κλίµακες, κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. 

αυτού: Π∆89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12παραρτ.ΐν 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.ΐν, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 

304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1 .γ 

και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον 

χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή 

λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων 

σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 

συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 

 

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 

οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 

ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :  

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/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.ΐν µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 



 

 

21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 

παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

ΥΑ3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.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 κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ16440/Φ. 10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτΊν µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής& λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική 

∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑαρ.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 

των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, 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 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.^ µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

  



 

 

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. ∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. ∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. ∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν.2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. ∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. ∆. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. ∆. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. ∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. ∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. ∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

  Π. ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

  Π. ∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π. ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. ∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π. ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. ∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. ∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. ∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π. ∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. ∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

Π. ∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. ∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. ∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π. ∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π. ∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Π. ∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93   

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/οικ/2 

15/31-3-08 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

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 ΦΕΚ 113/Β/97   



 

 

αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΚΥΑ 
ΦΕΚ 987/Β/99 

  

αρ.οικ.16289/330/99 

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   

 

 

Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση ότι δεν έρχονται  σε αντίθεση µε τα ισχύοντα του Ν. 4412/2016 όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί µε µεταγενέστερες διατάξεις και ειδικότερα µε τον πρόσφατο Ν 4782/2021, οι διατάξεις του οποίου 

προφανώς ισχύουν σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος τους. 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ιωάννινα      /      /2021 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥΛΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ     
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ιωάννινα       /     /2021 

Η. ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΣΕ 

 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΩΛΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ     

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ιωάννινα       /       /2021 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΔΤΕ 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      
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