
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

  

 

Ζαγορά, 10.07.2019 

Αριθµ Πρωτ. 7217 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ 

∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ: 

YΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(θέσεις του 

∆.Κ. Ζαγοράς  Ρέµα Συµεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2   και της Τ.Κ. 

Μακρυράχης  Θέση Κούκος και 

YΠΟΕΡΓΟ 2:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

(Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ)"  

 

Προϋπολογισµού 849.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 

 

 





 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

∆)νση: Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας 

Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 

Tηλ.:  24263-50105 

fax: 24260 - 23128 

τ.κ.:  37001    

email: texzagmour@gmail.com 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

1. Ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου 

«α/. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

YΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ 

∆.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(θέσεις του ∆.Κ. Ζαγοράς  Ρέµα Συµεών, Αγία 

Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2   και της Τ.Κ. Μακρυράχης  Θέση Κούκος) και  

YΠΟΕΡΓΟ 2:  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ),  για τις ανάγκες του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου» µέσω του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr, στη διαδροµή: ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ - ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού, στις µη 

κεντρικές κυβερνητικές αρχές και δραστηριοποιείται σε γενικές δηµόσιες υπηρεσίες, 

συµπεριλαµβανοµένου και πάσης φύσεως τεχνικά έργα. 

4. Κωδικός CPV: 45233120-6. 

5. Κωδικός NUTS: EL613 

6. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αφορά την αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από 

θεοµηνία στη ∆.Ε. Ζαγοράς (θέσεις του ∆.Κ. Ζαγοράς  Ρέµα Συµεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία 

Κυριακή 2   και της Τ.Κ. Μακρυράχης  Θέση Κούκος ) και στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας, µε 

προϋπολογισθείσα δαπάνη: 849.000,00€ (µε το ΦΠΑ 24%). 

7. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

8. Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι επτά (7) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 

9. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

Ζαγορά,  08.07.2019 

 

Αριθµ. Πρωτ. : 7088 





 

 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού   µε   την   Ένωση   Προσαρτήµατος   I   της   ως   άνω   Συµφωνίας,   καθώς   και   δ) σε 

τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 

συµβάσεων. 

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4  του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε) & 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Ειδικά, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα να είναι εγγεγραµµένοι στο 

Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (1
η
 τάξη και άνω). 

10. Ανοικτή διαδικασία. 

11. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα 

συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

12. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, 

ορίζεται η 30-07- 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 και ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  05.08.2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ.  Κατά 

την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα. 

13. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά µέσω της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε α/α 83500. 

14.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες 

15. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

16. Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

17. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

13.693,55 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Οι 

εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που καταγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 15.2 της ∆ιακήρυξης. 

18. Περισσότερες διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύµβασης δίνονται µέσω της λειτουργίας 

«Επικοινωνίας» του διαγωνισµού (Α/Α συστήµατος : 83500) του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Το αποτέλεσµα της 

δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ κ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
∆/ΝΣΗ: Ζαγορά, Μαγνησίας 
Τ.Κ.: 37001 

Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 

Tηλ.: 24263-50105 

fax: 24260 - 23128 

τ.κ.: 37001 

Email: texzagmour@gmail.com 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ , ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

(ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 

ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 

ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. 

ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ) 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ

Η: 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Β 

/ΦΠΡ08/οικ.763/18.02.2019 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Α.Π.:                                    
26.06.2019 

6609 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  ∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . ∆ Η . Σ .  α / α /  8 3 5 0 0 )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α ∆ Ο Χ Ο Υ  

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ   

Ο ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

∆∆ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ  
ΣΤΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

(ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 
ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ)  

ΚΑΙ ΣΤΗ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ)» 
 
 

Εκτιµώµενης αξίας 684.677,42 Ευρώ 
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(πλέον Φ.Π.Α.  24%, ποσό 164.322,58 ), και συνολικής αξίας 849.000,00€. 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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Πίνακας περιεχομένων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)  

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
1.1 Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Οδός  : Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας 

Ταχ.Κωδ. : 37001 

Τηλ. : 24263 50105 

Telefax : 24260 23128 

E-mail : texzagmour@gmail.com 

Πληροφορίες:  : Κοπατσάρης ∆. 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

1.4 Προϊσταµένη Αρχή : ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

1.5 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆ήµος Βόλου/ ∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

1.6 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο :Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα,  στους 

προσφέροντες
1
 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία 

κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 

 

 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύµβασης και τεύχη 
 2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισµό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η πρόσκληση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόµενο,  

β) η παρούσα, 

γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆)  

δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

υποσυστήµατος, 

ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,  

στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ι) η τεχνική έκθεση 

ια) η προµέτρηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 

ιβ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύµβασης
 

στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimos-zagoras-
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mouresiou.gr  

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Πέµπτη 25.07.2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει 

σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο στις 

26/07/20192. 
 

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
3.1 Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήµατος. 

 

Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων 

που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών  µε  χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών  

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά µε 

χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε 

άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, στις περιπτώσεις 

αυτές η προσφορά συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στην χώρα 

προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για τη συµµετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου 
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής. 
 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της 

ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά». 

 

3.3 Από τον προσφέροντα σηµαίνονται, µε χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήµατος, κατά 

την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση µε τη 

µορφή ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου 

ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας, ως 
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συνηµµένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες και την οικονοµική προσφορά.   

 

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων µε χρήση µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυµεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία µε µορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαµβάνει αυτά. 

 

3.5  Ο χρήστης – οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του 

υποσυστήµατος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 

από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή  µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα 

µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

β) Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
3
. 

Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 

 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνηµµένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία 

της προσφοράς τους σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, µέσω των λειτουργιών του υποσυστήµατος, σε 

εκτύπωση ελέγχου οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών, στην 

περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστηµα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και της Οικονοµικής Προσφοράς τους σε µορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες 

µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 

εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστηµική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστηµα πραγµατοποιεί αυτοµατοποιηµένους ελέγχους 

επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση µε τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 

(∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Οικονοµική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 

επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστηµα. ∆ιαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 

και το υποσύστηµα ενηµερώνει τους προσφέροντες µε σχετικό µήνυµα σφάλµατος στη διεπαφή του 

χρήστη των προσφερόντων, προκειµένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 

διόρθωσης. 

 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
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σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του υποσυστήµατος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν 

ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε τους όρους της  παρούσας 

διακήρυξης.
4
 

 

ζ)  Από το υποσύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 

αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, µε έγγραφο αίτηµα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριµένη 

προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή  µε χρήση εγκεκριµένων 

πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., µέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος. Πιστοποιηµένος χρήστης της 

αναθέτουσας αρχής, µετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το 

σχετικό αίτηµα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς 

στο υποσύστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο 

οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά µέσω του υποσυστήµατος έως την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  των προσφορών. 

 

 

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
Κατακύρωση/  Σύναψη σύµβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
α) Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστηµα.  

 

β) Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 

στο άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του υποφακέλου “Οικονοµική Προσφορά”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα  Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού», αναρτάται από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού ο σχετικός κατάλογος µειοδοσίας,  προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο της 

ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ 

τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα.  

Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση 

έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονοµικές προσφορές, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά µειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα µέλη της. 

 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ίδια ηµέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. 

Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού 

των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες 

εργάσιµες ηµέρες. 
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ζ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί µε 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και 

κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του 

ν. 3669/2008. 

 

η) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε 

παράρτηµά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως 

“εσωτερικό”, µέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος, προς έγκριση . 
5
 

 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συµµετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

 

ι) Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές, σε ηµέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  µέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 
Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης και µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών τα προβλεπόµενα στις 

κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νοµιµοποίησης
6
. 

 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα 

ηλεκτρονικά, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 

 γ) Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών αίτηµα προς 

το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται  

µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για 

όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές. 

 

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόµενα, προσκοµίζονται 

υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε 

σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
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δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι 

ψευδή ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
7
 

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 

της παρούσας. 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται. 

 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, µέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, µετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα ∆ικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού». 

 

ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόµενων βοηθηµάτων 

και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων  

αναστολών επί αυτών και µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
8
, ο προσωρινός 

ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται
9
,  επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-

23.10 της παρούσας, µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, µέσω της 

λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος, προκειµένου να  διαπιστωθεί ότι δεν 

έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα 

κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του ίδιου άρθρου. 

 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος κοινοποιείται η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
10

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού,  θέτοντάς του η 
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αναθέτουσα αρχή προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήµατος, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 

λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε 

οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύµβασης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του
11

.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 

οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης
12

. 

Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 

του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ 

µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
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προβλεπόµενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 

1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  

β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισµού και διαβιβάζει 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β’ της 

παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύµφωνα και µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017  

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και 

νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών 

από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής
13

. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 

της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου
14

. ∆ικαίωµα άσκησης των 

ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 

προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 

ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς 

προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 

εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 

συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. 

 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός 

τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 

το προβλεπόµενο παράβολο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή 

διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

  

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

3. Η Οικονοµική Προσφορά. 

4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  

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

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
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7. Η Τεχνική Έκθεση  

8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 

9. Η προµέτρηση του υποέργου 2 

10.Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  

11. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 

 

 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
6.1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των 

τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί 

η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

 
6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, άλλως συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα.  
 
6.3.  Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
15

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
6.4.    Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό 

περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση 

στην ελληνική 
 
6.5. Η  επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
6.6. Σχετικά µε τα έγγραφα των προσφορών ισχύουν τα άρθρα 80  και 92 του ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις του. 

 

 

Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
7.1. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 3463/2006 «ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», όπως αυτός ισχύει 

- του ν. 4555/2018 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
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προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και 

εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013» 
16

 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

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

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
17

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 

(Κ∆Ε), 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
18

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της µε αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών 

ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών σχετικά µε χρήση των επιµέρους 

εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

- της µε αρ. πρωτ. 3131/20.03.2019 Μελέτης του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

- της µε αρ. 6662/26.06.2019 (Α∆ΑΜ: 19REQ005179206) έγκρισης δέσµευσης πίστωσης του 

∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου σε βάρος του Κ.Α. 30-7311.87 

- της µε αρ. 68/2019  Απόφασης της Ο.Ε. του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου µε την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης 

 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως 

τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα 

στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων 

Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των 

νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα  ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση 

των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’
, 19, 

καθώς και η απόφαση 

του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
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“Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
 
 

 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας». 

 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
20

, καθώς και 

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

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά.  

 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να 

περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

 

 

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών σύµφωνα µε το υπ’ 

αρίθµ. Β /ΦΠΡ08/οικ.763/18.02.2019 έγγραφο. 
21 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
22

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. 

∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 

2235).   

 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 
  
8.3. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 

 
 

Άρθρο 9:  Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
 Η αναθέτουσα αρχή

23
 µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονοµικούς φορείς, µέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος να 

συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής τους προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία 

δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
24

, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 
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Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση µε αρ.πρωτ.  6662/26.06.2019 (Α∆ΑΜ: 

19REQ005179206) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό 

έτος 2019. και µε αρ. α/α 473 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της ∆.Ο.Υ. 

( συµπληρώνεται και ο αριθµός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 

η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του 

π.δ 80/2016 ).
25 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
Ο τίτλος του έργου είναι:  
« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ , ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ 
ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΘΕΣΗ 
ΚΟΥΚΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ)» 
 
  
11.1. Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης) 
 
Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε

26
  849.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

∆απάνη Εργασιών 502.495,71€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 90.449,23€ 

Απρόβλεπτα
27

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 88.941,74€ , 

που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές ποσού 2.790,74€ σύµφωνα µε το άρθρο 153 

του ν. 4412/2016. 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου στις θέσεις του ∆.Κ. Ζαγοράς 

Ρέµα Συµεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2 και της Τ.Κ. Μακρυράχης θέση Κούκος, 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας. 

 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  

 Αντικείµενο του έργου είναι η αποκατάσταση των ζηµιών, καταπτώσεις – κατολισθήσεις,  που 

προκλήθηκαν  στις 13/01/2018 και  14/01/2018 στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Πηλίου και 

ειδικότερα στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου από πρωτοφανή καιρικά 

φαινόµενα µε ιδιαίτερη ένταση βροχοπτώσεων.  

  Αναλυτική περιγραφή περιλαµβάνεται στα τεύχη της παρούσας. 

 

Επισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων  δεν πρέπει 

να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 

• ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.  

• ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.  

• ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
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του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου 

ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση 

λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για 

τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του 

Τεχνικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε οµάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία 

µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι οµάδες εργασιών 

ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την ηµέρα 

υπογραφής της σύµβασης
28

. Η δαπάνη θεωρείται συνεχιζόµενη και για το επόµενο οικ. έτος, 

καθώς µε βάση τις προθεσµίες και γενικώς τη διαγωνιστική διαδικασία το οικονοµικό 

αντικείµενο δεν θα ολοκληρωθεί στο τρέχον έτος. 

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 

  
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά. 

29
 

  
13.4  ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

30
 

 

13.5 ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 

 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής  
15.1 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες 

οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 

του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 13.693,55 ευρώ. 
31

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν 

στην ένωση. 
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15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου προς τον οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

µέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται.  

(Στο σηµείο αυτό γίνεται παραποµπή στα σχετικά υποδείγµατα, εφόσον υπάρχουν). 

 

15.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συµµετοχής. 

 

15.4 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του 

Τεχνικού Συµβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

 
15.5  Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
32

. 

 
 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ)33 
16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο  

 

16.2 ∆εν προβλέπεται  η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση  

 
 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 
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των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση 

του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 

σύµβασης .  

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 

χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- µέλη της 

Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 34  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

 

 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις 

επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από µετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
35

.  
 
 
Άρθρο 18: Ηµεροµηνία και ώρα  λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 
 

Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 11.07.2019 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών36 στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε 
α/α 83500, ορίζεται η 30.07.2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ. 
 

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
05.08.2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ.37 
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Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και 

η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, µέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα 

ηµεροµηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί 

δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα 

ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.  

 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών
38

, από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συµµετοχής. 

 

 

Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα/ ∆απάνες δηµοσίευσης 
1. Η παρούσα δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 19REQ005170546 26.06.2019). 
2. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 

δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 

κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, ∆ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης  
  
21. 1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών

 39
 που 

δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Οδοποιίας 1ης τάξης και άνω40
 και που είναι εγκατεστηµένα 

σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 

δηµοσίων συµβάσεων. 
 
21.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.

41, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την 

ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε µέλος της ένωσης.  
22.Α. Λόγοι αποκλεισµού 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αµετάκλητη

42
 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 

τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 

εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  

αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά  τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου
43

. 
22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 

τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την 

εθνική νοµοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 

καταβολή τους. 
22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα 

µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
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ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ
44

. 

 
22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος ............ 

45
( 

όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συµπληρώνονται από την 

αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 
β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 

τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 

73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της 

παρούσας, δεν εφαρµόζεται
 46

η παράγραφος 22.Α.2.  
 
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:47

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει 

έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 

συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των 

οικονοµικών φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο 

παρεµβατικά, µέσα, 

(στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 

σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει σε 
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αµφιβολία την ακεραιότητά του. 

 
22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), 

οικονοµικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισµού)
 48 

 
22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των 

προηγούµενων παραγράφων.  

 
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.49

 

 
22.Α.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
50  

µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να 

αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 

ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 

οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
 
22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 

προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 
 
22.Α.9. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης . 
 
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.∆) 51 
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονοµικοί φορείς να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νοµαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
52

. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 
 
22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια53

  

Οι οικονοµικοί φορείς πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να διαθέτουν την οικονοµική και 

χρηµατοοικονοµική επάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει µε το άρθρο 107 του Ν. 4199/2013 για την 1η και άνω στην κατηγορία οδοποιίας. 
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Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων, 

σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να 

διαθέτουν τουλάχιστον αντίστοιχη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, όπως 

προσδιορίζεται ανωτέρω και συγκεκριµένα τα αναφερόµενα στις παραγράφους 5β και 5γ του 
άρθρου 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107 του ν. 4199/2013.  
 
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα54

  

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς κατά την 

υποβολή της οικονοµικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εµπειρία 

κλπ. όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την 1η τάξη και άνω στην 
κατηγορία οδοποιίας. 

Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να 

διαθέτουν τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση τα αναφερόµενα στις παραγράφους 3β και 5α 

του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107 του ν. 4199/2013. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης55
 

∆εν απαιτούνται για το παρόν έργο 
 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία) 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια 

σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, να 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού κατά τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α ν. 

4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 

για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
56

  για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και 

χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα).  

 
Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής57 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 Β-Ε 

της παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους 
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προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που 

αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 
58

. 

 

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται ο νόµιµος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για τη συγκεκριµένη 

διαδικασία σύναψης σύµβασης
59

. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει µαζί µε το 

δικό του ΤΕΥ∆ και το  ΤΕΥ∆ του υπεργολάβου. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων φορέων υποβάλλει µαζί µε το δικό του το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆  κάθε φορέα 

στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . ∆ικαιολογητικά  (Αποδεικτικά µέσα) 
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα 

µε το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
60

  του άρθρου 22 Α.  

 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων 

σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο 

συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή 

σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
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Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

 
23.3 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α.   
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
61

: 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 

οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 

εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του 

οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα)
62 

σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια ∆.Ο.Υ) 

για τον οικονοµικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα δηµόσια έργα που 

είναι σε εξέλιξη
63

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
64

 περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα
65

. Η 

ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, β) 

για έργα που εκτελεί µόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν 

υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΜΕ∆Ε.   Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς 

υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το 

προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, 

ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό. ∆εν αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 

αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της 

εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν 

τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 

οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν 

τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού 

και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο 

(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί 
εφικτή η έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση 
του πιστοποιητικού. 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2266

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια 
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δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Για τους οικονοµικούς φορείς 

που είναι εγκαταστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, , πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η µη αναστολή των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς 

φορείς, αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Εσόδων
67

.  

 

(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή 

όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 

22 Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 

Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 

η προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.  

 

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2268
, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού
69

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2270
, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούµενα από 

τα αρµόδια επιµελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα µε βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. 

 

(στ) ∆ικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 2271
 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής του λόγου αποκλεισµού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  

υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία:  
∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών.

 [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 

που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 

υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους].  
- Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές 

είναι ονοµαστικές 
- Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 

µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 

εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.  

Ειδικότερα: 
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκοµίζουν µόνο την αναλυτική 

κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου 

(µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το 

πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για 
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την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, 

καλύπτεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 
β) Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές 

µετοχές, προσκοµίζουν :  
αα) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

µετοχές είναι ονοµαστικές.  
ββ) Αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες 

ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  
γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου 

των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή 

της προσφοράς.      
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 

τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν :  
αα) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου. 
ββ) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών.  
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), 

σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  
δδ) Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 

µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω 

αιτιολογίας. ∆ύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων και 

µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την 

τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005»
 
. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016. 

 
23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
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 στην/στις κατηγορία/ες :  

1η τάξη και άνω στην κατηγορία οδοποιίας 
 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του 

Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 

του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εµπίπτουν στην προηγούµενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 

την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,  προσκοµίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
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ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

 

23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµικη επάρκεια των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των 

πληροφοριών που περιέχει  

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη 

βεβαίωση εγγραφής, µε την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 
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Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο 

ορισµένων απαιτήσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για 

την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται  ένα ή περισσότερα από τα 

αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , 

ανάλογα µε την τιθέµενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της µη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων: 

• µε την υποβολή ενηµερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

• µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόµενης από 

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως µεµονοµένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο 

κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 

ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενηµέροτητα πτυχίου κατά τις 

κείµενες διατάξεις  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 

4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόµενο 

από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, 

κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 

23.6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆  
Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 
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• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των 

πληροφοριών που περιέχει  

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.∆ δεν καλύπτονται  από τη 

βεβαίωση εγγραφής, µε την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια επιλογής) 

του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016
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 ανάλογα µε την τιθέµενη στο άρθρο 22.∆ απαίτηση. 

 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο 

ορισµένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 22.∆, ενώ για την 

απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται  ένα ή περισσότερα από τα 

αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 

4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο 

οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 

του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ 

του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε75

 
∆εν απαιτούνται 

 

23.8. Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “∆ικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νοµίµου εκπροσώπου. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι 

σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 

4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος 

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται 

συγκεκριµένο άτοµο,  

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 

µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
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Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωµένου, από δικηγόρο, κωδικοποιηµένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε 

βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 
 
23.9. Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων 
(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, 

µπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την 

αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

 

(β) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενηµερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
76

: 

- απόσπασµα ποινικού µητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασµα ποινικού µητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενηµερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
77

 

- τα πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όµως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόµενες 

περιπτώσεις) από την Ενηµερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρµόδιο επιµελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισµού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
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- το πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών του άρθρου 

23.3. (στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 

   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκοµίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα 

στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ο 

προσφέρων προσκοµίζει επιπλέον της Ενηµερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενηµερότητα για τα 

στελέχη αυτά.  
 
23.10. ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
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(δάνειας εµπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
 Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται µε την υποβολή  

σχετικού συµφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

23.11 Οι ηµεροµηνίες έκδοσης των αποδεικτικών µέσων ορίζονται στο άρθρο 80 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 

Άρθρο 24 :  Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

 (β)  υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 

σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισµού, να περιέχει
79

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ) 

 

-  β) την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραµµένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστηµα, αφού συµπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρµες.   

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 

 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
25.1. Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.3. ∆εν προβλέπεται.   

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας 

για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαµβάνουν σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, µε το Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 

την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 
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Άρθρο 26 :  ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 68/2019 

Απόφαση της ΟΕ. 

 
26.2  Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο.

 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συµβούλου, που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε αυτόν. 

 
 

 
Ζαγορά 26.06.2019 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθµό πρωτ. 68/2019 απόφαση Ο.Ε.  
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
                                                 
1
   Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήµατος 

2
  Συµπληρώνεται η τέταρτη ηµέρα πριν από τη λήξη της προθεσµίας του άρθρου 14 της παρούσας. Σε 

περίπτωση που η ηµέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούµενη αυτής εργάσιµη ηµέρα. Πρβλ και άρθρο 11 

της υπ' αριθµ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 
3
  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθµ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  

4
   Σε περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαµβάνουν στην εν λόγω 

περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιµολογίου. 
5
  Επισηµαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 

χαµηλές, απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
6
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
7
 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών 

µέσων ). 
8
   Η φράση “µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον 

απαιτείται, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστίθεται στη διακήρυξη µόνο στις 

περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυµβατικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται. 
9
  Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται 

επικαιροποιηµένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, µόνο 

στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων 

κατά της απόφασης κατακύρωσης (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από 

την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).  
10

 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής 

επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών, µετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην 

περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας και την άπρακτη πάροδο της 

προθεσµίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 
11

 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 

4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
12

 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
13

 Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
14

 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
15

  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε µε το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
16

 Τίθεται µόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
17

 Τίθεται µόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
18

 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο µε το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 

113/2010. 
19 Τίθεται µόνο όταν εκ του συµβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει 

υποχρέωση ονοµαστικοποπίησης των µετοχών των Α.Ε. 
20

 Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού 

πλαισίου της. 
21

 Όταν πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                           

∆ιακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο 

πλαίσιο του οποίου είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης 

της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (µε αναφορά στο διαρθρωτικό ταµείο). Επίσης, 

η σχετική συµπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, 
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ανάλογα την πηγή χρηµατοδότησης (Π∆Ε ή Τακτικός προϋπολογισµός). Για το ζήτηµα της  ανάληψης 

δαπανών δηµοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
22

 Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
23

  Ή/και η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της µε. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
24

   Πρβλ. οµοίως προηγούµενη υποσηµείωση. 
25

  Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( 

Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συµβάσεις που συνάπτονται για λογαριασµό των 

φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθµό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης, τον αριθµό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθµό της 

απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του 

ενός οικονοµικά έτη.". Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “∆ιακηρύξεις, όπου 

απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συµβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγµατος “Ανάληψη δαπανών 

δηµοσίων επενδύσεων”. 
26

  Σε περίπτωση που περιλαµβάνονται τυχόν δικαιώµατα προαίρεσης, διαµορφώνεται αναλόγως η 

εκτιµώµενη αξία της σύµβασης (προϋπολογισµός δηµοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 

και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
27

 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, 

ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της 

δαπάνης εργασιών µε ΓΕ&ΟΕ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
28

 Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η 

άµεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
29

 Με την επιφύλαξη της επόµενης υποσηµείωσης. 
30  Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην 

περίπτωση αυτή προσαρµόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
31

  Το ποσοστό της εγγύησης συµµετοχής δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., µε ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 

4412/2016). 
32

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  µε την περ. 4 του άρθρου 107 του 

ν. 4497/2017 (Α' 171). 
33

 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε µνηµονεύονται και οι 

απαραίτητες λεπτοµέρειες.  
34

 Τα γραµµάτια σύστασης χρηµατικής παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 

για την παροχή εγγυήσεων συµµετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται 

σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 

∆εκεµβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων 

παρά τω Ταµείω Παρακαταθηκών και ∆ανείων”). Πρβλ. Το µε αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Α∆Α: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
35

 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις 

συµµετοχής. 
36

  Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 

. 
37

 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών µετά την παρέλευση τριών εργασίµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών, προκειµένου να έχει προσκοµιστεί από τους συµµετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση 

συµµετοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 
38

 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. 

Για τον καθορισµό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
39

 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να 

καλούν συγκεκριµένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
40

  Κατ’ αντιστοιχία µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 11 της 

παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εµπίπτει το έργο σύµφωνα µε το άρθρο 100 
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του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
41

  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
42

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισηµαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρµόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους 

ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδοµένης της 

ως άνω νοµοθετικής µεταβολής, να θέτουν τη φράση “αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική 

δήλωση του οικονοµικού φορέα στο ΤΕΥ∆ αφορά µόνο σε αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
43

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε το 

άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
44

 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 

4488/2017. 
45

  Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  

αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που 

δεν επιθυµεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 
46

 Επισηµαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  

αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που 

δεν επιθυµεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο  αυτή. 
47  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισµού σύµφωνα µε το 

άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, 

όλους ή ενδεχοµένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισµού συνεκτιµώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της υπό ανάθεση σύµβασης (εκτιµώµενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), µε σχετική πρόβλεψη στο 

παρόν σηµείο της διακήρυξης.  
48  Σηµειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισµού τίθεται στη διακήρυξη µόνο για 

συµβάσεις έργων προϋπολογισµού εκτιµώµενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση 

αυτή συµπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ ∆ του ΤΕΥ∆  
49

  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 

4497/2017.  
50

  Υπενθυµίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει µόνο στην περίπτωση που η 

Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισµού. 
51

  Επισηµαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασµό µε το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι 

προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα µε το αντικείµενο της 

σύµβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαµορφώνονται κατά τρόπο, 

ώστε να µην περιορίζεται δυσανάλογα η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων στους 

διαγωνισµούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισµού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι 

αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεµελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης 

µεταχείρισης των συµµετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του 

ελεύθερου ανταγωνισµού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία 

ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύµβαση (κριτήρια “on/off”).  
52

  Επισηµαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να καλούν συγκεκριµένες τάξεις/ πτυχία 

του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάµει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του 

ν. 4472/2017, σε συνδυασµό µε το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 

3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 
53

 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς 

διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και χρηµατοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Όλες οι 

απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 

1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο 

παρόν σηµείο, χωρίς παραποµπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και µέχρι την κατάργηση 

των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 

4472/2017, επισηµαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραποµπή σε τάξεις/πτυχία του 

ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισµό των απαιτήσεων για τις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, 

πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
54 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς 

διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Όλες οι 
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απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 

1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται 

περιγραφικά στο παρόν σηµείο, χωρίς παραποµπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθµίδες/κατηγορίες του 

ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και µέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη 

ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισηµαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

επιλέξει την παραποµπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθµίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον 

καθορισµό των απαιτήσεων για τις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), 

πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  
55

Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και 

συµπληρώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
56

  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 78 

παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
57

 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών µέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν 

συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονοµικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της µε. αρ. 117384/26-

10-2017 Κ.Υ.Α. 
58

  Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονοµικού 

φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥ∆ από το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
59

  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
60

  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυµεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν 

σηµείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 
61

  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόµιση 

δικαιολογητικών προς απόδειξη µόνο των λόγων αποκλεισµού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί 

στην παρούσα διακήρυξη. Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 

του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας. 
62

  Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονοµικός φορέας 

είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  
63

  Λαµβανοµένου υπόψη του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 

φορολογικής ενηµερότητας, οι οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να 

καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του 

ν. 4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 

πιστοποιητικά υποβάλλονται µαζί µε τα υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό 

ανάδοχο µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήµατος. 
64

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 

της µε αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
65

  Πρβλ. οµοίως  ως άνω υποσηµείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας 
66

  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισµού. 
67

  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εµφανίζονται στο 

taxisnet. 
68

  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισµού. 
69

  Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον µπορέσει να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι 

συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή 

στη διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης.  
70

 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισµού. 
71

 Η υποχρέωση προσκόµισης δικαιολογητικών ονοµαστικοποίησης µετοχών, εφόσον πρόκειται για 

συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας άνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορά µόνο στις ανώνυµες εταιρείες που 

λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, είτε πρόκειται για µεµονωµένους υποψήφιους, είτε για µέλη ενώσεων 
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Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας 

εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου τους. 
72

  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται 

και η δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 

και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
73

  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάµει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 

4472/2017, σε συνδυασµό µε το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
74

  Πρβλ. οµοίως προηγούµενη υποσηµείωση 
75

 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συµπληρώνεται αναλόγως σύµφωνα µε 

το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
76

  Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συµµετοχή σε 

διαγωνισµούς δηµοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. 

«ενηµερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασµό µε τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία 

τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιµέρους δικαιολογητικά στους 

διαγωνισµούς.” Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του 

ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 

αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραµένουν 

σε ισχύ µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 

20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
77

 Στην περίπτωση όµως που η Ενηµερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής 

ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
78

 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισµού. 
79 Επισηµαίνεται ότι ο οικονοµικός φορέας παράγει από το υποσύστηµα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» 

των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 

υπογράφεται µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε 

χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της µε. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 
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• ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

         Στις 13/01/2018 και 14/01/2018 η ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού 

Πηλίου και ειδικότερα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου επλήγησαν από πρωτοφανή καιρικά φαινόµενα µε ιδιαίτερη ένταση 

βροχοπτώσεων. 

         Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στο έργο ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

ΣΤΗ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

(Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ)» και ανατέθηκε την 30.01.2019  από το ∆ήµο  Ζαγοράς – 

Μουρεσίου  στο Μελετητικό Γραφείο του  κ.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΚΑΓΙΑΝΝΗ   

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 894/30.01.2019 

απόφασή ∆ηµάρχου, µε σκοπό την αποκατάσταση των ζηµιών από καταπτώσεις 

– κατολισθήσεις,  που προκλήθηκαν από τα παραπάνω έντονα καιρικά 

φαινόµενα  (κυρίως πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις). 
 

     Ο Προϋπολογισµός του έργου είναι 449.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου και 

του ΦΠΑ 24%. 

 

 

• ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 

 

             ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 

• ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 

 

Από την θεοµηνία της 13.01.2018 και 14.01.2018 προκλήθηκαν κατολισθήσεις 

και καταρρεύσεις πρανών στα παρακάτω σηµεία του Τ.Κ. Τσαγκαράδας.  

    Οι κατολισθήσεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα να κινδυνεύουν µε 

κατάρρευση τµήµατα του εσωτερικού οδικού δικτύου, καθώς και κατοικίες.   

Η αποκατάσταση των παρακάτω ζηµιών αναφέρεται  στο Τ.Κ. Τσαγκαράδας 

και κρίνονται δε κατεπείγουσες και απολύτως αναγκαίες.  

   

 

Τ.Κ. Τσαγκαράδας 

Θέσεις : 

 

• Άγιος Ταξιάρχης , οικ. Γεωργαντζή. 

• Καραβοστασιά 1. 





• Καραβοστασιά 2.   

• Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιουµπρούκι. 

• Γιµπρούκι οικ Σταυρίδη. 

• Αγ. Σπυρίδωνας Οικ. Μητρόπουλου Ξενώνας Ιωάννου 

• Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή    

• Άγιος Στέφανος οικ. Γουργιώτη – Βενιέρη 

• Οικ. Ζαλώνη Αλέξανδρου (κόκκινο σπίτι). 

• Ράχη Φιλαρέτου Άγιος Σπυρίδωνας προς Μυλοπόταµο. 

• Άγιος Στέφανος . 

• Άγιος Στέφανος οικ. Βαίτση. 

 

Στις παραπάνω θέσεις θα γίνουν κυρίως εργασίες  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   
 

Αναλυτικά οι εργασίες, που θα εκτελεστούν είναι οι εξής : 

 

• Άγιος Ταξιάρχης , οικ. Γεωργαντζή. 

Θα κατασκευασθεί κατάντη τοίχος αντιστήριξης µήκους 16,00 m ύψους περίπου 

2,00 m από συρµατοκιβώτια σύµφωνα µε το υπ’ αρίθµ. Σ 16-1 σχέδιο  της  

µελέτης και θα γίνει η αποκατάσταση του δρόµου άνωθεν µε  οπλισµένο 

σκυρόδεµα καθώς και η περισυλλογή των οµβρίων   µε χυτοσιδερένια σχάρα και 

η αποχέτευση αυτών στο παρακείµενο ρέµα .  

• Καραβοστασιά 1. 

Αναµόχλευση, διάστρωση και συµπύκνωση της υφιστάµενης στρώσης 

οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή και αποκατάσταση µε ασφαλτόστρωση του 

κατεστραµµένου οδοστρώµατος σε µήκος περίπου 150,00 m καθώς και 

κατασκευή ρείθρου µήκους 5,00 m διαστάσεων  30 Χ 20 cm. 

• Καραβοστασιά 2.   

Θα κατασκευασθούν κατάντη δύο συνεχόµενα τοιχία αντιστήριξης από 

συρµατοκιβώτια µήκους 14,00m  και 20,00 m και ύψους 3,00 m και 5,00 m 

αντιστοίχως, σύµφωνα µε το υπ’ αρίθµ. Σ 22-11 σχέδιο  της  µελέτης  και θα 

γίνει η αποκατάσταση µε ασφαλτοτάπητα του ανάντη δρόµου σε µήκος περίπου  

150,00 m . 

• Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιουµπρούκι. 

Θα κατασκευασθεί κατάντη τοίχος αντιστήριξης µήκους 20,00 m και ύψους 

περίπου 4,50 m από συρµατοκιβώτια σύµφωνα µε το υπ’ αρίθµ. Σ 23-1 σχέδιο  

της µελέτης και θα γίνει επίσης η αποκατάσταση µε ασφαλτικό µέρους του 





υπάρχοντος οδοστρώµατος καθώς και αποκατάσταση τµήµατος  του υπάρχοντος 

τεχνικού µε τσιµεντοσωλήνα Ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm. 

• Γιµπρούκι οικ Σταυρίδη. 

Θα κατασκευασθεί κατάντη τοίχος βαρύτητας από ελαφρώς οπλισµένο 

σκυρόδεµα µήκους 14,00 m και  ύψους 1,00 m σύµφωνα µε το υπ’ αρίθµ. Σ 24-1 

και θα αποκατασταθεί µε σκυρόδεµα  το κατεστραµµένο τµήµα της οδού σε 

πλάτος 2,00 m και µήκος 14,00 m.  

•  Αγ. Σπυρίδωνας Οικ. Μητρόπουλου Ξενώνας Ιωάννου 

Θα κατασκευασθεί κατάντη τοιχίο οπλισµένο µε σκυρόδεµα C20/25 µήκους 

17,00 m και ύψους 3,50 m µε κεφαλόδεσµο  επί έγχύτων  φρεατοπασσάλων 

διαµέτρου Φ 0.50 m και µήκους 10,00 m από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας 

C25/30 σύµφωνα µε τα σχέδια Σ18-1 και Σ18-2 καθώς και  τσιµεντόστρωση του 

ανάντι δρόµου σε µήκος 45,00 m και πλάτος 4,00 m µε τριγωνική τάφρο για την 

απορροή των υδάτων.  Επίσης θα κατασκευαστεί φρεάτιο εσωτερικών 

διαστάσεων 1,20 Χ 1,00 Χ 0,80 για την συγκέντρωση των οµβρίων στο υπάρχον 

τεχνικό.   

•   Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή    

Θα κατασκευασθεί κατάντη τοιχίο οπλισµένο µε σκυρόδεµα C20/25 µήκους 

22,00 m και ύψους 5,30 µε κεφαλόδεσµο  επί έγχύτων  φρεατοπασσάλων 

διαµέτρου Φ 0.50 m και µήκους 10,00 m από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας 

C25/30 σύµφωνα µε τα σχέδια Σ20-1 και Σ20-2 καθώς και  αποκατάσταση του 

µε ασφαλτοτάπητα του κατεστραµµένου παρκινγκ διαστάσεων 22,00 Χ 4,00 m. 

• Άγιος Στέφανος οικ. Γουργιώτη – Βενιέρη 

Θα κατασκευασθεί κατάντη τοίχος αντιστήριξης µήκους 4,00 m και ύψους 

περίπου 4,00 m από συρµατοκιβώτια σύµφωνα µε το υπ’ αρίθµ. Σ 26-1 σχέδιο  

της  µελέτης. 

• Οικ. Ζαλώνη Αλέξανδρου (κόκκινο σπίτι). 

Θα κατασκευασθεί τοιχίο επένδυσης επί παλιού πέτρινου τοίχου ύψους 2,50 m 

µήκους  25,00 m και πάχους  0,30 m  για την σταθεροποίηση αυτού, το οποίο θα 

συνδεθεί µέσω βλήτρων  Φ12 από χάλυβα και µε διάνοιξη φωλεών στον παλιό 

πέτρινο τοίχο. Το τοιχίο θα έχει ελάχιστο οπλισµό σε κάθε παρειά #Φ8/20.    

• Ράχη Φιλαρέτου Άγιος Σπυρίδωνας προς Μυλοπόταµο. 

Αποκατάσταση κατεστραµµένου δρόµου διατάσεων 33,00 Χ 4,00 m µε 

σκυρόδεµα C20/25  

• Άγιος Στέφανος . 

Αποκατάσταση κατεστραµµένου δρόµου διατάσεων 15,00 Χ 3,50 m µε 

σκυρόδεµα C20/25.  

• Άγιος Στέφανος οικ. Βαίτση. 

Αποκατάσταση κατεστραµµένου δρόµου διατάσεων 30,00 Χ 3,50 m µε 

σκυρόδεµα C20/25.  

 





Οι παραπάνω εργασίες  φαίνονται επίσης αναλυτικά στην προµέτρηση, καθώς 

και στο τιµολόγιο της παρούσας µελέτης . 
 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Βόλος     -    - 2019                                                                                     

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ       

 

 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                             





  

 

 

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ  

∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
                             

 

 

ΕΙ�ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Β 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ 

∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ - 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ           

  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ 

∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ - 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (T.K. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ) 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 
Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) αφορά στις Γενικές 

και Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τα 

λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράμματα, 

μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από τον Φορέα, καθώς και τις 

έγγραφες διαταγές του, θα εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας. 

Όπου στα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραπομπή σε λοιπές 

τεχνικές προδιαγραφές, νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόμενα στις Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) καθώς και στις λοιπές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη του Έργου. 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, 

Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή 

δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν με την 

προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 

πρότυπα που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές ΚΥΑ. 

 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ 
2.1 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’2221/30 

– 7 – 2012. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του 

παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες 

Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ. 

Έτσι, στην ανωτέρω περίπτωση θα ισχύουν ο παρακάτω επιπρόσθετες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Επίσης, όπου περιγράφονται και αναφέρονται επιπρόσθετες 

απαιτήσεις, όσον αφορά τις επί μέρους εργασίες, τρόπο εκτέλεσης και υλικά από τις 

αντίστοιχες ισχύουσες ΕΤΕΠ θα ισχύουν και όσα αναφέρονται στις πρόσθετες 

απαιτήσεις. 

 

2.2 Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο μελέτης 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26 / 04 – 10 – 2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών & Δικτύων, στη σειρά ισχύος των συμβατικών 

τευχών, προηγείται το Τιμολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

  

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων στα ως άνω 

συμβατικά τεύχη όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και 

την επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Τιμολόγιο Μελέτης. 

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες – βάσει του Τιμολογίου Μελέτης 

περιλαμβάνονται στην τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προσμετρούνται / 

πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 





2.3 Υλικά 
2.3.1 Γενικά 
(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών 

στοιχείων καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών 

στο εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει 

να ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, 

πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά 

μεταξύ τους. 

(δ) Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ’ αριθμ. 6690 στο 

ΦΕΚ 1914 Β / 15 – 06 – 2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά 

και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία 

διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής 

επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν 

Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά  Πρότυπα  που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα 

Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE. 

 

2.3.2 Δείγματα 
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως 

δείγματα και δεν ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή 

αμεταχείριστα κατ’ επιλογήν του Αναδόχου. 

2.3.3 Προμήθεια 
(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του 

Αναδόχου, να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα 

ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 

1.4.1, εδάφιο (γ). 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία 

υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 

προδιαγραφές αυτές. 

 

2.4 Εκτέλεση Εργασιών 
(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά 

ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και 

εντολές των αρμοδίων φορέων. 

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές 

κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής 

κυκλοφορίας, εφόσον δοθεί εντολή υπό την υπηρεσία. 

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα 

υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και 

κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς 

καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 

άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα 

συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα 





ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον 

Ανάδοχο. Επί πλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 

2.5 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ) 
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ Β΄2221/ 30-7-2012 και 

ειδικότερα, σύµφωνα µε τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΝΕΤ – ΕΤΕΠ του 

παραρτήµατος  3 της Εγκυκλίου  26/04-10-2012 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ. Στο 

συγκεκριµένο έργο έχουν εφαρµογή οι ακόλουθες  ΕΤΕΠ που αναφέρονται στον 

πίνακα (Α). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   Α  (ΕΤΕΠ) 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ  ΤΠ  

1501 

ΟΜΑ∆Α   Α    ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΝΕΤ Ο∆Ο Α-1 Εκσκαφή ακατάλληλων εδαφών 02-01-02-00 

ΝΕΤ  Ο∆Ο Α-4.1 
∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 

ηµιβραχώδες 
08-01-01-00 

ΝΕΤ Ο∆Ο  Α-20 Κατασκευή επιχωµάτων 02-07-01-00 

ΝΕΤ Ο∆Ο Β-1 
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και 

τάφρων πλάτους έως 5,0m 
02-04-00-00 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης 05-04-06-00 

ΟΜΑ∆Α Β  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 

ΝΕΤ Ο∆Ο Β- 
Σκυροδέµατα (όλα τα άρθρα κατασκευών 

από σκυρόδεµα 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

01-03-00-00 

01-04-00-00 

01-05-00-00 

ΝΕΤ  Ο∆Ο Β-30.2 Σιδηρούς οπλισµός B500c (S500s) 01-02-01-00 

NET Ο∆Ο Β-30.3 Σιδηρούν πλέγµα B500c (S500s) 01-02-01-00 

NET Ο∆Ο  Β-32 
∆ιαµόρφωση επιφανειών σκυροδέµατος 

τύπου Γ 
01-05-00-00 

ΟΜΑ∆Α  ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ 

NET Ο∆Ο  Β-26 Φρεατοπάσσαλοι (όλα τα άρθρα) 11-01-01-00 

ΟΜΑ∆Α  Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

NET Ο∆Ο  Γ-2.1 Βάση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π.Ο-155) 05-03-03-00 





NET Ο∆Ο  Γ-3 
Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος 

(Π.Τ.Π.Ο-150) 
05-03-03-00 

NET Ο∆Ο  ∆-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 

NET Ο∆Ο  ∆-8.1 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m µε 

χρήση κοινής ασφάλτου  
05-03-11-04 

NET Ο∆Ο  ∆-5 Ασφαλτικές στρώσεις πάχους 0.05m 05-03-11-04 

 

 

 

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ) 
Για τις εργασίες ή το μέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω 

ΕΤΕΠ ισχύουν τα ακόλουθα (εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκεκριμένες 

ΕΤΕΠ). Οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν κυρίως τον τρόπο και φύση εκτέλεσης 

εργασιών: 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Τα άρθρα της μελέτης που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ είναι: 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κωδ. ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501 

NET Ο∆Ο  Α-19 

Προμήθεια κοκκώδους 

υλικού μεγέθους κόκκου 

έως 200mm 

- 

NET Ο∆Ο  Β-64.3 

Γεωϋφασμα  έδρασης 

επιχωμάτων σε μαλακά 

εδάφη 

- 

NET Ο∆Ο  B-26ΣΧΕΤ Μικροπάσσαλοι - 

 

 

3.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥ 
ΕΩΣ 200mm 
Για την κατασκευή των επιχώσεων πίσω από τοίχους ή συρματοκιβώτια, ο ανάδοχος 

θα χρησιμοποιήσει κοκκώδη υλικά από συλλεκτά υλικά, ή θραυστά προϊόντα 

λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200mm, ελάχιστης 

περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσµατος – διερχοµένων από το κόσκινο Νο 40 – 

35% και µε δείκτη πλαστικότητας το πολύ 5 (IP ≤ 5.0%). 

Το ανωτέρω κοκκώδες υλικό µπορεί να προέλθει από τις εκσκαφές του έργου ή από 

επιτόπου προµήθεια. Τα ανωτέρω κοκκώδη υλικά θα συµπυκνωθούν µε βάση την 

αντίστοιχη ΕΤΕΠ. Ο βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη 

πυκνότητα θα είναι τουλάχιστον ≥ 90% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor. Η 

εκτέλεση δοκιµής συµπύκνωσης θα είναι µία τουλάχιστον ανά αυτοτελές τµήµα του 

αναχώµατος. 

 

3.2 ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ 
Φρεατοπάσσαλοι προβλέπονται στη θεµελίωση του τοίχου αντιστήριξης :Α κάτω από 

την πλατεία. Οι φρεατοπάσσαλοι θα έχουν διάµετρο D=0,30m και D=0,50m και 

µήκος έως  L=10,0m. Θα είναι οπλισµένοι  και σπείρα (συνδετήρες) Φ10/10 - Φ10/20 

και Φ12/10 - Φ12/20  . Επικάλυψη οπλισµών 50mm 





Όλοι οι φρεατοπάσσαλοι θα έχουν τα παρακάτω κοινά στοιχεία. Οι θέσεις των 

φρεατοπασσάλων, οι αξονικές αποστάσεις, τα γεωµετρικά στοιχεία, µήκη, οπλισµοί 

κ.λ.π. φαίνονται στα  σχέδια. 

Για τους φρεατοπασσάλους θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 αλλά 

µε τις εξής επί µέρους ιδιότητες: 

• Περιεκτικότητα σε τσιμέντο ανεξαρτήτως της αντοχής και του τύπου  

τσιμέντου, ελάχιστη 400kgr/m
3
 και μέγιστγη 500kgr/m

3
 

• O λόγος Ν/Τα θα είναι µεταξύ 0,48 και 0,50 και η κάθιση της τάξεως 200-220 

χιλιοστά θα εξασφαλίζεται µε πρόσθετα υπερρευστοποιητικά. 

• Η κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος αδρανών θα είναι στο µέσον της 

υποζώνης ∆ 

• Ειδικότερα η απαιτούµενη επικάλυψη των οπλισµών  των πασσάλων  και η 

συµµετρική τοποθέτηση του κλωβού στην οπή θα επιτυγχάνεται µε ειδικά 

υποστηρίγµατα (SPACER –BLOCKS0 

• Η σκυροδέτηση των πασσάλων πρέπει να γίνεται χωρίς διακοπή µε µία 

συνεχή διάστρωση, απαγορευµένων των αρµών διακοπής. Επίσης η 

σκυροδέτηση θα πρέπει να αρχίζει το συντοµότερο δυνατό µετά την 

ολοκλήρωση της εκσκαφής και την τοποθέτηση του οπλισµού. 

• Η σκυροδέτηση των πασσάλων θα συνεχίζεται και πάνω από την οριστική 

κεφαλή των πασσάλων κατά µήκος τουλάχιστον 0,30m, δεδοµένου ότι η 

τελευταία ποσότητα του σκυροδέµατος παραµένει ουσιαστικά ασυµπύκνωτη, 

ανοµοιόµορφη και ελαττωµατική. 

Η ανωτέρω συσσώρευση του ακατάλληλου σκυροδέµατος στη φάση κατασκευής  

του κεφαλόδεσµου θα καθαιρείται. Όπου απαιτηθεί η διάνοιξη των οπών να έχει 

µεγαλύτερο µήκος διάτρησης από το καθοριζόµενο στα σχέδια το υπόλοιπο 

γέµισµα της οπής του διατρήµατος θα γίνεται µε χαλίκι. 

 

 

 

• Οι ολόσωμες χαλύβδινες ράβδοι που χρησιμοποιούνται ως οπλισμός 

φρεατοπασσάλων θα συμμορφώνονται με τον Κ.Τ.Χ και θα είναι κατηγορίας 

B500C (S500s). 

 

• Τα πρόσµικτα που θα χρησιµοποιηθούν θα συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις 

του προτύπου ΕΝ934-4:2001 – Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και 

ενεµάτων – Μέρος 4. Γενικά, δεν θα χρησιµοποιούνται πρόσµικτα που 

περιέχουν περισσότερο από 0,1% κατά βάρος θεϊκά, νιτρικά ή χλωρικά άλατα. 

• Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας και θα 

καλύπτονται µε πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9002. Τα µεταλλικά τεµάχια 

θα είναι πλήρως απαλλαγµένα από πίσσα, λάδια, σκουριά, κλπ. 

 

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

� Έλεγχος πιστοποιητικών προµηθευτού 





� Οπτικός έλεγχος των επιφανειών του χάλυβα 

� Έλεγχος διατοµής διαστάσεων σωλήνων, διατρηµάτων, κλπ. 

 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα επιλέξει τη βέλτιστη τεχνική διάτρησης, λαµβάνοντας υπόψη τις 

συνθήκες του γεωϋλικού, τις διαστάσεις της σήραγγας, τους περιβαλλοντικούς όρους 

και περιορισµούς, τις απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή των 

εργαζοµένων, τους χρονικούς περιορισµούς και τις προβλέψεις της Μελέτης. 

Θα γίνεται καθορισµός της θέσης των διατρήσεων, οι οποίες θα διανοίγονται όπως 

δείχνεται στη Μελέτη ή όπως εγκρίνει η Υπηρεσία, η δε διάµετρός τους δε θα είναι 

µικρότερη από την απαιτούµενη στη Μελέτη σε κανένα σηµείο του µήκους τους. 

Για τη διάτρηση θα ακολουθούνται τα εξής: 

• Τα τοιχώµατα της διανοιγµένης οπής για την κατασκευή του µικροπασσάλου 

θα διατηρούνται ευσταθή. ∆ε επιτρέπονται αποθέσεις καταπτώσεων στον 

πυθµένα της οπής. Η σταθερότητα των τοιχωµάτων επιτυγχάνεται µε τη 

χρήση µπετονιτικού αιωρήµατος ως υγρού πλύσης της γεώτρησης ή/και 

σωλήνωσης σε περίπτωση χαλαρών εδαφών, η οποία αφαιρείται κατά τη 

σκυροδέτηση. Οι ιδιότητες του µπετονιτικού αιωρήµατος και οι έλεγχοι  θα 

είναι όπως περιγράφονται στο DIN 1054:2005-01 “Subsoil – Verification of 

the safety of earthworks and foundations: Υπέδαφος – Επαλήθευση της 

ασφαλείας των χωµατουργικών εργασιών και των θεµελιώσεων” και στο EN 

ISO 4014:2000 “Hexagon head bolts – Product grades A και Β”. Ως τελική 

ονοµαστική διάµετρος του φρεατοπασσάλου νοείται η εξωτερική διάµετρος 

της σωλήνωσης που χρησιµοποιείται. 

• Όπου απαιτείται η χρήση σωλήνωσης για τη σταθερότητα των τοιχωµάτων, 

αυτή θα διατηρείται τουλάχιστον ένα (1) µέτρο κάτω από την ασταθή περιοχή. 

Οι διαστάσεις και η ποιότητα της σωλήνωσης θα εξασφαλίζουν επαρκώς 

έναντι ζηµιών και στρεβλώσεων κατά τη µεταφορά και τοποθέτηση και έναντι 

τάσεων από το περιβάλλον γεωϋλίκό.  

• Οι διατρηθείσες οπές των φρεατοπασσάλων θα σκυροδετούνται ή θα 

ενεµατώνονται το πολύ εντός 24 ωρών, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά. Αν 

για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι δυνατό, οι οπές θα σωληνώνονται. 

• Στην περίπτωση γρήγορης και ξαφνικής απώλειας των διατρητικών υγρών ή 

αιωρηµάτων και αστάθειας των τοιχωµάτων, θα λαµβάνονται άµεσα µέτρα 

αποκατάστασης, όπως επαναπλήρωση της οπής ή τοποθέτηση προσωρινής 

σωλήνωσης. 

• Η απόκλιση των οπών από τη θεωρητική θέση τους δεν θα υπερβαίνει τα 

τέσσερα (4) εκ. 

• Η απόκλιση των οπών από τη θεωρητική διεύθυνση της διάτρησης δεν θα 

υπερβαίνει τις 2ο . Οπές µήκους άνω των είκοσι (20) µέτρων θα ελέγχονται 

ως προς την απόκλιση. Ο έλεγχος θα γίνεται µε χρήση ειδικού οργάνου 

προσανατολισµού (φωτοκαθετόµετρο κατασκευής τύπου αντίστοιχου µε της 

εταιρείας Eastman International Company GMBH, Hannover Γερµανίας ή 

άλλο ισοδύναµο όργανο, τύπου εγκεκριµένου από την Υπηρεσία), το οποίο θα 

προσκοµίσει ο Ανάδοχος. Αυτές οι µετρήσεις θα εκτελούνται σε διαστήµατα 





όχι µεγαλύτερα από δέκα (10) m. H εκτέλεση των µετρήσεων θα γίνεται µε 

εντολή της Υπηρεσίας. 

• Η ευθύτητα του διατρήµατος για µήκη έως 7 µέτρα µπορεί να ελέγχεται µε 

φροντίδα του Αναδόχου µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας, µε τρόπο και 

µέθοδο της αποδοχής της ανάλογα µε τις επιτόπου συνθήκες (π.χ χρήση 

κατάλληλου οδηγού). Για µεγαλύτερα µήκη και µέχρι 20 µέτρα η ευθύτητα θα 

ελέγχεται µε χρήση κατάλληλων οδηγών ή άλλων αποδεκτών από την 

Υπηρεσία µεθόδων. 

• Το διάτρηµα για κατασκευή φρεατοπασσάλου θα απορρίπτεται,  αν είναι 

µικρότερου µήκους από αυτό που προβλέπει η Μελέτη ή η απόκλιση του 

υπερβαίνει τις 2ο . 

• Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία, πριν από την έναρξη 

των εργασιών, πλήρη και λεπτοµερή περιγραφή της µεθόδου και του 

εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει. 

• Μετά το πέρας της διάτρησης τοποθετείται ο προβλεπόµενος από τη Μελέτη 

οπλισµός. Η τοποθέτηση του θα γίνεται µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα 

(π.χ αποστατήρες), ώστε να εξασφαλίζεται η ολική και επαρκής ενσωµάτωσή 

του στο σκυρόδεµα ή στο τσιµεντένεµα. Τα µεταλλικά τεµάχια θα 

καθαρίζονται επιµελώς πριν από την τοποθέτηση µε διαλυτικό υγρό και 

συρµατόβουρτσα, ώστε να είναι πλήρως απαλλαγµένα από πίσσα, λάδια, 

σκουριές, κλπ. 

• Ο µικροπάσσαλος σκυροδετείται µε την έγχυση σκυροδέµατος ή ενέµατος 

εντός του σωλήνα, ούτως ώστε το σκυρόδεµα εξερχόµενο από το κάτω άκρο 

του σωλήνα να ανέρχεται πλευρικά από κάτω προς τα επάνω. Η σκυροδέτηση 

ή η ενεµάτωση θα λαµβάνουν χώρα σε µία συνεχή και µη διακοπτόµενη 

φάση. 

• Αν παρουσιαστούν σηµαντικές απώλειες τσιµεντενέµατος ή αν τούτο 

αναµένεται λόγω της παρατηρηθείσας απώλειας διατρητικών υγρών, µπορεί 

να επιλεγεί η λύση της προενεµάτωσης σε στάδια και η επαναδιάτρηση της 

οπής. 

• Σηµειώνεται ότι κατά τη σκυροδέτηση κάθε µικροπασσάλου θα λαµβάνεται 

υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον δοκίµιο σκυροδέτησης σε κυβική µήτρα 15cm, 

ή περισσότερα εάν τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, το οποίο θα συντηρείται 

κατάλληλα και θα θραύεται προς έλεγχο της αντοχής κατά περίπτωση σε 7 ή 

28 ηµέρες. 

 

3.4 ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ 
ΕΔΑΦΗ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η Τεχνική αυτή προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσµατος 

έδρασης επιχωµάτων σε µαλακά εδάφη σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Έργων Οδοποιίας 

(Β-64.3) για την ενίσχυση“µαλακών εδαφών” στις θέσεις έδρασης επιχωµάτων, 

σύµφωνα µε την µελέτη, βάρους 300 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής κατά την κυρία 

διεύθυνση 20kN/m κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, ενεργούς διαµέτρου πόρων 0,07 mm 

κατά ΕΝ ISO 12956 και αντοχής σε διάτρηση 3000 N κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236. 





 

 

 

 

2. ΥΛΙΚΑ 

Τα χρησιµοποιούµενα γεωϋφάσµατα θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα 

οποία θα προκύπτουν από πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων (ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO/IEC 17025) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆

ΕΣ 

ΑΠΟ∆ΕΚ

ΤΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

ΜΕΓΙΣ

ΤΗ 

ΑΝΟΧΗ 

(%) 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

∆ΟΚΙΜΗΣ 

Βάρος ανά 

μονάδα 

επιφάνειας 
gr/m

2
 

Τουλάχιστο

ν 285 
- 

EΛΟΤ ΕΝ ISO 

9804 

Επιμήκυνση στο 

μέγιστο φορτίο % 

MD 100 

CD 40 

30% 
EΛΟΤ ΕΝ ISO 

10319 

Εφελκυστική 

αντοχή για 

θερμοκολλήματα 
kN/m 15 10% 

EΛΟΤ ΕΝ ISO 

10319 

Εφελκυστική 

αντοχή για 

βελονωτά 
kN/m 12 10% 

EΛΟΤ ΕΝ ISO 

10319 

Στατική διείσδυση 

κάθετα στην 

επιφάνεια (CBR 

test) 

N 2000 10% 
EΛΟΤ ΕΝ ISO 

12236 

Εγκάρσια 

διαπερατότητα l/m
2
s 90 30% 

EΛΟΤ ΕΝ ISO 

11058 

Διαμήκης 

διαπερατότητα m
2
/s 5×10

-6
 30% 

EΛΟΤ ΕΝ ISO 

12958 

  





 

Το γεωϋφασµα θα είναι µη υφαντό πολυπροπυλενικό, µηχανικής σύνδεσης από 

συνεχείς ίνες, προέλευσης αναγνωρισµένου κατασκευαστικού οίκου, που όλες οι 

παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να αποδειχθούν από prospects, αποδεικτικά στοιχεία, 

εµπειρίες, κλπ. 

 

 

 

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

• Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση γεωϋφάσµατα θα φέρουν 

σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 89/106 ΕΟΚ) µε τις 

προδιαγραφές και απαιτήσεις της Μελέτης. 

• Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί το γεωϋφασµα θα είναι 

οµαλή, χωρίς βραχώδεις εξάρσεις. 

• Κατά την εφαρµογή του το γεωϋφασµα θα διατηρείται στρωτό και 

χαλαρό, αλλά χωρίς µεγάλες αναδιπλώσεις. 

• Μέχρι την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης επικάλυψης δεν 

επιτρέπεται η διέλευση πάνω από το γεωϋφασµα οποιουδήποτε 

µηχανήµατος ή οχήµατος για την αποφυγή φθορών. Η ελάχιστη 

επικάλυψη ορίζεται στα 0.15m. 

• Η αλληλοεπικάλυψη του γεωϋφάσµατος θα είναι κατ’ ελάχιστον 

300mm (µάτιση). 

 

 

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Η επιµέτρηση για την προµήθεια, κοπή, τοποθέτηση, στερέωση, επικάλυψη και ραφή 

γεωϋφασµάτων θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m
2
), χωρίς να υπολογίζονται οι 

πάσης φύσεως επικαλύψεις. Στις τιµές είναι ανηγµένα ενδεικτικά τα παρακάτω: 

� Προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση, προστασία, εργασίες 

αντικατάστασης σε περίπτωση φθοράς, έλεγχοι παραλαβής, κλπ. 

� Φθορά, αποµείωση υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του 

εξοπλισµού 

� Η διάθεση, απασχόληση και εργασία του απαιτούµενου προσωπικού 

για τη διάστρωση, τοποθέτηση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

γεωϋφάσµατος. 

� Ο καθαρισµός του χώρου, η συγκέντρωση απορριµάτων και η 

πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιµέτρηση της πλήρους κατασκευής µικροπασσάλων θα γίνεται σε µέτρα µήκους 

πλήρως περαιωµένου πασσάλου. Στη µονάδα µέτρησης κάθε διατοµής ανάγονται η 

προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, αποθήκευση, φύλαξη και εγκατάσταση κάθε είδους 





απαιτούµενου υλικού (πλην του οπλισµού) – µικροϋλικού, εξαρτήµατος, η διάθεση 

του κατάλληλου εργατικού – τεχνικού δυναµικού και κάθε είδους απαιτούµενου 

εξοπλισµού – µηχανήµατος µε τις σταλίες της για την πλήρη κατασκευή των 

µικροπασσάλων, όπως και ο εξοπλισµός για τους ελέγχους – µετρήσεις – δοκιµές.                                                                       

 

                                                                        Φεβρουάριος   2019  

                                                                             Ο Συντάξας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ  

∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
                             

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            

ΒΟΛΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ 

∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ - 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ           

                   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ 

∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ - 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (T.K. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ ) 

                             

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            

ΒΟΛΟΣ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

 

 





1) Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. 

 

            Τσαγκαράδα 

      Γιµπρούκι οικ Σταυρίδη : 

      14,00 Χ 2,00 Χ 0,15                                                                                   =       4,20 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                      0,80 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                           5,00 Μ
3
 

 

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

χώρων. 

 

            Τσαγκαράδα 

            Άγιος Ταξιάρχης , οικ. Γεωργαντζή : 2,50 Χ 3,00 Χ 17,00                      =    127,50 Μ
3
 

            Καραβοστασιά 2    

            14,00 Χ ½ Χ 3,00 Χ (1,00 + 2,50) + 20,00 Χ ½ Χ 5,00 Χ (1,00 + 4,00)  =    323,50 Μ
3
 

            Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιουµπρούκι : 

            32,00 Χ ½ Χ 4,50 Χ (1,50 + 3,50)                                                             =    360,00 Μ
3
 

      Γιµπρούκι οικ Σταυρίδη : 

      14,00 Χ 2,00 Χ 2,30                                                                                   =      64,40 Μ
3
  

Αγ. Σπυρίδωνας Οικ. Μητρόπουλου Ξενώνας Ιωάννου 

18,00 Χ 3,00 Χ 3,50                                                                                   =    189,00 Μ
3
 

Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή   23,00 Χ 3,00 Χ 2,00                          =    138,00 Μ
3
 

Θέση Άγιος Στέφανος οικ. Γουργιώτη – Βενιέρη :  

5,00 Χ ½ Χ 4,00 Χ (1,00 + 3,00)                                                               =      40,00 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                     7,60 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                    1.250,00 Μ
3
 

 

3) Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή  ηµιβραχώδες.  

 

            Τσαγκαράδα 

            Άγιος Ταξιάρχης , οικ. Γεωργαντζή :  

            (φρεάτιο απορροής)         3,50 Χ 0,80 Χ 0,80                                         =          2,24 Μ
3
 

            Οικ. Ζαλώνη Αλέξανδρου (κόκκινο σπίτι) : 

Τοιχίο επένδυσης (θεµέλιο) : 25,00 Χ 0,70 Χ 0,40)                                =          7,00 Μ
3
 

            Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιουµπρούκι : 

(Επέκταση αγωγού οµβρίων)   4,00 Χ 1,50 Χ 1,80                                 =        10,80 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                      1,96 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                         22,00 Μ
3
 

 

4) Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου.       

 

Καθαιρέσεις :                                                                                                       5,00 Μ
3
  

            Γενικές εκσκαφές :                                                                                        1.250,00 Μ
3
                                                                                 

                                                                 Άθροισµα :                                               1.255,00 Μ
3 

 

                                                                 1,70 Χ 1.255,00 =                                     2.133,50 Τ 

 

5) Μεταφορές µε αυτοκίνητο. 

 

Καθαιρέσεις :                                                                                                       5,00 Μ
3
  

                                                            5,00 Χ 1,70 Χ 4,00 =                                    34,00 ΤΧΜ 

 

6) ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4. 

 





            Κατ’ εκτίµηση :                                                                                                100,00 Μ
3
 

 

7) Προµήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά 

προϊόντα λατοµείου ή ποταµού, µέγιστης διάστασης λίθων 200 mm.    

 

            Τσαγκαράδα 

            Άγιος Ταξιάρχης , οικ. Γεωργαντζή : 2,50 Χ 1,00 Χ 17,00                      =       42,50 Μ
3
 

            Καραβοστασιά 2 :             κατ’ εκτίµηση                                                        120,00 Μ
3
 

            Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιουµπρούκι :  κατ’ εκτίµηση                      70,00 Μ
3
 

      Γιµπρούκι οικ Σταυρίδη : 

      14,00Χ ½ Χ 2,30 Χ (2,00 + 1,00)                                                              =      48,30 Μ
3
 

Αγ. Σπυρίδωνας Οικ. Μητρόπουλου Ξενώνας Ιωάννου 

17,00 Χ 2,35 Χ 2,60                                                                                   =    103,87 Μ
3
 

Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή   21,10 Χ 2,30 Χ 4,40                          =    213,53 Μ
3
 

Θέση Άγιος Στέφανος οικ. Γουργιώτη – Βενιέρη :  

5,00 Χ ½ Χ 4,00 Χ (1,00 + 2,00)                                                               =      30,00 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                    21,80 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                       650,00 Μ
3
 

 

8) Κατασκευή επιχώµατος οδού. 

       

           ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4 :          100,00 Μ
3
 

Κοκκώδες υλικό :                                                                                             650,00 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                       750,00 Μ
3
 

 

9) Κατασκευή έγχυτου φρεατοπασσάλου διαµέτρου Φ 0.50 m από οπλισµένο σκυρόδεµα 

κατηγορίας C25/30. 

 

            Τσαγκαράδα 

Αγ. Σπυρίδωνας Οικ. Μητρόπουλου Ξενώνας Ιωάννου 

            26  Χ 10,00                                                                                   =               260,00 ΜΜ 

            Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή     24 Χ 10,00                         =               240,00 ΜΜ 

                                                                Άθροισµα :                                     500,00 ΜΜ 

 

10) Επένδυση φρεατοπασσάλων µε µανδύα από µαύρη λαµαρίνα πάχους 5 mm. 

 

Για την  αντιµετώπιση των καταπτώσεων θα απαιτηθεί περιφραγµατικός σωλήνας 

προστασίας πάχους 5,00 ΜΜ 

 

Για ένα µέτρο :  

            Φ 50 :     7,85 Χ 0,50 Χ 3,14 Χ 0,005 Χ 1.000,00 = 61,60 KG/M 

            

           Εκτιµάτε ότι θα απαιτηθούν 3 πάσσαλοι Φ50 (θα επαναχρησιµοποιηθούν)   

           3 Χ 7,00 Χ 61,60                                                                                 =         1293,60 KG 

                                                                Προσαύξηση :                                     6,40 KG 

                                                                Άθροισµα :                                   1.300,00 KG 

 

11) Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής 

διαµέτρου D1000 mm. 

 

            Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιουµπρούκι :                                              4,00 ΜΜ 

 





12) Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα 

C12/15.  

 

            Τσαγκαράδα 

      Γιµπρούκι οικ Σταυρίδη 14,00 Χ 0,80 Χ 0,10                                           =        1,12 Μ
3
 

Αγ. Σπυρίδωνας Οικ. Μητρόπουλου Ξενώνας Ιωάννου  

17,10 Χ 2,90 Χ 0,10                                                                                   =        4,96 Μ
3
 

 Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή  22,50 Χ 3,00 Χ 0,10                          =        6,75 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                      1,17 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                         14,00 Μ
3
 

 

13) Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών 

οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 . 

 

            Τσαγκαράδα 

            Άγιος Ταξιάρχης , οικ. Γεωργαντζή : 2,25 Χ 0,15 Χ 16,00                   =            5,40 Μ
3
 

            Οικ. Ζαλώνη Αλέξανδρου (κόκκινο σπίτι) : 

Τοιχίο επένδυσης + θεµέλιο : 25,00 Χ (0,70 Χ 0,30 + 2,50 Χ 0,30)      =         24,00 Μ
3
 

            Καραβοστασιά 2    

            14,00 Χ 2,40 Χ 0,15 + 20,00 Χ 4,00 Χ 0,15                                           =         17,04 Μ
3
 

            Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιµπρούκι :  32,00 Χ 3,50 Χ 0,15      =        16,80 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                      1,76 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                         65,00 Μ
3
 

                                   

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

 

            Τσαγκαράδα 

            Άγιος Ταξιάρχης , οικ. Γεωργαντζή :  

            (Φρεάτιο απορροής)   3,50 Χ (0,75 Χ 0,70 – 0,50 Χ 0,60)                  =             0,78 Μ
3
 

Αγ. Σπυρίδωνας Οικ. Μητρόπουλου Ξενώνας Ιωάννου  

(Φρεάτιο απορροής)   1,40 Χ 1,50 Χ 1,20 – 1,20 Χ 1,10 Χ 0,80)        =             1,46 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                      0,76 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                          3,00 Μ
3
 

 

15)  Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε σκυρόδεµα 

C20/25. 

 

            Τσαγκαράδα 

            Άγιος Ταξιάρχης , οικ. Γεωργαντζή : 

            Τσιµεντόστρωση δρόµου: 150,00 Χ 3,00 Χ 0,15                                     =       67,50 Μ
3
 

∆ύο χοάνες από σκυρόδεµα (απορροή υδάτων στο παρακείµενο ρέµα)  

2 Χ 20,00 Χ 11,00 Χ 0,15                                                                         =       66,00 Μ
3
 

Θέση Καραβοστασιά 1:                                    

(Ρείθρο)                          5,00 Χ 0,30 Χ 0,20                                             =        0,30 Μ
3
 

      Γιµπρούκι οικ Σταυρίδη : 

      Τοιχίο 14,00 Χ 0,65 Χ 1,30                                                                       =      11,83 Μ
3
 

      Αποκατάσταση οδού 14,00 Χ 2,00 Χ 0,15                                                =        4,20 Μ
3
 

      Ράχη Φιλαρέτου Άγιος Σπυρίδωνας προς Μυλοπόταµο : 

      Τσιµεντόστρωση πάνω σε παλιό µπετό  33,00 Χ 4,00 Χ 0,15                  =      19,80 Μ
3
 

Αγ. Σπυρίδωνας Οικ. Μητρόπουλου Ξενώνας Ιωάννου :  

Τοιχίο µε κεφαλόδεσµο:  

17,10 Χ [0,90 Χ 2,90 + ½ Χ (0,40 + 0,30) Χ 2,60]                                   =      60,19 Μ
3
 

Τσιµεντόστρωση δρόµου : 45,00 Χ 4,00 Χ 0,15                                       =      27,00 Μ
3
 

Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή :  





Τοιχίο µε κεφαλόδεσµο:  

22,10 Χ [0,90 Χ 2,90 + ½ Χ (0,50 + 0,30) Χ 4,40]                                   =      96,58 Μ
3
 

Θέση Άγιος Στέφανος (τσιµεντόστρωση) 15,00 Χ 3,50 Χ 0,15                =        7,88 Μ
3
 

Θέση Άγιος Στέφανος οικ. Βαίτση (τσιµεντόστρωση)  

30,00 Χ 3,50 Χ 0,15                                                                                   =      15,75 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                      2,97 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                      380,00 Μ
3
 

 

16) Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων,   προσκεφαλαίων, φρεατοπασσάλων, 

κεφαλοδέσµων κ.λ.π  µε σκυρόδεµα C25/30 οπλισµένο. 

 

            Ενδεικτικά                                                                                                            1,00 Μ
3
  

 

17) Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C12/25 λόγω µονοπωλιακής κατάστασης. 

 

Όπως παραπάνω :                                                                                               14,00 Μ
3
  

 

18)  Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C16/20 λόγω µονοπωλιακής κατάστασης. 

 

65,00 + 3,00                                                                                             =        68,00 Μ
3
    

                                                                                        

19) Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C20/25 λόγω µονοπωλιακής κατάστασης. 

 

Όπως παραπάνω :                                                                                             380,00 Μ
3
           

 

20) Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C25/30 λόγω µονοπωλιακής κατάστασης. 

 

Όπως παραπάνω :                                                                                                 1,00 Μ
3
    

 

21) Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C. 

 

            Τσαγκαράδα 

      Γιµπρούκι οικ Σταυρίδη  (Τοιχίο) :       κατ εκτίµηση                                    480,00 KG 

Οικ. Ζαλώνη Αλέξανδρου (κόκκινο σπίτι) 2#Φ8/20 : κατ εκτίµηση            700,00 KG 

Αγ. Σπυρίδωνας Οικ. Μητρόπουλου Ξενώνας Ιωάννου 

115,00 Χ 60,19                                                                               =            6.921,00 KG 

Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή :                                

115,00 Χ 96,36                                                                               =          11.081,00 KG 

                                                                Προσαύξηση :                                   18,00 KG 

                                                                Άθροισµα :                                 19.200,00 KG 

 

22) Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C. 

 

            Τσαγκαράδα 

            Άγιος Ταξιάρχης , οικ. Γεωργαντζή :  

            ∆ιπλό πλέγµα Τ 188 (2,95 KG/ Μ
2
)      

            2 Χ 1,10 Χ 2,25 Χ 16,00 Χ 2,95                                                          =        233,64 KG 

            Τσιµεντόστρωση δρόµου Τ 131: 150,00 Χ 3,00 Χ 1,10 X 2,06          =      1.019,70 KG 

∆ύο χοάνες από σκυρόδεµα (απορροή υδάτων στο παρακείµενο ρέµα) Τ 131 

2 Χ 1,10 X 20,00 Χ 11,00 Χ 2,06                                                        =         997,04 KG 

            Καραβοστασιά 2    

            ∆ιπλό πλέγµα Τ 188 (2,95 KG/ Μ
2
)      

            2 X 14,00 Χ 2,40 Χ 1,10 X 2,95 + 2 X 20,00 Χ 4,00 Χ 1,10 X 2,95  =         737,26 KG 

Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιµπρούκι :  





            ∆ιπλό πλέγµα Τ 188 (2,95 KG/ Μ
2
)       

2 Χ 32,00 Χ 3,50 Χ 1,10 Χ 2,95                                                          =         726,88 KG       

      Γιµπρούκι οικ. Σταυρίδη  

     (Αποκατάσταση οδού) Τ 131:         14,00 Χ 2,00 Χ 1,10 Χ 2,06         =           63,45 KG 

      Ράχη Φιλαρέτου Άγιος Σπυρίδωνας προς Μυλοπόταµο Τ 131 : 

      Τσιµεντόστρωση πάνω σε παλιό µπετό 33,00 Χ 4,00 Χ 1,10 Χ 2,06  =        299,11 KG 

Αγ. Σπυρίδωνας Οικ. Μητρόπουλου Ξενώνας Ιωάννου  

      Τσιµεντόστρωση δρόµου Τ 131 :           45,00 Χ 4,00 Χ 1,10 Χ 2,00  =        407,88 KG 

Θέση Άγιος Στέφανος (τσιµεντόστρωση) Τ 131 

15,00 Χ 3,50 Χ 1,10 Χ 2,06                                                                  =        118,97 KG 

Θέση Άγιος Στέφανος οικ. Βαίτση (τσιµεντόστρωση) Τ 131 

30,00 Χ 3,50 Χ 1,10 Χ 2,06                                                                  =        237,93 KG 

                                                                Προσαύξηση :                                   58,14 KG 

                                                                Άθροισµα :                                   4.900,00 KG 

 

23) Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού εντός υφισταµένων / διατηρουµένων 

στοιχείων/µελών κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (βλήτρα Φ12 από χάλυβα 

οπλισµού σκυροδέµατος).  

 

            Οικ. Ζαλώνη Αλέξανδρου (κόκκινο σπίτι) : 5 ΤΕΜ/Μ
2 

Τοιχίο επένδυσης  :                                          25,00 Χ 2,50 Χ 5      =        313,00 ΤΕΜ 

 

24) Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων. 

 

            Τσαγκαράδα 

            Άγιος Ταξιάρχης , οικ. Γεωργαντζή :            3,50 Χ 40,00           =               140,00 KG 

 

25) Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και συρµάτων συρµατοκιβωτίων. 

 

1,60 Χ 4.610,00                                                                              =           7.376,00 KG 

 

26) Κατασκευή φατνών συρµατοκιβωτίων. 

 

            Τσαγκαράδα 

            Άγιος Ταξιάρχης , οικ. Γεωργαντζή :  

            16 Χ (2 Χ 2,00 Χ 1,00 + 2 Χ 2,00 Χ 0,50 + 3 Χ 1,00 Χ 0,50)             =         120,00 Μ
2
 

            Καραβοστασιά 2    

 42 X (2 Χ 2,00 Χ 1,00 + 2 Χ 2,00 Χ 0,50 + 3 Χ 1,00 Χ 0,50) +        

 + 37 X (2 X 1,50 X 1,00 + 2 X 1,50 X 0,50 + 3 Χ 1,00 Χ 0,50) +     

 + 20 X (2 X 1,00 X 3,50 + 2 X 3,50 X 0,50 + 4 X 1,00 X 0,50) +    

 + 20 X (2 X 3,00 X 1,00 + 2 X 3,00 X 0,50 + 3 X 1,00 X 0,50) +     

 + 20 X (2 X 2,50 X 1,00 + 2 X 2,50 X 0,50 + 3 X 1,00 X 0,50) +    

+ 100 X (2 Χ 2,00 Χ 1,00 + 2 Χ 2,00 Χ 0,50 + 3 Χ 1,00 Χ 0,50) +    

+ 33 X (2 X 1,50 X 1,00 + 2 X 1,50 X 0,50 + 3 X 1,00 X 0,50)           =     2.125,00 Μ
2
 

Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιµπρούκι :  

32 Χ (2 Χ 3,00 Χ 1,00 + 2 Χ 3,00 Χ 0,50 + 3 Χ 1,00 Χ 0,50) +     

+ 32 Χ (2 Χ 2,50 Χ 1,00 + 2 Χ 2,50 Χ 0,50 + 3 Χ 1,00 Χ 0,50) +   

+ 160 Χ (2 Χ 2,00 Χ 1,00 + 2 Χ 2,00 Χ 0,50 + 3 Χ 1,00 Χ 0,50) +   

+ 53 Χ (2 Χ 1,50 Χ 1,00  + 2 Χ 1,50 Χ 0,50 + 3 Χ 1,00 Χ 0,50)          =     2.142,00 Μ
2
 

Θέση Άγιος Στέφανος οικ. Γουργιώτη – Βενιέρη :  

8 Χ (2 Χ 2,50 Χ 1,00 + 2 Χ 2,50 Χ 0,50 + 3 Χ 1,00 Χ 0,50) +    

8 Χ (2 Χ 2,00 Χ 1,00 + 2 Χ 2,00 Χ 0,50 + 3 Χ 1,00 Χ 0,50) +     

+ 14 Χ (2 Χ 1,50 Χ 1,00  + 2 Χ 1,50 Χ 0,50 + 3 Χ 1,00 Χ 0,50)          =        216,00 Μ
2
 

                                                                Προσαύξηση :                                      7,00 Μ
2
 





                                                                Άθροισµα :                                    4.610,00 Μ
2
 

 

27) Πλήρωση φατνών συρµατοκιβωτίων. 

 

            Τσαγκαράδα 

            Άγιος Ταξιάρχης , οικ. Γεωργαντζή :  

            16 Χ (2,00 Χ 1,00 Χ 0,50)  +  59 Χ (1,50 Χ 1,00 Χ 0,50)                     =          60,25 Μ
3
 

            Καραβοστασιά 2    

 42 X (2,00 X 1,00 X 0,50) +  37 X (1,50 X 1,00 X 0,50) + 

+ 20 X (1,00 X 3,50 X 0,50) + 20 X (3,00 X 1,00 X 0,50) + 

+ 20 X (2,50 X 1,00 X 0,50) + 100 X (2,00 X 1,00 X 0,50 + 

+ 33 X (1,50 X 1,00 X 0,50)                                                                   =       284,50 Μ
3
 

Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιµπρούκι :  

32 Χ (3,00 Χ 1,00 Χ 0,50) + 32 Χ (2,50 Χ 1,00 Χ 0,50) + 

+ 160 Χ (2,00 Χ 1,00 Χ 0,50) + 53 Χ (1,50 Χ 1,00 Χ 0,50)                  =       287,75 Μ
3
 

Θέση Άγιος Στέφανος οικ. Γουργιώτη – Βενιέρη :  

8 Χ (2,50 Χ 1,00 Χ 0,50) + 8 Χ (2,00 Χ 1,00 Χ 0,50) +  

+ 14 Χ (1,50 Χ 1,00 Χ 0,50)                                                                    =       26,50 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                    11,00 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                       670,00 Μ
3
 

 

28) Γεωύφασµα έδρασης επιχωµάτων σε “µαλακά εδάφη”. 

 

      Γιµπρούκι οικ. Σταυρίδη:                                                   2,00 Χ 14,00 =       28,00 Μ
2
  

Αγ. Σπυρίδωνας Οικ. Μητρόπουλου Ξενώνας Ιωάννου :  3,00 Χ 17,10 =       51,30 Μ
2
 

Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή :                                     5,00 Χ 23,00 =    115,00 Μ
2
 

                                                                Προσαύξηση :                                      5,70 Μ
2
 

                                                                Άθροισµα :                                       200,00 Μ
2
 

 

29) Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους. 

 

Τσαγκαράδα 

Θέση Καραβοστασιά 1:                                                    κατ’ εκτίµηση :         60,00 Μ
3
 

            Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιµπρούκι :                  κατ’ εκτίµηση :        20,00 Μ
3
 

            Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή :    

            Χώρος παρκινγκ :                                                              κατ’ εκτίµηση :        10,00 Μ
3
 

            Θέση Άγιος Στέφανος :                                                     κατ’ εκτίµηση :          8,00 Μ
3
                                                                                            

                                                                Προσαύξηση :                                      2,00 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                       100,00 Μ
3
 

 

30) Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m. 

 

Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιµπρούκι :    32,00 Χ 2,00                  =      64,00 Μ
2
 

            Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή :    

            Χώρος παρκινγκ :                                                22,50 Χ 4,00                  =      90,00 Μ
2
  

Θέση Άγιος Στέφανος :                                       50,00 Χ 1,50                   =     75,00 Μ
2
 

                                                                Προσαύξηση :                                      6,00 Μ
2
 

                                                                Άθροισµα :                                       235,00 Μ
2
 

 

31) Αναµόχλευση, διάστρωση και συµπύκνωση υφισταµένων στρώσεων οδοστρωσίας 

από θραυστά αδρανή. 

                 

Τσαγκαράδα 

Θέση Καραβοστασιά 1:                                 150,00 Χ 5,00                     =    750,00 Μ
2
 





                                                                  

32) Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα. 

 

Τσαγκαράδα 

Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιµπρούκι :    32,00 + 2,00 + 2,00      =     36,00 ΜΜ 

            Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή :    

            Χώρος παρκινγκ :                                                22,50 + 2 Χ 4,00          =     30,50 ΜΜ 

Θέση Άγιος Στέφανος :                                        50,00 + 2 Χ 1,50          =     53,00 ΜΜ 

                                                                Προσαύξηση :                                    5,50 ΜΜ 

                                                                Άθροισµα :                                     125,00 ΜΜ 

33) Ασφαλτική προεπάλειψη.  

 

Τσαγκαράδα 

Θέση Καραβοστασιά 1:                                      150,00 Χ 5,00                =    750,00 Μ
2
 

Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιµπρούκι :    32,00 Χ 2,00                  =      64,00 Μ
2
 

            Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή :    

Χώρος παρκινγκ :                                                22,50 Χ 4,00                  =      90,00 Μ
2
 

Θέση Άγιος Στέφανος :                                       50,00 Χ 1,50                   =     75,00 Μ
2
 

                                                                Προσαύξηση :                                      5,00 Μ
2
 

                                                                Άθροισµα :                                       980,00 Μ
2
 

 

34) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m. 

 

Τσαγκαράδα 

Θέση Καραβοστασιά 1:                                      150,00 Χ 5,00                =    750,00 Μ
2
 

Από Πυροσβεστικό σταθµό προς Γιµπρούκι :    32,00 Χ 2,00                  =      64,00 Μ
2
 

            Αχιλλοπούλειος Εµπορική Σχολή :    

            Χώρος παρκινγκ :                                                22,50 Χ 4,00                  =      90,00 Μ
2
 

Θέση Άγιος Στέφανος :                                       50,00 Χ 1,50                   =     75,00 Μ
2
 

                                                                Προσαύξηση :                                      5,00 Μ
2
 

                                                                Άθροισµα :                                       980,00 Μ
2
 

            

35) Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών. 

                                                                                                                             8 TEM
 

 

36) Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’). 

 

                                                                                                                             8 TEM
 

ΒΟΛΟΣ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

Βόλος     -    - 2019                                                                                     

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                                                   

   

 

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 





  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ  

∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
                             

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

 

 

 

 

 

                            

ΒΟΛΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ 

∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ - 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ           

  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ 

∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ - 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (T.K. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

ΒΟΛΟΣ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

 

 

 





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. 

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.),  

(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. 

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆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. 

(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. 





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. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

(22.10) Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 

 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων 

των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση 

του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 

 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 

εργαλείων, των ικριωµάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 

προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά 

τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
 
22.10.01  Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισµού 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής 
σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και 
συναφή εξοπλισµό.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Είκοσι εννέα  και δώδεκα λεπτά 
                   Αριθµητικά:       29,12      

  

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

  (20.02) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία 

υπογείων κλπ χώρων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων 

για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και 

την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς 

κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας 

των 12,00 m
2
, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα 

στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, 

του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση 

(η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του 

πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την 

συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m
3
) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και 

µετά την εκσκαφή.  

 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τρία και ενενήντα δύο λεπτά 
                   Αριθµητικά:       3,92    





ΑΡΘΡΟ 3
Ο 

 (Άρθρο  3.10 ) Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή  

                      ηµιβραχώδες  
 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 

περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, 

σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, 

µε  οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν 

ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων’’.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα 

θα γίνεται υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται 

στην τιµή µονάδας του άρθρου.  

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι 

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του 

ορύγµατος (αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του 

ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 

τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και 

τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην 

τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή 

κατακόρυφες).   

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι 

ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια 

εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. 

 

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 

κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 

αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα 

στο εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

τιµολογίου 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 

καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του 

ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

3.10.02  Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 

 

3.10.02.01   Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6081.1 
 
 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Οκτώ  και εξήντα δύο   λεπτά 
                   Αριθµητικά:       8,62       





ΑΡΘΡΟ 4
Ο

  (10.01)  Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 
 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων 
γενικά, σκύρων, χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής 
γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή 
ζώου. 
 

Τιµή ανά τόνο (ton) 
 

10.01.02  Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα  και εξήντα πέντε  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       1,65          
 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

  (10.07) Μεταφορές µε αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
 

 
10.07.02  διά µέσου οδών περιορισµένης βατότητας 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1137 
 

  Επί οδού µη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Σαράντα  πέντε  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       0,45          

 
ΑΡΘΡΟ 6

Ο          (Άρθρο Α-18)   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ  
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων 
είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος 
επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ  

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου,  

• η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των 
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η 
αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων". 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη 

αρχικών και τελικών διατοµών. 
Άρθρο Α-18.2 :  ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510) 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Πέντε και εξήντα  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       5,60          





ΑΡΘΡΟ 7
Ο
   (Άρθρο Α-19)    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩ∆ΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm.  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121Β) 

 
Προµήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα 
λατοµείου ή ποταµού, µέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας 
λεπτόκοκκου κλάσµατος (διερχoµένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και µε δείκτη πλαστικότητας 
το πολύ 6. 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια του υλικού,  

• η µεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  

Η κατασκευή του επιχώµατος πληρώνεται ιδιαίτερα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιµετρούµενου σε όγκο κατασκευασµένου 
επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 

 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Είκοσι και πενήντα  πέντε  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       20,55       
 
    
ΑΡΘΡΟ 8

Ο   (Άρθρο Α-20)   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530) 

Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό 
του εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων" 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού 
συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα 
οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που 
προδιαγράφεται στην µελέτη για τα βραχώδη επιχώµατα.  

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό 
συµπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 
την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% 
της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα 
ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" 
επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. 

• Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώµατος . 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής 
του πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη. 

• Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση  τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και 





η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε χρόνους 
που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου: 

 

• Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut 
and Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

• Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών   

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα   

Επιµέτρηση  µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
 
 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα  και   πέντε  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       1,05          
 
 
ΑΡΘΡΟ 9

Ο  (ΣΧΕΤ. Άρθρο Β-26):  ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΕΓΧΥΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
   

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 C25/30, 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 κατηγορίας 
C25/30, µε χρήση τσιµέντου τύπου ΙV ανθεκτικού στα θειικά (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Π.∆. 244/80), όταν τα χηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους το επιβάλλουν 

• H ελάχιστη ποσότητα τσιµέντου ανά m3 στα 400 kgr Tο γαρµπιλόδεµα θα έχει καθίζηση S3 η 
S4 και η παραγωγή , µεταφορά, σκυροδέτηση θα γίνουν σύµφωνα µε τοκτς/2016. 

• η χρήση ανασυροµένων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέµατος εντός της οπής (tremmie 
pipes) 

• 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 Β500 C 

• 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  
 

 
Άρθρο Β-26.2:  Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 0.50 m 

        (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731) 
 

 
                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν τριάντα 
                   Αριθµητικά:       130,00          
 
ΑΡΘΡΟ 10

Ο  (Άρθρο Β-27)  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΥΑΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2672) 

 

Επένδυση φρεατοπασσάλων µε µανδύα από µαύρη λαµαρίνα πάχους 5 mm, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 "Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι πάσσαλοι) και 
κεφαλόδεσµoι" 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και η µεταφορά επί τόπου του έργου της λαµαρίνας και όλων των απαιτούµενων 
αναλωσίµων,  

• η κατεργασία, κοπή και συγκόλληση της λαµαρίνας για την µόρφωση του µεταλλικού µανδύα, 
η εξωτερική προστασία του µεταλλικού µανδύα µε ασφαλτικό γαλάκτωµα υδατικής 
διασποράς (συµπεριλαµβάνεται το ανάλογο primer), καθώς και ο καταβιβασµός  

• η τοποθέτηση του µεταλλικού µανδύα εντός της οπής του πασσάλου. 





 

Τιµή για ένα χιλιόγραµµο µεταλλικού µανδύα πλήρους µορφωµένου και τοποθετηµένου.  
 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     ∆ύο και εβδοµήντα  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       2,70          
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο  (Άρθρο 12.01) Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο 

όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα 

ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο 

στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

 

Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

 

[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ "καµπάνας" 

(bell-sochet pipes) 

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

στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο 

φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 

Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού (bedding 

factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόµενο βάθος 

τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου µε µια µόνον κλάση 

αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού 

της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης 

(υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού). 

 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της 

κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες). 

 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 

διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή καµπάνας) και την 

διάταξη ή µή οπλισµού.  

 

Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   

µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 

προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 

   





Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται, συµβατικά, 

προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 

 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής 

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας 

κατά 10 %. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου 

τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, µε 

τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, ο 

καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή του δακτυλίου 

στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων µέχρι τον εγκιβωτισµό 

τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόµενης από την µελέτη µηκοτοµικής κλίσης.  

 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 

υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα 

του Τιµολογίου. 

 

Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο 

παρόν άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας. 
 

Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των 

φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων, 

ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

   

(12.01.01.07)  Ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm 

Κωδικός αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6551.7 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν σαράντα τέσσερα 
                   Αριθµητικά:       144,00        

       

 

ΑΡΘΡΟ 12
Ο  (Άρθρο Β-29.2.2) Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές 

                  στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα C12/15  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531) 
 
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  
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ογδόντα εννέα και ογδόντα  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       89,80          
 

 

ΑΡΘΡΟ 13
Ο  

(Άρθρο Β-29.3.3)  Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων 
και κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

 

Κατασκευή αµφιέρειστων οριζόντιων φορέων γεφυρών ή οχετών, λεπτοτοίχων και 
κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 οπλισµένο. 





 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν δέκα πέντε  
                   Αριθµητικά:       115,00           
 
 
ΑΡΘΡΟ14

Ο (Άρθρο Β-29.3.4) Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε 
σκυρόδεµα C16/20  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

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

 

 
                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν είκοσι έξη 
                   Αριθµητικά:       126,00           

 

 
ΑΡΘΡΟ 15

Ο (ΆρθροΒ-29.4.5)  Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, 
θωρακίων κλπ µε σκυρόδεµα C20/25 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 

 

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισµένο 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25:  
βάθρων (θεµελίων και ανωδοµής), πτερυγίων συνδεοµένων µε τα βάθρα και 
πλακών θεµελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς µορφής, οποιουδήποτε ύψους 
τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους περιλαµβανοµένων και 
των λεπτοτοίχων 
κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών 
θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 
κεφαλοδέσµων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών 
πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη 
στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1  
 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν τριάντα τρία 

                       Αριθµητικά:    133,00           
 

 

ΑΡΘΡΟ 16
Ο (Άρθρο Ν B-29.4.23) Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων,    

                  προσκεφαλαίων, φρεατοπασσάλων δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κ.λ.π  
                  µε σκυρόδεµα C25/30 οπλισµένο 





(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 
 

Κατασκευή ακροβάθρων (θεµελίων και ανωδοµής) φρεατοπασσάλων 
οποιουδήποτε ύψους µε τα συνδεδεµένα πτερύγιά τους από σκυρόδεµα C25/30 
οπλισµένο. 
  

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν πενήντα 

                       Αριθµητικά:    150,00           
 

 

ΑΡΘΡΟ 17
Ο 

 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C12/25 λόγω µονοπωλιακής  
                    κατάστασης 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2531) 
    Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος λόγω µονοπωλιακής κατάστασης : 
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στην Ζαγορά 
    (Προσφορά)                                                                                               80,00 €   
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στο Βόλο  
    (Προσφορά)                                                                                            -  50,00 € 
                                                                                     Προσαύξηση τιµής:   30,00 € 

                
                         ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τριάντα  

                       Αριθµητικά:    30,00           
 

ΑΡΘΡΟ 18
Ο 

 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C16/20 λόγω µονοπωλιακής  
                    κατάστασης 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2532) 
 

    Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος λόγω µονοπωλιακής κατάστασης : 
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στην Ζαγορά 
    (Προσφορά)                                                                                               85,00 €   
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στο Βόλο  
    (Προσφορά)                                                                                            -  52,50 € 
                                                                                     Προσαύξηση τιµής:   32,50 € 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τριάντα δύο και πενήντα λεπτά 

                       Αριθµητικά:    32,50           
 

 

ΑΡΘΡΟ 19
Ο 

 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C20/25 λόγω µονοπωλιακής  
                    κατάστασης 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2551) 
 

    Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος λόγω µονοπωλιακής κατάστασης : 
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στην Ζαγορά 
    (Προσφορά)                                                                                               89,00 €   
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στο Βόλο  
    (Προσφορά)                                                                                            -  56,00 € 
  
                                                                                    Προσαύξηση τιµής:   33,00 € 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τριάντα τρία  

                       Αριθµητικά:    33,00           
 

 





ΑΡΘΡΟ 20
Ο 

 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C25/30 λόγω µονοπωλιακής  
                    κατάστασης 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2551) 
 

    Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος λόγω µονοπωλιακής κατάστασης : 
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στην Ζαγορά 
    (Προσφορά)                                                                                               93,00 €   
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στο Βόλο  
    (Προσφορά)                                                                                            -  60,00 € 
                                                                                     Προσαύξηση τιµής:   33,00 € 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τριάντα τρία  

                       Αριθµητικά:    33,00   
   
ΑΡΘΡΟ 21

Ο   (Άρθρο Β-30)  ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 
 

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

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm

2
) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  √  √  19,6 0,154 

5,5  √  √  23,8 0,187 

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 

6,5  √  √  33,2 0,260 

7,0  √  √  38,5 0,302 





Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm

2
) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

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. 
 
 
Α) Άρθρο Β-30.2  Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612) 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα και δέκα πέντε λεπτά   

                       Αριθµητικά:    1,15     
 
 

Β) Άρθρο Β-30.3  Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018) 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα και δέκα πέντε λεπτά   

                       Αριθµητικά:    1,15     
 





 
ΑΡΘΡΟ 22

Ο  (Άρθρο Β-92) ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΑΒ∆ΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 7025) 
 
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού εντός υφισταµένων / διατηρουµένων στοιχείων/µελών 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (βλήτρα από χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος). 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• Η διάτρηση οπής µε διάµετρο µεγαλύτερη αυτής του συνδέσµου για να υπάρξει το απαραίτητο διάκενο για 

την εποξειδική κόλλα ή κονίαµα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη η διάµετρος της οπής θα είναι 
Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατµητικούς συνδέσµους (βλήτρα) το βάθος της οπής θα είναι 10 x Dβλητρ., εκτός 
εάν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη. 

• Η εκτράχυνση των παρειών της οπής µε συρµατόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης διαµέτρου ώστε "να 
βρίσκει" στα τοιχώµατα της οπής. 

• Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών µέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισµού. 

• Ο επιµελής καθαρισµός του εσωτερικού της οπής αµέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισµού: 

- µε πεπιεσµένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρµοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη 
- µε πλύση µε νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρµοσθεί κονίαµα πάκτωσης. 

• Η προετοιµασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάµατος), σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής. 

• Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί η εκροή 
του συγκολλητικού υλικού θα χρησιµοποιούνται κόλλες ή κονιάµατα υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία 
προς τα πάνω (over head). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο µε συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια 
να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεµίσει πολήρως το διάκενο µεταξύ 
συνδέσµου και παρειών (άντυγος) οπής. 

• Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιµών 

- οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύµφωνα µε την µελέτη και ότι το 
προεξέχον τµήµα είναι του προβλεποµένου µήκους 

- δοκιµή µε το χέρι της ακαµψίας όλων των βλήτρων, µετά από παρέλευση 29h εάν εφαρµοσθεί εποξειδικό 
συγκολλητικό ή 7 ηµερών εάν έχει εφαρµοσθεί κονίαµα 

- δοκιµή πλευρικής µετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: µε πλευρικές κρούσεις κάµπτονται τα 
προεξέχοντα τµήµατα κατά 45° και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιµή είναι 
επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση). 

 
Εαν διαπιστωθούν µή συµµορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιµές, θα αποκαθίστανται µε διορθωτικά µέτρα που θα 
καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα επιµετρώνται προς πληρωµή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώµατα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των 
εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και µέσων εκτέλεσης 
των εργασιών. 
 
∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισµού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα διαµορφωθούν τα 
βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιµετρηθεί µαζί µε τον λοιπό εξοπλισµό των σκυροδεµάτων (θα συµπεριληφθεί στους 
πίνακες οπλισµών). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο βλήτρου τοποθετηµένου και αποδεκτού σύµφωνα µε τα ανωτέρω (τεµ.). 
 

Άρθρο Β-92.2 Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm 
 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Έξη   

                       Αριθµητικά:    6,00     
 

 

ΑΡΘΡΟ 23
Ο 

 (Άρθρο Β-49) ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ 
ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)  
 





Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα αντίστοιχα 
πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, 
σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ). 
 
Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής 
από φαιό χυτοσίδηρο’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ. µε 
χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα),  

• η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης τελικής 
στάθµης του καλύµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και η πάκτωση του 
πλαισίου έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία.  

 
Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων. 

 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα και σαράντα πέντε  

                       Αριθµητικά:    1,45           
 

ΑΡΘΡΟ 24
Ο 

 (Άρθρο Β-65.1) Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και συρµάτων 
συρµατοκιβωτίων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311) 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου συρµατοπλέγµατος γαλβανισµένου κατά ΕΛΟΤ 
EN10244-2, µε ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε 
ρόλους, για την κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων 
διευθέτησης ροής ρεµάτων, θωράκισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας του συρµατοπλέγµατος από χαλύβδινο γαλβανισµένο σύρµα διπλής 
πλέξης, διαµέτρου 2,70 ή 3,00 mm, µε εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, 
του γαλβανισµένου σύρµατος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω 
διάµετρο του σύρµατος των φατνών) και του γαλβανισµένου σύρµατος ενίσχυσης των 
ακµών κατά τις επιµήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv 
ως άνω διάµετρο του σύρµατος των φατνών),  

• η δαπάνη µεταφοράς τους επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες 
µεταφορές.  

Τιµή ανά χιλιόγραµµο συρµατοπλέγµατος, ανάλογα µε τον τύπο προστασίας του σύρµατος 
από το οποίο κατασκευάζεται το πλέγµα. 

 

 
Άρθρο Β-65.1.2  Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων, γαλβανισµένα µε κράµα 

ψευδαργύρου - αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)  

 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τρία  και δέκα λεπτά   

                       Αριθµητικά:    3,10           
 
ΑΡΘΡΟ 25

Ο  (Άρθρο Β-65.2)  Κατασκευή φατνών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2312) 





 

Κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων από συρµατόπλεγµα προς εκτέλεση έργων 
διευθέτησης ροής ρεµάτων, προάσπισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων κλπ. 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση των συρµατοπλεγµάτων και των συρµάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,  

• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρµατοπλεγµάτων,  

• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιµήκεις πλευρές αυτών µε γαλβανισµένο σύρµα,  

• η σύνθεση των φατνών, 

• η κατασκευή τυχόν απαιτουµένων ικριωµάτων,  

• η µεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόµενες θέσεις καθώς 

• η συµπληρωµατική ραφή των φατνών µετά την πλήρωσή τους. 
 
Η προµήθεια των υλικών κατασκευής των συρµατοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αναπτυγµένης επιφάνειας συρµατοπλέγµατος φατνών, µορφής 
κιβωτίων ή σάκων ή οπλισµού εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. 
 
                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     ∆ύο  και πενήντα λεπτά   

                       Αριθµητικά:     2,50          
 

 

ΑΡΘΡΟ 26
Ο  (Άρθρο Β-65.3)  Πλήρωση φατνών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2313) 
 

Πλήρωση έτοιµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (φατνών) µε κροκάλες συλλεκτές ή 
λίθους λατοµείου διαστάσεων µεγαλύτερων από τη διάµετρο του βρόγχου των 
συρµατοπλεγµάτων αλλά µικρότερων από 0,25 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ 
Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις,  

• σταλίες κλπ, των απαιτούµενων κροκαλών ή λίθων λατοµείου,  

• η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρωσης ετοίµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων 
 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Είκοσι εννέα  και εξήντα πέντε λεπτά   
                       Αριθµητικά:      29,65        
 
 

ΑΡΘΡΟ 27
Ο   (Άρθρο Β-64.3) Γεωύφασµα έδρασης επιχωµάτων σε “µαλακά εδάφη” 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες πολυπροπυλενίου, για την 
ενίσχυση “µαλακών εδαφών” στις θέσεις έδρασης επιχωµάτων, σύµφωνα µε την µελέτη, βάρους 
300 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής κατά την κυρία διεύθυνση ≥20 kN/m κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, 





ενεργούς διαµέτρου πόρων 0,07 mm κατά ΕΝ ISO 12956 και αντοχής σε διάτρηση ≥3000 N 
κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου και οι πλάγιες µεταφορές του 

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσµατος 

• η επικάλυψη των παρακειµένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή  

Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών για την κατασκευή των 
επιχωµάτων, για την αποφυγή φθορών στο γεωύφασµα. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας εδάφους µε γεωύφασµα. 
 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      ∆ύο  και τριάντα λεπτά   
                       Αριθµητικά:      2,30        

 
 

ΑΡΘΡΟ 28
Ο  (Άρθρο Γ-1.1) Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β) 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους  

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Είκοσι τρία   και ογδόντα πέντε λεπτά   
                       Αριθµητικά:     23,85        

 

 

ΑΡΘΡΟ 29
Ο   (Άρθρο Γ-2.2)  Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β) 
 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 





Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  

 
                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      ∆ύο   και σαράντα τέσσερα λεπτά   

                       Αριθµητικά:     2,44        
 

ΑΡΘΡΟ 30
Ο   (Άρθρο Γ-6)  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3231) 
 

Αναµόχλευση, διάστρωση και συµπύκνωση υφισταµένων στρώσεων οδοστρωσίας από 
θραυστά αδρανή, προκειµένου να ενταχθούν στην νέα διατοµή της οδού ως στρώση 
υπόβασης ή βάσης, χωρίς ενσωµάτωση προσθέτων υλικών. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η αναµόχλευση των υφιασταµένων στρώσεων οδοστρωσίας,  

• η ενδεχόµενη διαλογή υλικών (π.χ. συλλογή και αποµάκρυνση ακαταλλήλων),  

• η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός συµπύκνωσης.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώµατος 

 
                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Μηδέν  και σαράντα ένα λεπτά   

                       Αριθµητικά:     0,41        
ΑΡΘΡΟ 31

Ο  (Άρθρο ∆-1) ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
 

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

Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα   
                       Αριθµητικά:    1,00        

 

ΑΡΘΡΟ 32
Ο   (Άρθρο ∆-3)  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110) 
 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια 
και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal),  





• η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή 
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

 
                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα  και είκοσι λεπτά 

                       Αριθµητικά:    1,20     
    

 

ΑΡΘΡΟ 33
Ο   (Άρθρο ∆-8 ) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

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

χρήση κοινής ασφάλτου  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 
 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:       Οκτώ  και σαράντα τέσσερα λεπτά 
                       Αριθµητικά:      8,44        

 

 
ΑΡΘΡΟ 34

Ο   (Άρθρο Ε-9) ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ  

 

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 
 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  





• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
Άρθρο Ε-9.1  Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Πενήντα τρία   και εβδοµήντα λεπτά 
                       Αριθµητικά:     53,70        
 

 

ΑΡΘΡΟ 35
Ο   (Άρθρο Ε-10.1)  Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm 

(1 ½ ‘’) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 
 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm 
(σπειρώµατος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), µήκους κατ' 
ελάχιστον 2,50 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήµανσης’’. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης για 
την στερέωση της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος ‘’Π’’ (ανάλογα µε τον τύπο της 
πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 
12 mm µήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαµβάνεται) 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαµέτρου 30 cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 
 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Τριάντα ένα  και δέκα λεπτά 
                       Αριθµητικά:     31,10        

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2019 

    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Βόλος     -    - 2019                                                                            ΕΘΕΩΡΗΘΗ  

  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                                                     Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ      

                                                                                                        ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ                                                       ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α
ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - 
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεµα.
1 m3 5,00 29,12 145,60 ΟΙΚ-2226

2

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-

ηµιβραχώδες για την δηµιουργία 

υπογείων κλπ χώρων.

2 m3 1.250,00 3,92 4.900,00 ΟΙΚ-2112 

3
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

σε έδαφος γαιώδες ή  ηµιβραχώδες. 
3 m3 22,00 8,62 189,64 Υ∆Ρ 6081.1

4
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 

αυτοκινήτου.      
4 ton 2.133,50 1,65 3.520,28 ΟΙΚ-1104

5 Μεταφορές µε αυτοκίνητο. 5 ton.km 34,00 0,45 15,30 ΟΙΚ-1137

6
∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 

δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4.
6 m3 100,00 5,60 560,00 Ο∆Ο-1510

7

Προµήθεια κοκκώδους υλικού 

διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά 

υλικά ή θραυστά προϊόντα λατοµείου ή 

ποταµού, µέγιστης διάστασης λίθων 

200 mm.   

7 m3 650,00 20,55 13.357,50 Ο∆Ο-3121Β

8 Κατασκευή επιχώµατος οδού. 8 m3 750,00 1,05 787,50 Ο∆Ο-1510

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α 23.475,82

Β ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ

9

Κατασκευή έγχυτου φρεατοπασσάλου 

διαµέτρου Φ 0.50 m από οπλισµένο 

σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30.

9 mm 500,00 130,00 65.000,00 Ο∆Ο-2731

10
Επένδυση φρεατοπασσάλων µε µανδύα 

από µαύρη λαµαρίνα πάχους 5 mm.
10 kg 1.300,00 2,70 3.510,00 Ο∆Ο-2672

11

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασµένων 

τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

Ονοµαστικής διαµέτρου D1000. mm.

11 mm 4,00 144,00 576,00 Υ∆Ρ 6551.7

Είδος εργασίας

ΕΡΓΟ : ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ          
                  
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
(T.K. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ )

α/α

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
      ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Α/Τ ΚΑΑΠοσότητα Ε/Μ
Τιµή  

Μονάδας
∆απάνη

1





Είδος εργασίαςα/α Α/Τ ΚΑΑΠοσότητα Ε/Μ
Τιµή  

Μονάδας
∆απάνη

12

Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, 

εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεµα C12/15.

12 m3 14,00 89,80 1.257,20 Ο∆Ο-2531

13

Κατασκευή πλακών πλήρων, 

ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων και 

κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα 

C16/20 .

13 m3 65,00 115,00 7.475,00 Ο∆Ο-2532

14

Μικροκατασκευές (φρεάτια, 

ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα 

C16/20.

14 m3 3,00 126,00 378,00 Ο∆Ο-2532

15

Κατασκευή βάθρων, πλακών 

πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε 

σκυρόδεµα C20/25.

15 m3 380,00 133,00 50.540,00 Ο∆Ο-2551

16

Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων,   

προσκεφαλαίων, φρεατοπασσάλων, 

κεφαλοδέσµων κ.λ.π  µε σκυρόδεµα 

C25/30 οπλισµένο.

16 m3 1,00 150,00 150,00 Ο∆Ο-2551

17

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 

C12/15 λόγω µονοπωλιακής 

κατάστασης.

17 m3 14,00 30,00 420,00 Ο∆Ο 2531

18

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 

C16/20 λόγω µονοπωλιακής 

κατάστασης.

18 m3 68,00 32,50 2.210,00 Ο∆Ο 2532

19

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 

C20/25 λόγω µονοπωλιακής 

κατάστασης.

19 m3 380,00 33,00 12.540,00 Ο∆Ο 2551

20

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 

C25/30 λόγω µονοπωλιακής 

κατάστασης.

20 m3 1,00 33,00 33,00 Ο∆Ο 2551

21
Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος 

B500C.
21Α kg 19.200,00 1,15 22.080,00 Ο∆Ο-2612

22 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 21Β kg 4.900,00 1,15 5.635,00 Υ∆Ρ-7018

23

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού 

εντός υφισταµένων / διατηρουµένων 

στοιχείων/µελών κατασκευών από 

οπλισµένο σκυρόδεµα (βλήτρα από Φ12 

χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος).

22 TEM 313,00 6,00 1.878,00 Υ∆Ρ 7025

24

Προµήθεια και τοποθέτηση 

χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων 

φρεατίων.

23 kg 140,00 1,45 203,00 Υ∆Ρ-6752

25
Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και 

συρµάτων συρµατοκιβωτίων.
24 kg 7.376,00 3,10 22.865,60 Ο∆Ο-2311

26 Κατασκευή φατνών. 25 m2 4.610,00 2,50 11.525,00 Ο∆Ο-2312

27 Πλήρωση φατνών. 26 m3 670,00 29,65 19.865,50 Ο∆Ο-2313

28
Γεωύφασµα έδρασης επιχωµάτων σε 

“µαλακά εδάφη”.
27 m2 200,00 2,30 460,00 ΟΙΚ-7914

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β 228.601,30

2





Είδος εργασίαςα/α Α/Τ ΚΑΑΠοσότητα Ε/Μ
Τιµή  

Μονάδας
∆απάνη

Γ
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

29
Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού 

πάχους.
28 m3 100,00 23,85 2.385,00 Ο∆Ο-3121.Β

30

Κατασκευή στρώσης βάσης 

οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 

0,10 m.

29 m2 235,00 2,44 573,40 Ο∆Ο-3211.Β

31

Αναµόχλευση, διάστρωση και 

συµπύκνωση υφισταµένων στρώσεων 

οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή.

30 m2 750,00 0,41 307,50 Ο∆Ο-3231

32

Τοµή οδοστρώµατος από 

ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο 

σκυρόδεµα.

31 mm 125,00 1,00 125,00 ΟΙΚ-2269(α)

33 Ασφαλτική προεπάλειψη. 32 m2 980,00 1,20 1.176,00 Ο∆Ο-4110

34
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m.
33 m2 980,00 8,44 8.271,20 Ο∆Ο-4521Β

35
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 

ρυθµιστικών.
34 ΤΕΜ 8,00 53,70 429,60 ΟΙΚ-6541

36
Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο 

σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’).
35 ΤΕΜ 8,00 31,10 248,80 Ο∆Ο-2653

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ 13.516,50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  Α + Β + Γ 265.593,62
Γ.Ε. + Ε.Ο.  18 % 47.806,85
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 313.400,47
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 47.010,07
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.686,23
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 362.096,77
ΦΠΑ 24% 86.903,23
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 449.000,00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Βόλος     -    - 2019 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

ΣΩΤΗΡΗΣ ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ     
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ       

3





Είδος εργασίαςα/α Α/Τ ΚΑΑΠοσότητα Ε/Μ
Τιµή  

Μονάδας
∆απάνη

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4





  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ  

∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
                             

 

 

ΕΙ�ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΒΟΛΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

ΕΡΓΟ :  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ 

∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ - 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ           

 
                             

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αρθρο 1
Ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. - ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1. Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους Γενικούς και 

Ειδικούς Όρους και Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, µε βάση τις οποίες και σε 

συνδυασµό µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα 

διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές διατοµές κλπ, που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, καθώς και 

τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας. 

1.2. Όπου στα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραποµπή σε εδάφια της ΤΣΥ ή σε 

λοιπές τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόµενα στις Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 

Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται 

στο θεµατολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 

αντίθεση µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί µε τις σχετικές ΚΥΑ.  

1.3. Για την εργολαβία που αναφέρεται στην "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" της επικεφαλίδας 

ισχύουν οι όροι δηµοπράτησης που περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης. 

1.4. Ο όρος "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" σηµαίνει την πλήρη κατασκευή του, την εκπόνηση 

των τυχόν αναγκαίων συµπληρωµατικών µελετών, (ερευνητικών, αδειοδότησης κλπ) ή και 

µικροτροποποιήσεις της εγκεκριµένης µελέτης (σύµφωνα µε τις οδηγίες του Φορέα και σε κάθε 

περίπτωση χωρίς αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου) και την τυχόν εκτέλεση των 

αναγκαίων ερευνών, όλα µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση επί πλέον της συµβατικής αµοιβής. 

1.5. Οπουδήποτε στα συµβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του 

Αναδόχου» νοείται ότι ορίζεται στο άρθρο 24.6 της παρούσας. 

1.6. «Εργοδότης» του έργου είναι ο ∆ήµος Βόλου και «Φορέας Κατασκευής» του έργου είναι ο 

∆ήµος Βόλου. 

1.7. «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Βόλου, που έχει έδρα στο Βόλο και είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου. 

1.8. «Προϊσταµένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι ο ∆ήµος Βόλου, δια των αρµοδίων 

οργάνων του, που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, τη 

βελτίωση των όρων της προς κατακύρωση προσφοράς και την κατάρτιση των όρων της 

σύµβασης, εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε µεταβολή των όρων 

της Σύµβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταµένης Αρχής 

υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόµο αρµοδίων οργάνων. 

1.9. «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων µε την 

οποία, µετά από νόµιµες διαδικασίες διαγωνισµού, ο Εργοδότης θα συνάψει σύµβαση 

κατασκευής για το έργο της επικεφαλίδας. 

1.10. «Σύµβαση» είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας, καθώς και όλα τα εγκεκριµένα τεύχη, σχέδια και 

προδιαγραφές που µνηµονεύονται σε αυτήν. 

1.12. «Μελετητής» είναι ο µελετητής ή µελετητική οµάδα που έχει τα νόµιµα προσόντα για τη 

σύνταξη των µελετών που αφορούν στην εκτέλεση του παρόντος έργου και αποτελεί συνεργάτη 

του αναδόχου. 

1.13. «Απρόβλεπτες ∆απάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη φάση 

δηµοπράτησης του έργου και δεσµεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στο 

Άρθρο. 155 του Ν. 4412/2016. 

 





1.14. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
1.14.1. Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης 

Τ∆  : Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

∆∆  : ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

ΕΣΥ  : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΜ  : Προϋπολογισµός Μελέτης 

ΠΠ  : Προϋπολογισµός Προσφοράς 

ΤΙΠ  : Τιµολόγιο Προσφοράς 

ΤεΠε  : Τεχνική Περιγραφή  

TΠ  : Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΤΙΜ  : Τιµολόγιο Μελέτης 

1.14.2. Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών 

ΕΛΟΤ  : Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης 

ETEΠ  : Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΤΠ  : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

CEN  : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

ISO  : ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 

1.14.3. Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών 

∆ΕΗ  : ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

ΕΕ  : Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΙΚΑ  : Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΚΕ∆Ε  : Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 

ΠΕ∆Ε  : Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 

ΥΠΕΧΩ∆Ε       :Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων  Έργων  

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.     : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΚτΕ                   : ΚΥΡΙΟΣ του ΕΡΓΟΥ 

1.14.4. Άλλες Συντοµογραφίες 

Ν  : Νόµος 

Π∆  : Προεδρικό ∆ιάταγµα 

ΦΕΚ  : Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ  : Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

ΥA  :Υπουργική Απόφαση 

ΚΥΑ  : Κοινή Υπουργική Απόφαση 
 

1.15. Ερµηνείες 
Στα συµβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συµφραζόµενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 

• Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και 

αντίστροφα. 

• Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και 

αντίστροφα. 

• Λέξεις που αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα θα έχουν την ίδια έννοια µε τις ίδιες λέξεις 

που αναγράφονται µε πεζά γράµµατα και αντίστροφα. 

• Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ηµέρα», «εβδοµάδα», «µήνας», «έτος» κλπ. θα 

σηµαίνει «ηµερολογιακή ηµέρα», «ηµερολογιακή εβδοµάδα», «ηµερολογιακός µήνας», 

«ηµερολογιακό έτος» κλπ. 





• ∆ιατάξεις, που αναφέρονται σε «συµφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυµα / παράγωγά τους, 

προϋποθέτουν ότι η υπόψη συµφωνία, συγκατάθεση κλπ., θα διατυπώνεται εγγράφως. 

• «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σηµασία που αποδίδεται στις έννοιες 

αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

• Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται γενικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία του 

κειµένου της παρούσας. 

• Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος 

του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση», νοείται ότι 

όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί στις τιµές της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγµα ή/και καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση πέρα 

από τις τιµές της προσφοράς του. 

• Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένα άρθρα, 

παραγράφους, εδάφια κλπ. νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, 

συµβατικών τευχών κλπ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον 

συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας 

διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 

 

1.16. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

1.16.1. Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 135 του N. 4412/2016. 

1.16.2. Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των εγγράφων της 

Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάµενης Αρχής.  

1.16.3. Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισµοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που 

απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

i. να γίνονται εγγράφως µε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίησή τους µε κάθε νόµιµο τρόπο και 

iii. να γίνονται στις δηλωµένες µε τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύµβασης διευθύνσεις, 

εκτός εάν έχουν λάβει χώρα µεταβολές, οι οποίες όµως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, 

άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωµένες 

διευθύνσεις. 

 

1.17. Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση 

1.17.1. Προδιαγραφές και Κανονισµοί 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στον   Ν. 4412/2016.  
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που 

ορίζονται κατωτέρω. 
I. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

(CΕΝ). 
II. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO). 
III. Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις 

(νόµοι, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα. 
 

Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε 

να εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού είναι 

συµβατά µεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. Εκτός 

αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα πρέπει να 

είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη έργου, 

συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και αριθµητικά 

όρια που έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στην παρούσα ή στα λοιπά συµβατικά τεύχη για το 





ίδιο θέµα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που 

ορίζεται στη ∆ιακήρυξη. 
 

1.17.2. Γλώσσα 
Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η 

αλληλογραφία κλπ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείµενα συνταγµένα σε δύο 

γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας επίσηµη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 

1.18. Σύµβαση 

Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Άρθρο 105 του 

Ν. 4412/2016.  

 

Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε 

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

• Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και αναλύονται στην 

Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 

• Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται 

στην παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

• Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται 

στην παρούσα και στην ΕΣΥ. 

Αρθρο 2
ο
: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η' 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ 

2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβη 

ή ελάττωµα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τα δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς 

και προδιαγραφές των αρµοδίων Υπουργείων, καθώς και µε τα συµβατικά δεδοµένα της 

εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης της επίβλεψης, σχετικά µε τη 

προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 

2.1.2. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση 

του έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος επί της 

αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών και 

οφείλει να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους αναφορικά µε την ποιότητά τους, πριν τη 

χρήση ή την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

2.1.3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, 

που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, µόνον εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

2.1.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε 

την παραλαβή τους από αυτόν φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που 

τυχόν συµβεί στα υλικά αυτά. 
 

2.2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η΄ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Ή ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

2.2.1. Κατά τα αναφερόµενα στην αριθµ.36259/1757/Ε103/23-8-2010 ΚΥΑ. «Μέτρα, όροι και 

πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ Β'1312 /24.8.2010).  

Αρθρο 3
Ο
:

 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Οι τυχόν απαιτούµενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις εντός του γηπέδου του έργου, 

γίνονται µε φροντίδα του φορέα του έργου ή άλλου αρµόδιου φορέα, τον οποίο και βαρύνουν οι 

επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. 





Καµιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης δεν αναλαµβάνει ο φορέας του έργου έναντι του Αναδόχου, 

εκτός από τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης στην περίπτωση καθυστέρησης της 

περαίωσης του έργου λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, γεγονός που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του Αναδόχου. Σ' αυτήν την περίπτωση έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Αρθρο 4
ο
: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΙΜ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 147 του N. 4412/16 µε τις ακόλουθες προσθήκες:  

4.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το σύνολο του έργου πρέπει να αποπερατωθεί µέσα σε επτά  (7) ηµερολογιακούς µήνες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της εργολαβικής σύµβασης.  
 

Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά µόνο για τους λόγους που 

αυστηρά προβλέπεται από την νοµοθεσία. 
 

4.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μετά την περαίωση της ολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση για παροχή βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του Ν. 4412/16.  
 

4.3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλεται στον 

ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/16.  
 

4.4. ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) 

∆εν θα καταβληθεί ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ).  
 

4.5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση του 

έργου, εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση του έργου µέσα σε δύο µήνες από τη 

περαίωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 170 του Ν. 4412/16. 

Αρθρο 5
ο
: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

5.1  Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχος οφείλει, σε δέκα 

πέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία, προς έγκριση, το πρόγραµµα κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται στην 

προθεσµία της παρούσας Ε.Σ.Υ..  

5.2.  Το πρόγραµµα αυτό συντάσσεται σε τύπο γραµµικού διαγράµµατος και συνοδεύεται από έκθεση 

που θα αναλύει και θα δικαιολογεί πλήρως τον προτεινόµενο προγραµµατισµό. Το ανωτέρω 

διάγραµµα πρέπει να κλιµακωθεί µέσα στις τµηµατικές προθεσµίες εφόσον ορίζονται από το 

άρθρο 5 της παρούσας και να συνταχθεί µε βασική επιδίωξη τον συντονισµό των 

δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά το εφικτό ολοκληρωµένο κατά χρησιµοποιήσιµα 

τµήµατα το έργο.  

  Η έγκριση του προγράµµατος θα γίνει από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, µέσα σε 

προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή του, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρο 145 

του Ν. 4412/16.  

5.3. Ο Χρονικός Προγραµµατισµός των διαφόρων έργων πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να µειώνονται 

οι πιθανότητες ζηµιάς από πληµµύρες, βροχές, θεοµηνίες κ.λπ..  

5.4.  Παράταση προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο που προβάλλει τον ισχυρισµό ότι 

αγνοούσε τις εδαφικές και κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου, τις δυσκολίες 

εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, τις δυσκολίες προσέγγισης των περιοχών λήψης 





αδρανών υλικών ή αδυναµίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την 

Ελληνική ή ξένη βιοµηχανία.  

Αρθρο 6
ο
: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και 

ποσότητες από την Υπηρεσία σύµφωνα το άρθρο 156 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση που υπάρχει 

ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, που δεν προβλέπονται από το Τιµολόγιο της σύµβασης, συντάσσονται 

νέες τιµές µονάδος κατά τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16.  

Για τον καθορισµό νέων τιµών µονάδας, σαν αναλυτικό τιµολόγιο, θα λαµβάνεται η έντυπη ανάλυση 

τιµών των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και 

Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών. που 

εγκρίθηκαν µε την µε αρ. ∆11γ/o/9/7/7-2-2013. και διορθώθηκε µε τη µε αρ. ∆11γ/ο/3/20/20-3-2013 

αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  

Αρθρο 7
ο
: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

Αρθρο 8
ο
: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

Για τον υπολογισµό και την πληρωµή δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του 

Ν.4412/16.  

Συµπληρωµατικά, διευκρινίζεται ότι:  

1. Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της πιστοποίησής τους και 

όχι της ενσωµάτωσής τους, µε τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία πρόκειται να 

ενσωµατωθούν.  

2. Σε ειδική στήλη του προϋπολογισµού µελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός αριθµός 

του κονδυλίου των εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών µε το συντελεστή αναθεώρησης του 

οποίου θα αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας εργολαβίας.  

3. Για τον καθορισµό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική 

περίοδο, θα συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό µεταξύ του αναδόχου και 

του επιβλέποντος, που θα θεωρείται από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι 

αναθεωρούµενες ποσότητες θα εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω οριζόµενα.  

Αρθρο 9
ο
: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

9.1 Ποιότητα υλικών – Εργαστηριακές ∆οκιµές 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της µελέτης, τις 

ΕΤΕΠ και την Τ.Σ.Υ. Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει δείγµατα των υλικών που θα 

χρησιµοποιήσει ή να απορρίψει αυτά σαν ακατάλληλα.  

Ο Ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσµατα οιωνδήποτε εργαστηριακών δοκιµών ή 

ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύµφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές.  

Επίσης η Υπηρεσία διενεργεί τους δικούς της ελέγχους κατά την κρίση της και αυτοί οι έλεγχοι 

αποτελούν στοιχεία για τον φάκελο του έργου.  

Ο εργαστηριακός έλεγχος της ποιότητας των υλικών και εργασιών θα γίνει από τα εργαστήρια της 

Γ.Γ.∆.Ε. ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας (για όσους ελέγχους αυτά µπορούν να διεκπεραιώσουν) ή από 

ιδιωτικά, µη εργοταξιακά εργαστήρια, µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου (παράγραφος 2 του 

άρθρου 159 του Ν. 4412/16). Τυχόν ιδιωτικά εργαστήρια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 

αδειοδοτηµένα από το ΚΕ∆Ε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.69/1998 και της απόφασης Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΕΕ/036/12-3-98 (ΦΕΚ 289Β/24-3-98). Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ποια εργαστήρια προτίθεται να 

χρησιµοποιήσει και να λάβει σχετική γραπτή έγκριση. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης ιδιωτικών 





εργαστηρίων θα πρέπει να προσκοµίσει επιπλέον τις σε ισχύ άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των 

εν λόγω εργαστηρίων.  

 

∆ικαιώµατα του Αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία.  

Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να έχει ζητήσει 

µε αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα (αντιδείγµα) το οποίο 

θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα µε το δείγµα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας.  

Για την περίπτωση αµφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί 

αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιµή, παρουσία του 

βοηθού του Τεχνικού ∆ιευθυντή ή άλλου εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του Αναδόχου, στα 

εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ’ όσον ζητηθεί 

τούτο εγγράφως από τον Ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό 

για τον Ανάδοχο (ακόµα και αν δεν παραστεί στην δοκιµή). Κατά το µέσο διάστηµα µέχρι την 

οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος δεν µπορεί να συνεχίσει τις 

εργασίες του.  

Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσµενή 

αποτελέσµατα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει τούτο 

εγγράφως. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση.  

 

Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης Αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και 

κατασκευών του έργου  

Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός 

είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών των 

κατασκευών του έργου.  

Επίσης η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται πέραν των ελέγχων που επιβάλλουν οι Ε.ΤΕ.Π. και οι 

λοιποί όροι των συµβατικών τευχών, να διατάξει την διενέργεια τοµών σε διάφορα µέρη και στοιχεία 

του έργου, όσες αυτή κρίνει απαραίτητες, για την εξακρίβωση της ποιότητας, ποσότητας και πάχους 

των στρώσεων σε οποιαδήποτε φάση του έργου. Τα στοιχεία των εν λόγω ελέγχων θα καταγράφονται 

σε ιδιαίτερο πίνακα και θα αποτελούν αναπόσπαστο, µετά του πίνακα των λοιπών εργαστηριακών 

ελέγχων, των τελικών επιµετρήσεων των σχετικών εργασιών. Την διενέργεια των ανωτέρω τοµών 

υποχρεούται να διατάσσει και η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου είτε µε µηχανήµατα του 

αναδόχου είτε του ΠΕ∆Ε. Τούτο αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή του έργου. Ο ανάδοχος έχει 

την υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως τις τοµές στην πρότερα κατάσταση µε δαπάνες του.  

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, που 

δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συµβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών 

εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16 «Ακαταλληλότητα υλικών - 

Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης» και τους λοιπούς όρους της σύµβασης.  

 

Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών  

Ισχύουν οι προβλεπόµενοι έλεγχοι - δοκιµές για υλικά και εργασίες σύµφωνα µε τις Ε.ΤΕ.Π. και τις 

λοιπές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.  

 

9.2. Ποιότητα εργασιών  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε τους όρους και τις 

αναφερόµενες στην παρούσα προδιαγραφές, κανονισµούς κλπ, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις.  

Η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην διακοπή των εργασιών, αν διαπιστωθεί ότι αυτές δεν 

εκτελούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και να λάβει τα µέτρα τα προβλεπόµενα από το άρθρο 176 του 

Ν. 3669/2008.  

Ο χρόνος που θα απολεσθεί µέχρι την επανέναρξη των εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  





Σε ό,τι αφορά την εµφάνιση στις εργασίες ελαττωµάτων, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 

4412/16.  

 

9.3. Ποινικές ρήτρες- Επιβολή προστίµου 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω δοκιµών υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δύο (2) 

ηµέρες από την δειγµατοληψία.  

Οι δοκιµές που γίνονται, µε ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιµίων καταγράφονται σε ιδιαίτερο 

πίνακα, που συνοδεύει τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική επιµέτρηση και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους.  

Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει ύστερα από παραβολή των ποσοτήτων εργασιών που 

εκτελέστηκαν και των αντιστοίχων δοκιµών κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, αριθµός 

δοκιµών µικρότερος αυτού που καθορίζεται ανωτέρω, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για 

κάθε ελλείπουσα δοκιµή, η οποία υπολογίζεται µε την προβλεπόµενη για την υπόψη δοκιµή τιµή του 

ισχύοντος κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας Τιµολογίου βασικών εργαστηριακών δοκιµών του 

Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προσαυξηµένη κατά 20% και 

παρακρατείται , µε βάση απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας , το έργο Υπηρεσίας, 

εκπιπτόµενη από την πρώτη πιστοποίηση του αναδόχου, που θα συνταχθεί µετά την απόφαση .  

Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητη. Ο αριθµός των δοκιµών που λείπει δεν δύναται να καλυφθεί µε 

περισσότερες δοκιµές στα επόµενα στάδια εργασίας.  

Για παράβαση των προδιαγραφών και κανονισµών επιβάλλεται πρόστιµο, σύµφωνα µε το Π.∆. 

121/2001.  
 

Αρθρο 10
ο
: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(1) 10.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο του έργου σε βιβλιοδετηµένα τεύχη, 

σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/16 και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών 

σχεδίων στο γραφείο του εργοταξίου.  

(2) 10.2 Η καταµέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιµετρήσεων, οι πιστοποιήσεις 

και οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/16.  

(3) Ειδικότερα διευκρινίζονται τα κάτωθι:  

(4) Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δεν δύναται χωρίς προηγούµενη 

έγγραφη σχετική διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της πίστωσης που έχει εγκριθεί για το 

έργο, όπως αυτό καθορίζεται µε τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας.  

Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, µε τους οικείους πίνακες ή τις 

σχετικές διαταγές, δεν δύναται να εκτελεσθούν µέσα στο ύψος του ποσού της σύµβασης, ο ανάδοχος 

υποχρεούται, πριν από την εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην Υπηρεσία για την παροχή των 

σχετικών οδηγιών.  

Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών µε υπέρβαση, κατά παράβαση αυτών που ορίζονται ανωτέρω, η 

Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση αποπληρωµής του αναδόχου για τις εργασίες αυτές.  

Οι πιστοποιήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την πληρωµή του αναδόχου, συντάσσονται 

στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα, µε την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν εκτελεσµένες εργασίες 

που µπορούν να επιµετρηθούν.  

Ενδιαµέσως των χρονικών αυτών διαστηµάτων δεν προβλέπεται η σύνταξη πιστοποίησης, έστω και 

αν κατά τα χρονικά διαστήµατα που προηγήθηκαν δεν συντάχθηκαν πιστοποιήσεις για οποιαδήποτε 

αιτία.  

 





Αρθρο 11ο: ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 

α) Στις τιµές µονάδος του τιµολογίου και προϋπολογισµού της µελέτης δεν συµπεριλαµβάνεται 

ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους βάρη ή 

υποχρεώσεις του εργολάβου, όπως επίσης και για όφελος αυτού. Το ποσό αυτό ορίζεται σε 

ποσοστό επί της αξίας των εργασιών, που θα εκτελεσθούν, που πιστοποιείται µε βάση τις τιµές 

του Τιµολογίου προσφοράς και τις κανονιζόµενες νέες τιµές µονάδος κατά το άρθρο 6 της 

παρούσας και ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18) επί τοις εκατό.  

β) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 154 του 

Ν. 4412/16.  

Αρθρο 12
ο
: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και 

της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 

δηµοπράτησης.  

Στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) και συνάπτονται µετά την 

έναρξη ισχύος του, δηλαδή µετά τις 15/9/2011 υπάρχει κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (εγκύκλιος 36/2012), ως ισχύει σήµερα.  

Σε περίπτωση µεταβολής των κρατήσεων επί πλέον ή επί έλαττον αυτών που ισχύουν κατά τον 

χρόνο της δηµοπράτησης, η διαφορά θα βαρύνει τον κύριο του έργου ή θα εκπίπτεται από το 

λαβείν του αναδόχου, αντίστοιχα.  

Επίσης υποχρεώνεται ο ανάδοχος κατά την υποβολή των εκάστοτε πιστοποιήσεων να 

προσκοµίζει τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως µηχανηµάτων, 

που χρησιµοποιούνται στο έργο, ακόµα και όταν έχουν συσταθεί υπεργολαβίες µε την έγκριση 

της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους µεταφορικών του 

µέσων.  

Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος του φόρου και δασµών καυσίµων και λιπαντικών του 

Φ.Π.Α. και των ειδικών φόρων πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών, 

εφοδίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

Αρθρο 13
ο
: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. το ποσό των απροβλέπτων λόγω προϋπολογισµού 

ορίζεται υποχρεωτικά σε 15% επί του προϋπολογισµού του έργου (µετά την προσθήκη του Γ.Ε & 

Ο.Ε.), το οποίο επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:  

∆απάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 

υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, σύνταξη µελετών που δεν καλύπτονται από το σχετικό 

άρθρο της παρούσας και λοιπά συνήθη απρόβλεπτα, καθώς και τις δαπάνες που προκύπτουν από 

προφανείς παραλείψεις ή από σφάλµατα προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι 

οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη 

εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και υπό την 

προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και 

τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση, σύµφωνα µε το Ν. 

4412/16 άρθρο 155.  

Στα απρόβλεπτα δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες για µετατόπιση δικτύων Οργανισµών Κοινής 

Ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και η δαπάνη των απαλλοτριώσεων.  





Αρθρο 14
ο
: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

14.1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην 

Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το 

εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

14.2. Η ∆ιεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής, θα γίνεται 

από Τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Για 

το παραπάνω προσωπικό, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα 

αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 136 

του Ν. 4412/16. 

14.3. Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης 

κατασκευής του έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα του και ο προϊστάµενος του εργοταξιακού 

γραφείου.  

14.4.  Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Τεχνικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην 

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 Υπηρεσία 

µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην εγκρίνει τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε 

περίπτωση που θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι 

κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Όταν ο παραπάνω Τεχνικός απουσιάζει θα υπάρχει στο 

εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι Τεχνικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα 

έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

14.5 Ο ανωτέρω Τεχνικός 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 προβλέπεται 

επιτόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ). 

14.6.  Ο ως άνω Τεχνικός είναι αρµόδιος για την έντεχνη άρτια και ασφαλή κατασκευή των εργασιών 

και για την λήψη και εφαρµογή των απαιτουµένων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των 

εργαζοµένων καθώς και κάθε τρίτου στο έργο. Αυτός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία 

υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. 

14.7. Η Υπηρεσία δύναται κατά την κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για τον 

ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει µε άλλο του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση 

της Υπηρεσίας. Επίσης, 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 καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις 

ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ενώ ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 

ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

14.8.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική 

συµπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό 

που ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το 

προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου.  

Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόµενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης πλην των ανωτέρω 

κυρώσεων θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή.  

14.9.   Η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό όταν 

κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

14.10. Επίσης για την διευκόλυνση των εργασιών της επίβλεψης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραχωρήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατάλληλο χώρο γραφείου, αποδεκτό από την 





υπηρεσία για το προσωπικό της και τους εκπροσώπους της. Το γραφείο αυτό θα έχει τον 

κατάλληλο εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

14.11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τα απαραίτητα 

µεταφορικά µέσα για τη διακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της για τις ανάγκες του 

έργου. 

Αρθρο 15
ο
: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί δεκαπέντε (15) 

µήνες από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν. 4412/16.  

Στην περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην 

αποκατάσταση και αποζηµιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου  157 του Ν. 4412/16.  

Αρθρο 16
ο
: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

Η δαπάνη για την λήψη των αναγκαίων µέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και 

συντήρηση των απαιτουµένων αντανακλαστικών πινακίδων και σηµάτων, φανών κλπ, όπως ορίζεται 

στην Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/2003 «Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήµανσης εκτελούµενων οδικών 

έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών» όπως αυτές ισχύουν σήµερα, δεν θα πληρωθεί στον 

Ανάδοχο, περιλαµβανόµενη στη τιµή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχηµα εξ αιτίας των έργων ή 

της πληµµελούς σήµανσής τους, ακόµα των εκτελουµένων απολογιστικά. 

Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις διατάξεις 

των άρθρων 81 έως και 84 του Ν.3669/2008 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 εκτελουµένων 

έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών. 

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, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του 

Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή 

προστίµου(ων). 

 

Αρθρο 17
ο
: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης είναι 

υποχρεωµένος να εντοπίσει τυχόν εγκαταστάσεις, δίκτυα κλπ Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας που 

εµπίπτουν στο εύρος κατάληψης των έργων και να υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικά σχέδια στα 

οποία θα απεικονίζονται οι προς µετατόπιση εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες µετατόπισης βαρύνουν τον 

Εργοδότη. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, παράλληλα µε τις ενέργειες της Υπηρεσίας, να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες προς τους αντίστοιχους οργανισµούς για την επίσπευση  των διαδικασιών µετατόπισης των 

εγκαταστάσεων και να διευκολύνει τις σχετικές εργασίες. 

Είναι επίσης υποχρεωµένος να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή βλάβης στις υπόψη 

εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που συµβούν εξ αιτίας των 

έργων 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αρθρο 18
ο
: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο εργολάβος µε την προσφορά του αποδέχεται ότι µελέτησε πλήρως την φύση και την θέση των έργων, 

τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσο αφορά τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και 

εναποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, το ευµετάβλητο των 

καιρικών συνθηκών, τις διάφορες ανυψώσεις των ποταµών, χειµάρρων ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες 

στον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα 

των υλών που µπορεί να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος το είδος και τα µέσα ευκολίας, 

που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα 

ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους σε 

συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.  

Παράλειψη του εργολάβου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους 

αυτούς, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς την σύµβαση.  

Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης, µε δική του καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη 

να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές 

έρευνες, µελέτες κλπ προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Επίσης, 

να έχει συµπεριλάβει όλα αυτά στην προσφορά του. 

Αρθρο 19
ο
: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στις τιµές προσφοράς του αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνονται ανοιγµένες όλες οι δαπάνες που 

προκύπτουν από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου στο 

µέρος που το αφορούν.  
 

Αρθρο 20
ο
: ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

20.1.  Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και µέσα που 

βρίσκονται εις χείρας του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, καθώς 

επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη 

ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια 

ιδιαίτερη αποζηµίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει µε 

επάρκεια υλικά, µηχανήµατα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή 

δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, µε τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και θα 

κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαµβάνει. 

20.2.  Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των κατασκευών, 

των κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για την πρόληψη ζηµιών ή την 

διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από αµέλεια του Αναδόχου πρέπει να 

επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη 

σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

(5) 20.3.  Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση 

όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η εργασία, εφόσον 

δεν παρεµποδίζεται δικαιολογηµένα η κατασκευή του έργου κατά την κρίση του εργοδότη 

έχοντας υπόψη και τις σχετικές µε την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεις, η εφαρµογή των 

οποίων είναι υποχρεωτική.  

20.4. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη δένδρων 

και θάµνων, στην οποία περιλαµβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό χειρισµό των 

µηχανηµάτων, απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 

 





Αρθρο 21
ο
: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

* 

(6) 21.1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, 

ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 

κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42)
1
.  

(7) 21.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 

λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.7).  

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

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, 

στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της κατασκευής του έργου: 

Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και αρ.378).  

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). 

 

(8) 21.3.  Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα (§21.2), ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα :  

21.3.1. 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/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε 

στο Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και αρ.378). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλείψεις 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, 

                                                 

(1) 
1
  O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. 

δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, Π, 294/88, Π, 17/96, 
κλπ.  
(2)  * H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του 
άρθρου 12 του Π, 305/96 

(3)  





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.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και αρ.378) 
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).  

(9) 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.  

(10) Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για 

όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.   

(11) 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).  

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. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 

Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

(12) 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).  

(13) Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π.∆.305/96 (αρ. 3, παρ.11) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

(14)  

21.3.2. 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). 

Στα πλαίσια των Υποχρεώσεων του Αναδόχου καθώς και του τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν 

τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 

και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 

θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 

ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να 

τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο 

των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα 

άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος 

και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 

πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 

οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 

ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα 

όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 

ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 

21.3.3. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά περίπτωση 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. 





 
21.3.4. Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 

µε το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε 

αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται 

παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του 

ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

 

21.4 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 

21.4.1 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). 
 

21.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 

Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 





- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 

χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και 

την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 

αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 

τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 

συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 

φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 

αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : 

Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, 

ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) 

και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, 

β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 

βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 

21.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 

(αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, 

των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 

µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 

1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι 

τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 

(αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, 

Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος 

Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 

καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 

και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 

και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
 





21.5. 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 : 

21.5.1 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.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

21.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και 

αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 

αυτής : 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 ). 

21.5.3 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), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 

και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

21.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

21.5.5 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). 

 

21.5.6 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). 

21.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε 

χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 

(αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV 

µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 

21.6. 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 
 

ΦΕΚ  337/Α/76 
 

Π. ∆.   395/94 
 

ΦΕΚ 220/Α/94 
 

Ν. 495/76 

 

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 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 





ΚΥΑ  αρ.8881/94 ΦΕΚ     450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

   Π/208/12-9-03 

ΥΑ   αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ     451/Β/93   

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

ΥΑ    3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ     301/Β/94  οικ/215/31-3-08 

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 

 

ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 
 

ΦΕΚ     677/Β/95 

 

ΥΑΦ6.9/25068/1183/96 
 

ΦΕΚ  1035/Β/96 

 

Υ.Ααρ.οικ.Β.5261/190/97 
 

ΦΕΚ   113/Β/97 

 

ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99 
 

ΦΕΚ   987/Β/99 

 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 
 

ΦΕΚ   708/Β/03 

 

ΚΥΑ  αρ.6952/11 
 

ΦΕΚ   420/Β/11 

 

ΥΑ  3046/304/89 
 

ΦΕΚ     59/∆/89 

 

ΥΑΦ.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 
 

 

21.7.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο 

νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων 

βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα 

επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές 

και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κινούµενους στους 

χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές κατασκευής των εργασιών ή κοντά σ' αυτές. 

21.8.  Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 

Υπηρεσίας µετά των εκάστοτε Συµβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο 

χώρο του Έργου µετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατοµικά 





και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, µάσκες 

ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο ισχυρό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού 

και κάθε τρίτου. 

21.9.  Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων 

και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται  να φροντίζει: 

• Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

• Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την 

κατάλληλη διάθεση τους. 

• Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοιχτής πυράς κοντά σε 

χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των 

γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

• Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών που θα γίνεται κατόπιν και 

σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής. 

21.10.  Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη 

η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών 

κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την 

Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρµόζονται οι 

διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων. 

21.11.  Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και 

ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα 

συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη 

προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ, 

εφόσον βεβαίως επιτραπεί από την Υπηρεσία η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών στις 

εκσκαφές. 

21.12.  Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 

συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της Οικονοµικής του Προσφοράς. 

Αρθρο 22
ο
: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Από τον Ανάδοχο µπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσµατα (υπόστεγα αποθήκευσης, εργαστήρια, 

γραφεία κ.ά.) µε δική του µέριµνα, εργάτες και υλικά, χωρίς καµία δαπάνη του εργοδότη. Προσωρινά 

κτίσµατα και έργα αυτού του είδους θα παραµείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου και θα 

αφαιρούνται από αυτόν µε έξοδά του, µετά την αποπεράτωση των έργων. Αυτά τα κτίσµατα και έργα 

µπορεί να εγκαταλείπονται και να µην απαιτείται η αφαίρεσή τους, µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του 

εργοδότη. Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους µε υλικά του εργοδότη, αυτά θα 

παραµείνουν στην ιδιοκτησία του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στο έργο και την 

κατανάλωση του προσωπικού. Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύµατος για την 

λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για χρήση του προσωπικού που διαµένει στον τόπο των έργων 

ή των εργαζόµενων σε νυκτερινές εργασίες. 

Αρθρο 23
ο
: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥσ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόµενες προς το Ι.Κ.Α.  και τους άλλους 

Ασφαλιστικούς Οργανισµούς νόµιµες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί των µισθών και 

ηµεροµισθίων του προσλαµβανόµενου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους απασχολούµενου 

στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να µεριµνά κατά την µισθοδοσία του εν λόγω 

προσωπικού για την κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον 

εργαζόµενο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού 





του είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους, µε δικές του δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της 

Υπηρεσίας. 

Για την πληρωµή του Αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας Υπηρεσίας 

του Ι.Κ.Α. για µη οφειλή προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει στην Υπηρεσία τα 

οικεία ασφαλιστήρια συµβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρµόζει ανάλογη κράτηση 

πάνω στους λογαριασµούς που συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωµή του και µέχρι το χρόνο 

προσκόµισής τους. 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των 

ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων σε 

βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και  κρατεί τις δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο 

λογαριασµό.  

Αρθρο 24
ο
: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

(15) 24.1. Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας ή 

προµήθειας υλικών. Κατά συνέπεια οι τιµές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που 

αναφέρονται στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν αυτές εµφανίζουν µικρές ή 

µεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσής τους. Κατόπιν αυτού, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη 

πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω, σε όλες τις τιµές µονάδος του Τιµολογίου περιλαµβάνονται:  

• Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την κατασκευή της 

εργασίας, ήτοι τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω 

ηµεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του µηχανήµατος, δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης των 

µηχανηµάτων, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής µηχανηµάτων, 

οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους, οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία 

των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση κλπ). 

• Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό µηχανικού εξοπλισµού και των λοιπών 

συνεργείων από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους 

εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής τους 

περίθαλψης κλπ 

• Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αλλά είναι 

απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, µε την 

φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαµβάνονται και οι κάθε 

είδους ασφαλίσεις υλικών. 

• Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των µηχανηµάτων και των υλικών. 

• Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όλων και κάθε είδους υλικών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή 

παραγωγής µέχρι της ενσωµάτωσης τους στο έργο. Η µεταφορά πληρώνεται επιπλέον, 

µόνο σε περίπτωση που αυτό σαφώς αναφέρεται στο τιµολόγιο µελέτης. 

• Οι δαπάνες αποζηµίωσης ιδιοκτητών πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων 

προσωρινής αποθήκευσής τους. Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση 

διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών. 

• Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή µέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών, στις 

περιπτώσεις εκείνες, που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται µε µηχανήµατα ή κρίνεται 

απαραίτητη, για καλύτερη εκτέλεση του έργου, από την Υπηρεσία.  

• Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, καταµέτρηση υλικών κλπ, 

σύνταξη και εκτύπωση σε τετραπλούν των επιµετρητικών στοιχείων καθώς και των 

τελικών κατασκευαστικών σχεδίων εις διπλούν. 





• Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιµή του Τιµολογίου.  

• Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουµένων δοκιµών των 

εγκαταστάσεων µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους. 

• Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης κάθε βλάβης ή ζηµίας 

κατά την περίοδο εγγύησης. 

• Οι δαπάνες διοδίων των µεταφορικών µέσων του Αναδόχου και οι δαπάνες ζύγισης της 

καθαράς ασφάλτου και των ασφαλτοµιγµάτων κλπ υλικών, όταν απαιτείται. 

• Οι δασµοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και 

εφοδίων του έργου. Προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών και τα 

τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις 

κλπ, που θα ισχύουν κατά την κατασκευή του έργου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και τις διατάξεις του 

Ν.3215/55 όπως ισχύει σήµερα, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα 

εποπτεύσει την κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία η δυνατότητα να εγκρίνει 

χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 

απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα 

υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν 

χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 

• Η προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακού εργαστηρίου, σε 

συνδυασµό και µε τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια. 

• Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή στοιχείων του έργου, σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις περί δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων  

• Οι κάθε είδους µετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψοµέτρων, διαστάσεων κλπ) 

• Οι κάθε είδους µελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συµβατικά τεύχη, καθώς και 

τυχόν χρήση ευρεσιτεχνιών µετ' αποζηµίωσης των δικαιούχων. 

• Οι µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος που τυχόν συντάξει ο Ανάδοχος και οι εργαστηριακές 

εξετάσεις και µελέτες σύνθεσης των ασφαλτοµιγµάτων και των ασφαλτικών 

σκυροδεµάτων. 

• Η εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για την απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, 

περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους έργων όπως και οποιουδήποτε 

περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια 

αυτής ή το µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο 

έργο). 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει µέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων που θα 

πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή των έργων. 

• Οι µισθοί και παντός είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού 

και τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου.  

• Οι δαπάνες Ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου και οι δαπάνες για 

λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση, κλιµατισµός).      

• Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του Ανάδοχου και κάθε 

φύσης αποζηµίωσης προς τρίτους.  

• Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης φύσεως 

επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 





• Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών, εν γένει 

για την παράδοση σε κανονική λειτουργία των έργων.    

• Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκόµισης προϊόντων σε θέση 

επιτρεπόµενη από την Αρµόδια Αρχή. 

• Το όφελος του Αναδόχου.   

24.2.  Στο ποσό των ενσωµατωµένων στη τιµή της προσφοράς γενικών εξόδων του Αναδόχου 

περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων επιστασίας, των κάθε είδους 

κρατήσεων, φόρων, τελών, δασµών, δικαιωµάτων, ασφαλίσεων κλπ δηµοσιεύσεων, 

διακηρύξεων, κηρυκείων, συµφωνητικού, των θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και 

εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων, προς τα εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των 

υλικών κάθε είδους.           

24.3.  Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του Αναδόχου για 

τυχόν δυσχέρειες εκµετάλλευσης των λατοµείων και λοιπών πηγών ή από την ανάγκη 

δηµιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών µακριά από τις πηγές 

λήψης, ήτοι χειµάρρων λατοµείων κλπ, που θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες 

µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 

24.4.  Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης των έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούµενης κυκλοφορίας για 

την κατασκευή και επίβλεψη του έργου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά τις οδούς που 

βρίσκονται σε λειτουργία, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν δύναται να 

κυκλοφορήσει οχήµατα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του 

οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση 

τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς) υποχρεούται να προβεί στη συντήρηση και 

των οδών αυτών καθ' όλη την διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς 

οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αρµόδια αρχή. 

24.5.  Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα που θα 

συµβεί. 

24.6.  ¨Καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη αναδόχου¨  

Όλα τα αντικείµενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, 

είναι της "Καθολική αρµοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και περιλαµβάνονται στη τιµή της 

προσφοράς του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριµένη αρµοδιότητα του 

Φορέα κατασκευής η τρίτου Φορέα.  

Η "καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου" περιλαµβάνει - είτε αυτό αναγράφεται 

ειδικότερα κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όµως περιοριστικά όλες τις κάτωθι 

υποχρεώσεις: 

• Μέριµνα, έξοδα, υλικά, µέσα, εξοπλισµό, προσωπικό, ευθύνη, µέτρα ασφαλείας, µέτρα 

αποκατάστασης τοπίου, µέτρα σήµανσης, µέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας, 

µέτρα για αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή Επαρχιακού οδικού δικτύου ή αποκατάστασης 

αυτού σε περίπτωση ρύπανσης, διαδικασίες και έξοδα κλπ πάσης φύσεως αδειοδοτήσεων, 

διαδικασίες έξοδα κλπ σύνταξης και υποβολής Μ.Π.Ε και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

κλπ κατά περίπτωση, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη, 

αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου για οτιδήποτε σχετίζεται µε την κατασκευή του 

συνολικού έργου.  

• Υποχρέωση εντοπισµού σε οποιοδήποτε σηµείο της χώρας ή/και εκτός αυτής, καθώς και 

απόκτησης δικαιώµατος χρήσης ή τυχόν απαιτούµενης ενοικίασης ή αγοράς ή 

αποζηµίωσης κλπ δανειοθαλάµων ή θέσης απόληψης ή εγκαταστάσεων όλων των υλικών 

που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, µε τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά.  

• Υποχρέωση πραγµατοποίησης εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης µετά σταλίας, προµήθειας 

και µεταφοράς όλων των υλικών, αντικειµένων, εξοπλισµού, εργαστηρίων, και 

εγκαταστάσεων στο χώρο του έργου ή σε εργαστήρια της αποδοχής του εργοδότη σε 





οποιοδήποτε µέρος της Επικράτειας για έλεγχο, αναλύσεις κλπ, µετά της αντίστοιχης 

λήψης δειγµάτων και αποζηµίωσης των εργαστηρίων, εκτέλεση των προβλεποµένων και 

προδιαγραφοµένων κατά περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων µε κάθε πρόσφορο τρόπο ή 

µέθοδο. 

• Φορτοεκφόρτωση, αποµάκρυνση και διάθεση τυχόν αχρήστων ή ακαταλλήλων ή ρεταλιών 

σε χώρους αποδοχής του εργοδότη ή αρµοδίων κρατικών υπηρεσιών, διάστρωση, 

διασπορά υλικών, αναµόχλευση προς οµογενοποίηση, τεχνική , ανάµιξη, ύγρανση, 

συµπύκνωση, φινίρισµα, λείανση, συγκολλήσεις, έλεγχο συγκολλήσεων µετά του 

απαιτούµενου εξοπλισµού, αποκατάσταση µη στεγανών συγκολλήσεων. 

• Επισκευή ή αντικατάσταση σηµείων που θα διαπιστωθεί φθορά ή διάτρηση, καλουπώµατα, 

προµήθεια και τοποθέτηση οπλισµών και κατασκευή σκελετών από οπλισµένο σκυρόδεµα, 

κατασκευή µεταλλικών κατασκευών, άλλων διαφόρων οικοδοµικών κατασκευών, 

οδοποιίας, χωµατουργικών, Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ, προστασία από καιρικές συνθήκες, 

καθώς και ανάλογους εργαστηριακούς ελέγχους µε επιτόπου εργαστήρια ή σε εργαστήρια 

της αποδοχής του εργοδότη µετά της αντίστοιχης αποζηµίωσης τους. 

• Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή εγκαταστάσεων ή 

γεωτρήσεων σε περίπτωση αστοχίας ή µη τήρησης προδιαγραφών των συµβατικών τευχών 

και της µελέτης κλπ, κατά την κρίση της επίβλεψης 

 

Από τα παραπάνω περιγραφέντα, δεν είναι της "καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης 

Αναδόχου" και δεν περιλαµβάνονται στην προσφορά του µόνο συγκεκριµένα αντικείµενα, εφόσον και 

µόνον όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται σε συγκεκριµένα σηµεία της 

∆ιακήρυξης, της Τ.Π-ΤΠ και των λοιπών συµβατικών τευχών ως αρµοδιότητες του Φορέα κατασκευής 

ή άλλου τρίτου Φορέα. 

24.7. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 

α)  Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 

εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών κάποιων 

υλικών και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία. 

β)  Η δαπάνη λήψης εγχρώµων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, βιντεοταινιών VΗS, η 

υποβολή τους στην Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά τους και λοιπών παραστατικών 

στοιχείων του έργου που εκτελείται, όπως τήρησης και υποβολής πλήρων στατιστικών 

στοιχείων αυτού, ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµέτρησης των εργασιών. 

γ)  Οι δαπάνες σύναψης της Σύµβασης. 

δ)  Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή µελετών κλπ) για 

αδειοδότηση, ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων, σύνδεση αυτών µε δίκτυα ∆ΕΗ κλπ., 

όχι όµως οι δαπάνες τυχόν µεταφοράς δικτύων µέχρι το γήπεδο του έργου, εκτός και αν 

αυτό ρητά περιλαµβάνεται στο τιµολόγιο προσφοράς. 

ε)  Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά κάθε 

άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά. 

ζ)  Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη µεταφορά γραµµών των δικτύων ηλεκτρισµού, 

τηλεφωνίας, νερού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της εγκατάστασης από 

την είσοδο του έργου, µέχρι τα σηµεία εσωτερικής διανοµής της εγκατάστασης. 

Αρθρο 25
ο
: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

(16) Η χρήση του έργου, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών και της φύσεως αυτών, 

επαφίεται στην κρίση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 169 του Ν. 4412/16.  





 

ΑΡΘΡΟ 26
Ο
: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει και να συµµορφωθεί προς τις εντολές της Υπηρεσίας σχετικά µε την 

προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του έργου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες (χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, αφού οι εν λόγω δαπάνες 

περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος που προσέφερε και στις γενικές δαπάνες που τον βαρύνουν) πριν 

από την παράδοση για χρήση του έργου, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τους γύρω χώρους και 

γενικά από το εργοτάξιο, τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές 

εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ, να ισοπεδώσει τους χώρους επάνω στους οποίους ήταν 

τοποθετηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ.  
 

 ΑΡΘΡΟ 27
Ο
: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  

27.1.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την αποπεράτωση του έργου και πριν από την προσωρινή 

παραλαβή να παραδώσει, εφόσον ζητηθούν, στην Υπηρεσία φωτογραφίες του έργου καθώς και 

κατασκευαστικά σχέδια.     

(17) 27.2.  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.  

(18)  

ΑΡΘΡΟ 28
Ο
: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

28.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

28.1.1  Κατά τη 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. 
28.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  
28.1.3  Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
28.1.4  Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.∆. 

400/1970. Οι αντασφαλίσεις  δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆.  400/1970 και συνεπώς δεν 

γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 
28.1.5  Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 

προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας  και διέπεται από το Ν.∆. 

400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/1985. 
28.1.6  Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη 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. 
28.1.7  Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : 
 -  θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως 
 - θα περιλαµβάνουν  όρους οι οποίοι θα συµµορφώνονται πλήρως µε τις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 
28.1.8  Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου  ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό 

βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων  της ασφαλίσεως , 

θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 
28.1.9  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 εταιριών, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου.  
28.1.10 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. 
 

28.1.11 
 (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την 

Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει 

ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης  και τις εν συνεχεία έρευνες  και µελέτες που 

εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. 
  Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. 

από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 
  Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από 

οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον 

Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του. 
 (2) 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. 
  
28.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 
 (1)  Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις  υπόκεινται 

υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται 

σε αντίθετη  προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 

είναι άκυρο. 
 (2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο  εάν έχουν 

επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 
 (3) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και 

εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το 

ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του 

τόπου. 
 

28.2  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

28.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 

σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός µηνός από τη σχετική 

ειδοποίηση. 
 Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές  του 

υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει  κριθούν από τον 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(ές) 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) σύµβασης (εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 

ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης 

καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας.  Σε περίπτωση που παρέλθει 

τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:  
 -  να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον 

Ανάδοχο, αν υπάρχει. 
 -  ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 

 εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
 -  ή  να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες 

είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 
 Οι τόκοι  υπερηµερίας θα υπολογίζονται : 
 -   για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και  





 -   για τα λοιπά  έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης  προς τον Ανάδοχο των 

οφειλόµενων  ποσών. 
28.2.2  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόµενο ποσό των  ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των 

ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση  και για 

λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίηση 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. 28.2.1. 

Οι τόκοι  υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία  καταβολής των ασφαλίστρων. 
28.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν µπορεί 

να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε τους όρους 

των ασφαλιστηρίων. 
 Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 
 -  να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 
 -  ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
28.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 

σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση 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. 
28.2.5  Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το 

Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων 

κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
28.3 Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση πριν την 

υπογραφή της σύµβασης του έργου, θα πρέπει να προσκοµίσει πριν την υπογραφή της σύµβασης 

απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές 

καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 
 Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 

δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
 

28.4   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

28.4.1  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   (∆ιατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ) 
28.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι 

ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 

υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί  ΙΚΑ  κλπ). 
 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. 
 Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
28.4.3  Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.28.4.1 και 28.4.2, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των 

ελέγχων. 
28.4.4  Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του 

έργου. 

28.5   Ασφαλιση του εργου “κατα παντοσ κινδυνου” -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ-ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

28.5.0. Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών 





Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε την 

Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική συµβατική αξία του υπό κατασκευήν έργου 

(συνολική συµβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ).  
Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής µερικής ή 

ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από: 
α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή 

κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας.  
β. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση 

πυρηνικού καυσίµου.  
γ. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα 

ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υπερηχητική ταχύτητα.  
δ. πρόστιµα ή/και ποινικές ρήτρες.  
Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι την 

ενσωµάτωσή τους στο έργο.  
Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συµβατικό Τίµηµα του Έργου (πλην ΦΠΑ) και θα 

αναπροσαρµόζεται ώστε κάθε φορά να συµπεριλαµβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) 

του Συµβατικού Αντικειµένου.  
Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται ‘’κατά παντός κινδύνου’’ και η τυχόν «παρακείµενη 

περιουσία», οι µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης 

και ο εν γένει µηχανολογικός εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου.  
Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού και λήγει µε το 

πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".  
 

28.5.1  Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 
α . Αντικείµενο ασφάλισης 
 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ”  του Αναδόχου έναντι Τρίτων 

και οι ασφαλιστές  θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές 

βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή 

κινητά ή και ζώα, που προξενούνται  καθ’ όλη τη διάρκεια  της περιόδου Μελετών - 

Κατασκευών και περιόδου συντήρησης  εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, 

επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε 

γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου.   
 Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.  
β . ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 
 Η ευθύνη  των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική 

Παραλαβή του Έργου 
γ .  Αποζηµίωση 
 (1)  Κατά ελάχιστον η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο 

εκτέλεσης του Έργου, θα περιλαµβάνει: 

• Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα  

από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων 

• Για σωµατική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά  άτοµο  

• Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των παθόντων   
 (2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την 

περίοδο Συντήρησης του Έργου.  
 (3)  Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση 

ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο.  
 

28.5.2 Ασφάλιση  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλισµού. 
α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης 

¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του 

Έργου. 
 

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες µηχανηµάτων:  





(1) Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισµός «Βαρέως Τύπου»  
Αυτοκινούµενος  
∆ιαµορφωτήρες (ισοπεδωτήρες), Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωµατοσυλλέκτες (αποξεστές), 

Εκσκαφείς, Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers), Αυτοκινούµενες αντλίες σκυροδέµατος, ∆ιαστρωτήρες 

σκυροδέµατος (τύπου GOMACO ή ανάλογου), Πασσαλοεµπήκτες, Μηχανήµατα κατασκευής εγχύτων 

πασσάλων, Ασφαλτοδιανοµείς (Federal), ∆ιαστρωτήρες ασφαλτοµίγµατος (Finishers), Γερανοί, 

Οδοστρωτήρες.  
Μη αυτοκινούµενος  
Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος, (Σταθερές) αντλίες σκυροδέµατος, Θραυστικά 

συγκροτήµατα, Συγκροτήµατα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος, ∆οµικοί πυργογερανοί.  
(2) Εξειδικευµένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισµός  
Όπως π.χ.: Συγκροτήµατα ολισθαίνοντος ή/και αναρριχόµενου ξυλοτύπου, εξοπλισµός ειδικών 

συστηµάτων γεφυροποιϊας µε χρήση προκατασκευασµένων δοκών κλπ.  
 

β . 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. 
γ . 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. 
δ . 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.  
ε . 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 την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου 

µέχρι  την αποµάκρυνσή τους από αυτό . 
 

28.6  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) 

28.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των 

Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις. 
28.6.2  Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  είναι ο 

Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, 

όποτε του ζητηθεί. 
28.6.3 Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί  

εγγράφως, χωρίς  τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 
28.6.4 Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχηµάτων, πέρα από την υποχρεωτική 

ασφάλιση, η επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται από την κείµενη Νοµοθεσία, µπορεί να 

γίνει και µε ενιαίο ασφαλιστήριο που να αφορά όλο το µηχανικό εξοπλισµό.  
28.6.5 ∆ιευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούµενα Μηχανήµατα Έργων πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση 

µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους.  
28.6.6 Ως Αυτοκινούµενα Μηχανήµατα Έργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε., είναι όσα 

ορίζονται σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση (ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆13ε/5-7-2005) του 

σχετικού πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης. 
28.6.7 Τα όποια µηχανήµατα εκτελούν την ίδια εργασία µε αυτοκινούµενα Μ.Ε. χωρίς να είναι 

τοποθετηµένα επί αυτοκινούµενου πλαισίου («ΣΤΑΤΙΚΑ» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν 

εµπίπτουν στις υποχρεώσεις ασφάλισης της παρούσας παραγράφου.  
 





28.7  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

 Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» θα περιλαµβάνονται 

οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι : 
28.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως 

προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια 

του συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος  του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι 

και οι Μελετητές. 
28.7.2  Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι του ΚτΕ ( 

και /ή των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται  Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε 

τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος “ 

∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων” ( cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 

ασφαλιζόµενων φορέων. 
28.7.3  Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά 

: 
 -  του Αναδόχου 
 -  και /ή των Μελετητών και Συµβούλων του 
 -  και / ή του ΚτΕ 
 -  και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συµβούλων τους 
 -  Και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 
 µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς 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. 
28.7.4  Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειµένου η 

ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., αποζηµίωση, 

πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της 

Υπηρεσίας. 
 Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 

αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από 

τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της 

αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία  και η ασφαλιστική εταιρεία  αποδέχεται από τούδε  και 

υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία, µετά από αίτηση της 

τελευταίας για το σκοπό αυτό. 
 Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον 

απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 
28.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των 

Συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή 

ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 
28.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε 

συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της 

ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

28.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 28.5 θα καλύπτεται  και η ευθύνη 

της Υπηρεσίας και/ ή των Συµβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το 

άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

28.7.8 Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική Σύµβαση 

συν συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της 

υποασφάλισης.  





Αρθρο 29
ο
: ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και του άρθρου 168 Ν. 441/16, χορηγείται 

βεβαίωση περαίωσης των εργασιών.  

Η χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης του συνόλου της εργολαβίας, σε συνδυασµό µε την υποβολή της 

τελικής επιµέτρησης, αποτελεί την αφετηρία για το χρόνο εγγύησης (15 µήνες) και την έναρξη της 

διαδικασίας προσωρινής παραλαβής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 170 Ν. 4412/16.  

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον : 

� έχει περαιωθεί το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τη σύµβαση, περιλαµβανόµενης της 

προετοιµασίας παράδοσης του έργου, του καθαρισµού του εργοταξίου, των έργων διαµόρφωσης 

χώρων, η παραλαβή κατασκευαστικών σχεδίων και καταλόγων εξοπλισµού και τέλος η παραλαβή 

των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, 

� έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατά τη Σύµβαση απαιτούµενες δοκιµές και έλεγχοι, 

� έχουν παραληφθεί το πλήρες µητρώο και τα σχέδια εκτέλεσης του έργου, 

� έχουν εκπληρωθεί όλες οι σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως απορρέουν από την 

Εργολαβική Σύµβαση. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου και εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών 

διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 Ν. 4412/16. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργήθηκε ή δεν συντελέσθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου 

µέχρι την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως, διενεργούνται ταυτοχρόνως προσωρινή και οριστική 

παραλαβή από επιτροπή συγκροτούµενη αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 30
ο
: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, αν δεν διατίθεται από τον 

Ανάδοχο, θα εξευρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες του και η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά σχετική 

υποχρέωση ή ευθύνη. 

ΑΡΘΡΟ 31
ο
: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο µε πλήρη και πιστή συµµόρφωση προς τις διατάξεις και 

προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στη σύµβαση και µε ιδιαίτερη επιµέλεια ως προς την 

καταλληλότητα των υλικών, την έλλειψη ελαττωµάτων ή πληµµελών εργασιών και ως προς την 

αποκατάσταση κάθε τυχόν πληµµέλειας. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι τυχόν µελέτες, οι 

εργασίες και τα υλικά είναι χωρίς ελλείψεις και ελαττώµατα. 

Μέχρι και την Οριστική Παραλαβή ο Ανάδοχος οφείλει να επανορθώσει µε τις δικές του δαπάνες 

οποιαδήποτε ελαττώµατα και ελλείψεις στο έργο. 

Για τους ελέγχους  των υλικών και των εργασιών, τις διαδικασίες αποκατάστασης ελλείψεων και 

ελαττωµάτων και τις συνέπειες σε βάρος του Αναδόχου, τόσο µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, όσο 

και από την Προσωρινή µέχρι την Οριστική Παραλαβή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 Ν. 

3669/08, όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 4070/2012. 

ΑΡΘΡΟ 32
ο
: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεύγουν, κατά εύλογη 

κρίση, από τον έλεγχο των συµβαλλοµένων και τα οποία (περιστατικά ή γεγονότα) είναι αδύνατον 

ακόµη και µε τα µέτρα σύνεσης και επιµελείας να προβλεφθούν ή αποτραπούν, όπως θεοµηνίες, 

πληµµύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορές (σαµποτάζ), πόλεµοι, επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή 

στρατιωτικού νόµου, παρακώλυση εργασιών από τρίτους, νόµιµες απεργίες κηρυγµένες επίσηµα και 

από αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, µέτρα και απαγορεύσεις από µέρους των Αρχών και 





παρόµοιας φύσης περιστατικά, εφόσον και στο βαθµό που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν 

αδυναµία συνέχισης των εργασιών του έργου. 

Εν τούτοις, η καθυστέρηση στην προσκόµιση υλικών από τον Ανάδοχο, η καθυστέρηση στην εκτέλεση 

των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης προσωπικού, η µη εκπλήρωση από κάποιον υπεργολάβο ή 

προµηθευτή του Αναδόχου των υποχρεώσεών του ή η καθυστέρησή του για την εκπλήρωση αυτή, η 

έκπτωσή του ή η αποτυχία κατασκευής πρώτης ύλης, υλικών ή τµηµάτων του έργου ρητά 

συνοµολογείται ότι δεν θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

Ρητά συνοµολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση ή άλλο 

γεγονός που επιφέρει διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις υλικών, µηχανηµάτων ή εφοδίων ή 

στην εκτέλεση των εργασιών και οφείλεται σε παράβαση εργασιακών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεων 

ή σε επίδειξη αµέλειας εκ µέρους του Αναδόχου ή/και υπεργολάβου ή προµηθευτή του. ∆εν αποτελεί, 

επίσης, Ανωτέρα Βία, η κλοπή, ο βανδαλισµός ή άλλη απώλεια εξοπλισµού του αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µόνο για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µέχρι την 

ηµεροµηνία της καταγγελίας χωρίς καµία άλλη απαίτηση κατά του Εργοδότη. 

Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε 

ενδεδειγµένο µέτρο προς τον σκοπό αποτροπής, και αν τούτο καθίσταται ανέφικτο, περιορισµού των εκ 

του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζηµιών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγµένα κάθε δυνατή προσπάθεια προς εξουδετέρωση, 

άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζηµιές στον εξοπλισµό, τυχόν 

καθυστερήσεις κλπ.) 

Για τους κινδύνους από Ανωτέρα Βία µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, ο Ανάδοχος µε ίδια ευθύνη και 

έξοδα θα ασφαλίζει τον Εργοδότη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΣΥ. 

ΑΡΘΡΟ 33
ο
 : ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

Ρητά συµφωνείται ότι, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε ειδικότερη υποχρέωση που απορρέει από τη 

Σύµβαση, κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν θα θεωρηθεί υπόχρεο προς το άλλο, ούτε ο Εργοδότης 

προς τους προµηθευτές ή/και υπεργολάβους του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης και έκτασης 

έµµεσες και αποθετικές ζηµίες ή/και διαφυγόντα κέρδη (µε την έννοια που τους προσδίδεται από την 

ισχύουσα νοµοθεσία) σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση και το έργο. 

ΑΡΘΡΟ 34
ο
 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

(19) Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους όρους της παρούσας και των παρακάτω διατάξεων.  

του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),  
(20) το Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις», το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

διατάξεις» και ισχύει σήµερα.  

(21) Οι Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) και Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160). 

(22) Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και  

(23) Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93).  

(24) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. ∆ιατάξεις για τα 

αποφαινόµενα όργανα: Π.∆.7/31-01-2013 (ΦΕΚ 26Α).  





ΑΡΘΡΟ 35
ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ισχύει το σχετικό άρθρο  της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 36
ο
 : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαίρετα τους - βάσει των κείµενων 

διατάξεων - φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 

ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε καθορισµένων από το 

Υπουργείο Εργασίας, δώρων λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων ως και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και 

τυχόν επιδόµατα αδείας. 

Αν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 

καταργηθούν υφιστάµενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους 

λογαριασµούς του Αναδόχου. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την πίστωση του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 37ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. 

2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως την έναρξη των εργασιών ή την 
υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση. 

β) Υπερβεί µε υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο στη σύµβαση χρόνο για την 
ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 

γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητα του, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, έστω και µία αποκλειστική προθεσµία του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει 
ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συµβατικού 
αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η 
χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε 
επιβολή των προβλεποµένων στις διατάξεις του άρθρου 148. 

δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον 
µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να 
έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου. 

ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την τήρηση των κανόνων 
ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της 
διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. 

στ) ∆ιαπιστωθεί ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική επιστολή 

Για τη διαδικασία έκπτωσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 38
ο
 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες 

χρησιµοποιούµενων από τον κύριο του έργου σε εργασίες µη περιλαµβανόµενες στη σύµβαση του 

και να διευκολύνει την εκτέλεση µε τα απ’ αυτόν χρησιµοποιούµενα µέσα, ρυθµίζοντας έτσι τη 





σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε κανένα εµπόδιο να µην παρεµβάλλεται απ’ αυτόν στις 

εκτελούµενες, από τον κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους, εργασίες. 

2. Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε 

κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να 

επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά, στην αρχική τους κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 39
ο
 :  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.∆. 609/85 και του 

Ν.4412/16, όπως ισχύουν σήµερα, καθώς και των συµβατικών τευχών, τόσο για την εκτέλεση 

των εντολών όσο για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο 

ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο 

κατά κανένα τρόπο από αυτή την ευθύνη. 

 

 

               ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Βόλος     -    - 2019 
                                                                                                               ΕΘΕΩΡΗΘΗ                         
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                                                                 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
                                                                                                              ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                                                                                                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   
 
                                                                                                                                                                                                  
 
ΣΩΤΗΡΗΣ ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ                                                                       ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 
                                                                                                
                                                                                                      

 

 

 

 

 





 

 

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ  

∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

                             
 
 

ΕΙ�ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΒΟΛΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
      
 
                       

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
(θέσεις του ∆.Κ. Ζαγοράς  Ρέµα Συµεών, Αγία 
Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2   και της Τ.Κ. 
Μακρυράχης  Θέση Κούκος)  
 
 
 
 

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  400.000,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            

ΒΟΛΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

 

 





 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            

ΒΟΛΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

(θέσεις του ∆.Κ. Ζαγοράς  Ρέµα Συµεών, Αγία Κυριακή 

1, Αγία Κυριακή 2   και της Τ.Κ. Μακρυράχης  Θέση 

Κούκος)  

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

                            

ΒΟΛΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

 

 





         Στις 13/01/2018 και  14/01/2018 η ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού 

Πηλίου και ειδικότερα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου επλήγησαν από πρωτοφανή καιρικά φαινόµενα µε ιδιαίτερη ένταση 

βροχοπτώσεων. 

         Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, 

∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», ανατέθηκε την 14.08.2018  από το 

∆ήµο  Ζαγοράς – Μουρεσίου  στο Μελετητικό Γραφείο του  κ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

ΚΑΓΙΑΝΝΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,  σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ.   

119/2018  απόφασή του, µε σκοπό την αποκατάσταση των ζηµιών, καταπτώσεις 

– κατολισθήσεις,  που προκλήθηκαν από τα παραπάνω έντονα καιρικά 

φαινόµενα  (πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις) . 

     Ο Προϋπολογισµός του  έργου είναι  700.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου και 

του ΦΠΑ 24%. 

 

 

2. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 

 

             ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 

 

 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 

 

Από την θεοµηνία της 13.01.2018 και 14.01.2018  προκλήθηκαν 

κατολισθήσεις και καταρρεύσεις πρανών   στα παρακάτω σηµεία του ∆.Ε. 

Ζαγοράς.  

    Οι κατολισθήσεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα να κινδυνεύουν µε 

κατάρρευση τµήµατα του εσωτερικού οδικού δικτύου.   

Η αποκατάσταση των παρακάτω κρίνονται κατεπείγουσες και απολύτως 

αναγκαίες.  

    

• ∆.Κ. Ζαγοράς  στις θέσεις : 

Ρέµα Συµεών, Κέντρο Υγείας, Οικία  Γεωργαλά, Οικία  Αποστόλου 

Στάµου, Οικία  Τσαπράζη και Αγία Κυριακή.     

• Τ.Κ. Πουρίου στις θέσεις  

Οικία ∆ηµητρίου Χιώτη. 

• Τ.Κ. Μακρυράχης 

Θέση Κούκος 

 





 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ  ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   
 

Οι εργασίες, που θα εκτελεστούν είναι οι εξής : 

 

• ∆.Κ. Ζαγοράς  

  

Ρέµα Συµεών :  Κατασκευή έγχυτων πασσάλων (φρεατοπασσάλων) Φ 50 και  

Φ 30 έως  βάθους 10,00 m ,κατασκευή κεφαλοδέσµων  και οπλισµένων τοιχίων, 

ώστε να συγκρατηθεί το πρανές, η ανάντι δηµοτική οδός σε µήκος περίπου 15,00 

m και να αποκατασταθεί το µικρό παρκινγκ που υπήρχε εκεί, σύµφωνα µε τα υπ’ 

αριθ.  Σ1-1 , Σ1-2, Σ1-3 και Σ1-4. 

 

Κέντρο Υγείας : Κατασκευή έγχυτων πασσάλων  Φ 30  βάθους 5,00 m , µήκους 

10,00 m, κεφαλόδεσµου  και οπλισµένου τοιχίου ύψους 1,90 m σύµφωνα µε το 

υπ’ αριθµ. Σ.2-1  σχέδιο της µελέτης. 

    

Οικία  Γεωργαλά : Κατασκευή συρµατοκιβωτίων  συνολικού µήκους 5,50 m 

σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Σ.3-1  σχέδιο της µελέτης, επί πλέον θα 

κατασκευασθεί ανοιχτό φρεάτιο οµβρίων εσωτερικών διαστάσεων 0,60 Χ 0,50 m  

κάθετα στο δρόµο  καλυµµένο µε χυτοσιδηρές εσχάρες και εν συνεχεία αγωγός 

οµβρίων εσωτερικής διαµέτρου Φ80 για την απορροή των υδάτων . 

    

Οικία  Αποστόλου Στάµου :  Κατασκευή τοιχίου βαρύτητας συνολικού ύψους 

5,30 m και µήκους 10,00 m σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Σ.5-1  σχέδιο της µελέτης. 

 

Οικία  Τσαπράζη : Κατασκευή τοίχου βαρύτητας συνολικού ύψους 1,60 m και 

µήκους 15,00 m σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Σ.6-1  σχέδιο της µελέτης. 

 

Αγία Κυριακή 1 : Κατασκευή συρµατοκιβωτίων  συνολικού µήκους 4,50 m 

σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Σ.9-1  σχέδιο της µελέτης. 

 

Αγία Κυριακή 2 : Αποκατάσταση παλιού τοίχου που έχει υποστεί µετατόπιση µε 

επένδυση και αγκύρωση  σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Σ.9-2  σχέδιο της µελέτης. 

 

• Τ.Κ. Πουρίου 

Οικία ∆ηµητρίου Χιώτη : Κατασκευή οπλισµένου τοίχου αντιστήριξης µε 

κατάντι  πασσαλόµπηξη  µε έγχυτους πασσάλους  Φ30 συνολικού µήκους 5,00 m 

σύµφωνα µε τα υπ’ αριθµ. Σ.7-1 και Σ. 7-2  σχέδια της µελέτης.  

Επίσης θα γίνει η τσιµεντόστρωση του ενδιάµεσου δρόµου. 

  

• Τ.Κ. Μακρυράχης 





Θέση Κούκος : Κατασκευή νέου οπλισµένου τοιχίου εξωτερικά από παλιό τοίχο  

για την αντιστηριξή του σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Σ.10-01  σχέδιο της µελέτης 

και κατασκευή ανάντι τοιχίου βαρύτητας σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Σ.10-02  

σχέδιο της µελέτης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα γίνει η αποκατάσταση των 

οδοστρωµάτων στην πρότερή  τους µορφή.  
 
Οι παραπάνω εργασίες  φαίνονται επίσης αναλυτικά στην προµέτρηση της παρούσας 
µελέτης. 
 
Τµήµα του παραπάνω έργου αποτελεί το Υποέργο 2:  η µελέτη του οποίου συντάχθηκε 
για να καλύψει τις παρακάτω ζηµιές  στις θέσεις του /.Κ. Ζαγοράς (Ρέµα Συµεών, Αγία 
Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2)   και της Τ.Κ. Μακρυράχης  (Θέση Κούκος). 
 
 
 
 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 
 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

  

  
 
 
 
 
 

                                      Βόλος     -    - 2018                                                                              

                                        Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                                                 

                                                                                                    

 

 

                             

                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ 

                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ –ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

(θέσεις του ∆.Κ. Ζαγοράς  Ρέµα Συµεών, Αγία Κυριακή 
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1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 
Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) αφορά στις Γενικές 

και Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τα 

λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράμματα, 

μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από τον Φορέα, καθώς και τις 

έγγραφες διαταγές του, θα εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας. 

Όπου στα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραπομπή σε λοιπές 

τεχνικές προδιαγραφές, νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόμενα στις Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) καθώς και στις λοιπές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη του Έργου. 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, 

Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή 

δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν με την 

προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 

πρότυπα που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές ΚΥΑ. 

 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ 
2.1 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’2221/30 

– 7 – 2012. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του 

παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες 

Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ. 

Έτσι, στην ανωτέρω περίπτωση θα ισχύουν ο παρακάτω επιπρόσθετες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Επίσης, όπου περιγράφονται και αναφέρονται επιπρόσθετες 

απαιτήσεις, όσον αφορά τις επί μέρους εργασίες, τρόπο εκτέλεσης και υλικά από τις 

αντίστοιχες ισχύουσες ΕΤΕΠ θα ισχύουν και όσα αναφέρονται στις πρόσθετες 

απαιτήσεις. 

 

2.2 Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο μελέτης 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26 / 04 – 10 – 2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών & Δικτύων, στη σειρά ισχύος των συμβατικών 

τευχών, προηγείται το Τιμολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

  

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων στα ως άνω 

συμβατικά τεύχη όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και 

την επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Τιμολόγιο Μελέτης. 

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες – βάσει του Τιμολογίου Μελέτης 

περιλαμβάνονται στην τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προσμετρούνται / 

πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

2.3 Υλικά 
2.3.1 Γενικά 





(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών 

στοιχείων καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών 

στο εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει 

να ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, 

πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά 

μεταξύ τους. 

(δ) Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ’ αριθμ. 6690 στο 

ΦΕΚ 1914 Β / 15 – 06 – 2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά 

και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία 

διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής 

επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν 

Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά  Πρότυπα  που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα 

Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE. 

 

2.3.2 Δείγματα 
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως 

δείγματα και δεν ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή 

αμεταχείριστα κατ’ επιλογήν του Αναδόχου. 

2.3.3 Προμήθεια 
(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του 

Αναδόχου, να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα 

ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 

1.4.1, εδάφιο (γ). 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία 

υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 

προδιαγραφές αυτές. 

 

2.4 Εκτέλεση Εργασιών 
(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά 

ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και 

εντολές των αρμοδίων φορέων. 

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές 

κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής 

κυκλοφορίας, εφόσον δοθεί εντολή υπό την υπηρεσία. 

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα 

υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και 

κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς 

καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 

άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα 

συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα 

ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον 

Ανάδοχο. Επί πλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 





2.5 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ) 
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ Β΄2221/ 30-7-2012 και 

ειδικότερα, σύµφωνα µε τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΝΕΤ – ΕΤΕΠ του 

παραρτήµατος  3 της Εγκυκλίου  26/04-10-2012 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ. Στο 

συγκεκριµένο έργο έχουν εφαρµογή οι ακόλουθες  ΕΤΕΠ που αναφέρονται στον 

πίνακα (Α). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   Α  (ΕΤΕΠ) 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ  ΤΠ  

1501 

ΟΜΑ∆Α   Α    ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΝΕΤ Ο∆Ο Α-1 Εκσκαφή ακατάλληλων εδαφών 02-01-02-00 

ΝΕΤ  Ο∆Ο Α-4.1 
∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 

ηµιβραχώδες 
08-01-01-00 

ΝΕΤ Ο∆Ο  Α-20 Κατασκευή επιχωµάτων 02-07-01-00 

ΝΕΤ Ο∆Ο Β-1 
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και 

τάφρων πλάτους έως 5,0m 
02-04-00-00 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης 05-04-06-00 

ΟΜΑ∆Α Β  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 

ΝΕΤ Ο∆Ο Β- 
Σκυροδέµατα (όλα τα άρθρα κατασκευών 

από σκυρόδεµα 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

01-03-00-00 

01-04-00-00 

01-05-00-00 

ΝΕΤ  Ο∆Ο Β-30.2 Σιδηρούς οπλισµός B500c (S500s) 01-02-01-00 

NET Ο∆Ο Β-30.3 Σιδηρούν πλέγµα B500c (S500s) 01-02-01-00 

NET Ο∆Ο  Β-32 
∆ιαµόρφωση επιφανειών σκυροδέµατος 

τύπου Γ 
01-05-00-00 

ΟΜΑ∆Α  ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ 

NET Ο∆Ο  Β-26 Φρεατοπάσσαλοι (όλα τα άρθρα) 11-01-01-00 

ΟΜΑ∆Α  Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

NET Ο∆Ο  Γ-2.1 Βάση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π.Ο-155) 05-03-03-00 

NET Ο∆Ο  Γ-3 
Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος 

(Π.Τ.Π.Ο-150) 
05-03-03-00 

NET Ο∆Ο  ∆-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 





NET Ο∆Ο  ∆-8.1 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m µε 

χρήση κοινής ασφάλτου  
05-03-11-04 

NET Ο∆Ο  ∆-5 Ασφαλτικές στρώσεις πάχους 0.05m 05-03-11-04 

 

 

 

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ) 
Για τις εργασίες ή το μέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω 

ΕΤΕΠ ισχύουν τα ακόλουθα (εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκεκριμένες 

ΕΤΕΠ). Οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν κυρίως τον τρόπο και φύση εκτέλεσης 

εργασιών: 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Τα άρθρα της μελέτης που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ είναι: 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κωδ. ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501 

NET Ο∆Ο  Α-19 

Προμήθεια κοκκώδους 

υλικού μεγέθους κόκκου 

έως 200mm 

- 

NET Ο∆Ο  Β-64.3 

Γεωϋφασμα  έδρασης 

επιχωμάτων σε μαλακά 

εδάφη 

- 

NET Ο∆Ο  B-26ΣΧΕΤ Μικροπάσσαλοι - 

 

 

3.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥ 
ΕΩΣ 200mm 
Για την κατασκευή των επιχώσεων πίσω από τοίχους ή συρματοκιβώτια, ο ανάδοχος 

θα χρησιμοποιήσει κοκκώδη υλικά από συλλεκτά υλικά, ή θραυστά προϊόντα 

λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200mm, ελάχιστης 

περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσµατος – διερχοµένων από το κόσκινο Νο 40 – 

35% και µε δείκτη πλαστικότητας το πολύ 5 (IP ≤ 5.0%). 

Το ανωτέρω κοκκώδες υλικό µπορεί να προέλθει από τις εκσκαφές του έργου ή από 

επιτόπου προµήθεια. Τα ανωτέρω κοκκώδη υλικά θα συµπυκνωθούν µε βάση την 

αντίστοιχη ΕΤΕΠ. Ο βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη 

πυκνότητα θα είναι τουλάχιστον ≥ 90% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor. Η 

εκτέλεση δοκιµής συµπύκνωσης θα είναι µία τουλάχιστον ανά αυτοτελές τµήµα του 

αναχώµατος. 

 

3.2 ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ 
Φρεατοπάσσαλοι προβλέπονται στη θεµελίωση του τοίχου αντιστήριξης :Α κάτω από 

την πλατεία. Οι φρεατοπάσσαλοι θα έχουν διάµετρο D=0,30m και D=0,50m και 

µήκος έως  L=10,0m. Θα είναι οπλισµένοι  και σπείρα (συνδετήρες) Φ10/10 - Φ10/20 

και Φ12/10 - Φ12/20  . Επικάλυψη οπλισµών 50mm 

Όλοι οι φρεατοπάσσαλοι θα έχουν τα παρακάτω κοινά στοιχεία. Οι θέσεις των 

φρεατοπασσάλων, οι αξονικές αποστάσεις, τα γεωµετρικά στοιχεία, µήκη, οπλισµοί 

κ.λ.π. φαίνονται στα  σχέδια. 





Για τους φρεατοπασσάλους θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 αλλά 

µε τις εξής επί µέρους ιδιότητες: 

• Περιεκτικότητα σε τσιμέντο ανεξαρτήτως της αντοχής και του τύπου  

τσιμέντου, ελάχιστη 400kgr/m
3
 και μέγιστγη 500kgr/m

3
 

• O λόγος Ν/Τα θα είναι μεταξύ 0,48 και 0,50 και η κάθιση της τάξεως 200-220 

χιλιοστά θα εξασφαλίζεται με πρόσθετα υπερρευστοποιητικά. 

• Η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος αδρανών θα είναι στο μέσον της 

υποζώνης Δ 

• Ειδικότερα η απαιτούμενη επικάλυψη των οπλισμών  των πασσάλων  και η 

συμμετρική τοποθέτηση του κλωβού στην οπή θα επιτυγχάνεται με ειδικά 

υποστηρίγματα (SPACER –BLOCKS0 

• Η σκυροδέτηση των πασσάλων πρέπει να γίνεται χωρίς διακοπή με μία 

συνεχή διάστρωση, απαγορευμένων των αρμών διακοπής. Επίσης η 

σκυροδέτηση θα πρέπει να αρχίζει το συντομότερο δυνατό μετά την 

ολοκλήρωση της εκσκαφής και την τοποθέτηση του οπλισμού. 

• Η σκυροδέτηση των πασσάλων θα συνεχίζεται και πάνω από την οριστική 

κεφαλή των πασσάλων κατά μήκος τουλάχιστον 0,30m, δεδομένου ότι η 

τελευταία ποσότητα του σκυροδέματος παραμένει ουσιαστικά 

ασυμπύκνωτη, ανομοιόμορφη και ελαττωματική. 

Η ανωτέρω συσσώρευση του ακατάλληλου σκυροδέµατος στη φάση κατασκευής  

του κεφαλόδεσµου θα καθαιρείται. Όπου απαιτηθεί η διάνοιξη των οπών να έχει 

µεγαλύτερο µήκος διάτρησης από το καθοριζόµενο στα σχέδια το υπόλοιπο 

γέµισµα της οπής του διατρήµατος θα γίνεται µε χαλίκι. 

 

 

 

• Οι ολόσωμες χαλύβδινες ράβδοι που χρησιμοποιούνται ως οπλισμός 

φρεατοπασσάλων θα συμμορφώνονται με τον Κ.Τ.Χ και θα είναι κατηγορίας 

B500C (S500s). 

 

• Τα πρόσμικτα που θα χρησιμοποιηθούν θα συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ934-4:2001 – Πρόσθετα σκυροδέματος, 

κονιαμάτων και ενεμάτων – Μέρος 4. Γενικά, δεν θα χρησιμοποιούνται 

πρόσμικτα που περιέχουν περισσότερο από 0,1% κατά βάρος θεϊκά, νιτρικά 

ή χλωρικά άλατα. 

• Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας και θα 

καλύπτονται με πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9002. Τα μεταλλικά 

τεμάχια θα είναι πλήρως απαλλαγμένα από πίσσα, λάδια, σκουριά, κλπ. 

 

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

� Έλεγχος πιστοποιητικών προμηθευτού 





� Οπτικός έλεγχος των επιφανειών του χάλυβα 

� Έλεγχος διατομής διαστάσεων σωλήνων, διατρημάτων, κλπ. 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα επιλέξει τη βέλτιστη τεχνική διάτρησης, λαμβάνοντας υπόψη 

τις συνθήκες του γεωϋλικού, τις διαστάσεις της σήραγγας, τους 

περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, τις απαιτήσεις που αφορούν 

στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, τους χρονικούς περιορισμούς 

και τις προβλέψεις της Μελέτης. 

Θα γίνεται καθορισμός της θέσης των διατρήσεων, οι οποίες θα 

διανοίγονται όπως δείχνεται στη Μελέτη ή όπως εγκρίνει η Υπηρεσία, η δε 

διάμετρός τους δε θα είναι μικρότερη από την απαιτούμενη στη Μελέτη σε 

κανένα σημείο του μήκους τους. 

Για τη διάτρηση θα ακολουθούνται τα εξής: 

• Τα τοιχώματα της διανοιγμένης οπής για την κατασκευή του μικροπασσάλου 

θα διατηρούνται ευσταθή. Δε επιτρέπονται αποθέσεις καταπτώσεων στον 

πυθμένα της οπής. Η σταθερότητα των τοιχωμάτων επιτυγχάνεται με τη 

χρήση μπετονιτικού αιωρήματος ως υγρού πλύσης της γεώτρησης ή/και 

σωλήνωσης σε περίπτωση χαλαρών εδαφών, η οποία αφαιρείται κατά τη 

σκυροδέτηση. Οι ιδιότητες του μπετονιτικού αιωρήματος και οι έλεγχοι  θα 

είναι όπως περιγράφονται στο DIN 1054:2005-01 “Subsoil – Verification of 

the safety of earthworks and foundations: Υπέδαφος – Επαλήθευση της 

ασφαλείας των χωματουργικών εργασιών και των θεμελιώσεων” και στο EN 

ISO 4014:2000 “Hexagon head bolts – Product grades A και Β”. Ως τελική 

ονομαστική διάμετρος του φρεατοπασσάλου νοείται η εξωτερική διάμετρος 

της σωλήνωσης που χρησιμοποιείται. 

• Όπου απαιτείται η χρήση σωλήνωσης για τη σταθερότητα των τοιχωμάτων, 

αυτή θα διατηρείται τουλάχιστον ένα (1) μέτρο κάτω από την ασταθή 

περιοχή. Οι διαστάσεις και η ποιότητα της σωλήνωσης θα εξασφαλίζουν 

επαρκώς έναντι ζημιών και στρεβλώσεων κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση 

και έναντι τάσεων από το περιβάλλον γεωϋλίκό.  

• Οι διατρηθείσες οπές των φρεατοπασσάλων θα σκυροδετούνται ή θα 

ενεματώνονται το πολύ εντός 24 ωρών, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι δυνατό, οι οπές θα σωληνώνονται. 

• Στην περίπτωση γρήγορης και ξαφνικής απώλειας των διατρητικών υγρών ή 

αιωρημάτων και αστάθειας των τοιχωμάτων, θα λαμβάνονται άμεσα μέτρα 

αποκατάστασης, όπως επαναπλήρωση της οπής ή τοποθέτηση προσωρινής 

σωλήνωσης. 

• Η απόκλιση των οπών από τη θεωρητική θέση τους δεν θα υπερβαίνει τα 

τέσσερα (4) εκ. 





• Η απόκλιση των οπών από τη θεωρητική διεύθυνση της διάτρησης δεν θα 

υπερβαίνει τις 2ο . Οπές μήκους άνω των είκοσι (20) μέτρων θα ελέγχονται 

ως προς την απόκλιση. Ο έλεγχος θα γίνεται με χρήση ειδικού οργάνου 

προσανατολισμού (φωτοκαθετόμετρο κατασκευής τύπου αντίστοιχου με της 

εταιρείας Eastman International Company GMBH, Hannover Γερμανίας ή 

άλλο ισοδύναμο όργανο, τύπου εγκεκριμένου από την Υπηρεσία), το οποίο 

θα προσκομίσει ο Ανάδοχος. Αυτές οι μετρήσεις θα εκτελούνται σε 

διαστήματα όχι μεγαλύτερα από δέκα (10) m. H εκτέλεση των μετρήσεων θα 

γίνεται με εντολή της Υπηρεσίας. 

• Η ευθύτητα του διατρήματος για μήκη έως 7 μέτρα μπορεί να ελέγχεται με 

φροντίδα του Αναδόχου μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας, με τρόπο και 

μέθοδο της αποδοχής της ανάλογα με τις επιτόπου συνθήκες (π.χ χρήση 

κατάλληλου οδηγού). Για μεγαλύτερα μήκη και μέχρι 20 μέτρα η ευθύτητα 

θα ελέγχεται με χρήση κατάλληλων οδηγών ή άλλων αποδεκτών από την 

Υπηρεσία μεθόδων. 

• Το διάτρημα για κατασκευή φρεατοπασσάλου θα απορρίπτεται,  αν είναι 

μικρότερου μήκους από αυτό που προβλέπει η Μελέτη ή η απόκλιση του 

υπερβαίνει τις 2ο . 

• Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία, πριν από την 

έναρξη των εργασιών, πλήρη και λεπτομερή περιγραφή της μεθόδου και του 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. 

• Μετά το πέρας της διάτρησης τοποθετείται ο προβλεπόμενος από τη 

Μελέτη οπλισμός. Η τοποθέτηση του θα γίνεται με όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα (π.χ αποστατήρες), ώστε να εξασφαλίζεται η ολική και επαρκής 

ενσωμάτωσή του στο σκυρόδεμα ή στο τσιμεντένεμα. Τα μεταλλικά τεμάχια 

θα καθαρίζονται επιμελώς πριν από την τοποθέτηση με διαλυτικό υγρό και 

συρματόβουρτσα, ώστε να είναι πλήρως απαλλαγμένα από πίσσα, λάδια, 

σκουριές, κλπ. 

• Ο μικροπάσσαλος σκυροδετείται με την έγχυση σκυροδέματος ή ενέματος 

εντός του σωλήνα, ούτως ώστε το σκυρόδεμα εξερχόμενο από το κάτω άκρο 

του σωλήνα να ανέρχεται πλευρικά από κάτω προς τα επάνω. Η 

σκυροδέτηση ή η ενεμάτωση θα λαμβάνουν χώρα σε μία συνεχή και μη 

διακοπτόμενη φάση. 

• Αν παρουσιαστούν σημαντικές απώλειες τσιμεντενέματος ή αν τούτο 

αναμένεται λόγω της παρατηρηθείσας απώλειας διατρητικών υγρών, μπορεί 

να επιλεγεί η λύση της προενεμάτωσης σε στάδια και η επαναδιάτρηση της 

οπής. 

• Σημειώνεται ότι κατά τη σκυροδέτηση κάθε μικροπασσάλου θα λαμβάνεται 

υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον δοκίμιο σκυροδέτησης σε κυβική μήτρα 

15cm, ή περισσότερα εάν τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, το οποίο θα 





συντηρείται κατάλληλα και θα θραύεται προς έλεγχο της αντοχής κατά 

περίπτωση σε 7 ή 28 ημέρες. 

 

3.4 ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ 
ΕΔΑΦΗ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η Τεχνική αυτή προδιαγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση 

γεωϋφάσματος έδρασης επιχωμάτων σε μαλακά εδάφη σύμφωνα με το 

Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας (Β-64.3) για την ενίσχυση“μαλακών εδαφών” 

στις θέσεις έδρασης επιχωμάτων, σύμφωνα με την μελέτη, βάρους 300 

gr/m2 εφελκυστικής αντοχής κατά την κυρία διεύθυνση 20kN/m κατά ΕΛΟΤ 

EN ISO 10319, ενεργούς διαμέτρου πόρων 0,07 mm κατά ΕΝ ISO 12956 και 

αντοχής σε διάτρηση 3000 N κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236. 

 

 

 

 

2. ΥΛΙΚΑ 

Τα χρησιμοποιούμενα γεωϋφάσματα θα έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκύπτουν από πιστοποιητικά 

αναγνωρισμένων εργαστηρίων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΑΝΟΧΗ 

(%) 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΔΟΚΙΜΗΣ 

Βάρος ανά 

μονάδα 

επιφάνειας 

gr/m
2
 

Τουλάχιστο

ν 285 
- 

EΛΟΤ ΕΝ ISO 

9804 

Επιμήκυνση στο 

μέγιστο φορτίο 
% 

MD 100 

CD 40 
30% 

EΛΟΤ ΕΝ ISO 

10319 

Εφελκυστική 

αντοχή για 

θερμοκολλήματα 

kN/m 15 10% 

EΛΟΤ ΕΝ ISO 

10319 

Εφελκυστική 

αντοχή για 

βελονωτά 

kN/m 12 10% 

EΛΟΤ ΕΝ ISO 

10319 

Στατική διείσδυση 

κάθετα στην 

επιφάνεια (CBR 

N 2000 10% 

EΛΟΤ ΕΝ ISO 

12236 





test) 

Εγκάρσια 

διαπερατότητα 
l/m

2
s 90 30% 

EΛΟΤ ΕΝ ISO 

11058 

Διαμήκης 

διαπερατότητα 
m

2
/s 5×10

-6
 30% 

EΛΟΤ ΕΝ ISO 

12958 

  

 

Το γεωϋφασμα θα είναι μη υφαντό πολυπροπυλενικό, μηχανικής σύνδεσης 

από συνεχείς ίνες, προέλευσης αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου, 

που όλες οι παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να αποδειχθούν από prospects, 

αποδεικτικά στοιχεία, εμπειρίες, κλπ. 

 

 

 

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

• Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση γεωϋφάσματα θα φέρουν 

σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 89/106 ΕΟΚ) με τις 

προδιαγραφές και απαιτήσεις της Μελέτης. 

• Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί το γεωϋφασμα θα είναι 

ομαλή, χωρίς βραχώδεις εξάρσεις. 

• Κατά την εφαρμογή του το γεωϋφασμα θα διατηρείται στρωτό και 

χαλαρό, αλλά χωρίς μεγάλες αναδιπλώσεις. 

• Μέχρι την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης επικάλυψης δεν 

επιτρέπεται η διέλευση πάνω από το γεωϋφασμα οποιουδήποτε 

μηχανήματος ή οχήματος για την αποφυγή φθορών. Η ελάχιστη 

επικάλυψη ορίζεται στα 0.15m. 

• Η αλληλοεπικάλυψη του γεωϋφάσματος θα είναι κατ’ ελάχιστον 

300mm (μάτιση). 

 

 

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Η επιμέτρηση για την προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση, στερέωση, επικάλυψη 

και ραφή γεωϋφασμάτων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m
2
), χωρίς να 

υπολογίζονται οι πάσης φύσεως επικαλύψεις. Στις τιμές είναι ανηγμένα 

ενδεικτικά τα παρακάτω: 

� Προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση, προστασία, εργασίες 

αντικατάστασης σε περίπτωση φθοράς, έλεγχοι παραλαβής, κλπ. 

� Φθορά, απομείωση υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του 

εξοπλισμού 





� Η διάθεση, απασχόληση και εργασία του απαιτούμενου προσωπικού 

για τη διάστρωση, τοποθέτηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

γεωϋφάσματος. 

� Ο καθαρισμός του χώρου, η συγκέντρωση απορριμάτων και η 

πραγματοποίηση των ελέγχων. 

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιμέτρηση της πλήρους κατασκευής μικροπασσάλων θα γίνεται σε μέτρα 

μήκους πλήρως περαιωμένου πασσάλου. Στη μονάδα μέτρησης κάθε 

διατομής ανάγονται η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, αποθήκευση, 

φύλαξη και εγκατάσταση κάθε είδους απαιτούμενου υλικού (πλην του 

οπλισμού) – μικροϋλικού, εξαρτήματος, η διάθεση του κατάλληλου 

εργατικού – τεχνικού δυναμικού και κάθε είδους απαιτούμενου εξοπλισμού 

– μηχανήματος με τις σταλίες της για την πλήρη κατασκευή των 

μικροπασσάλων, όπως και ο εξοπλισμός για τους ελέγχους – μετρήσεις – 

δοκιμές.                                                                        

 

                                                                        Αύγουστος   2018  

                                                                             Ο Συντάξας  

                                                                                       
 

 

 

 

 

Βόλος  -   - 2018 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

 

 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ                                           

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ  

∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
                             

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            

ΒΟΛΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

ΕΡΓΟ :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
                             

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

(θέσεις του ∆.Κ. Ζαγοράς  Ρέµα Συµεών, Αγία Κυριακή 

1, Αγία Κυριακή 2   και της Τ.Κ. Μακρυράχης  Θέση 

Κούκος)  

 
 

ΠΡΟΜΕΤΗΣΕΙΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            

ΒΟΛΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

 

 

 

 





 

 

1) Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. 

 

Ενδεικτικά :                                                                                                          1,00 Μ
3
  

 

 

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

χώρων. 

 

Ζαγορά   

Ρέµα Συµεών :                                                     18,00 Χ 16,00 Χ 2,00 =       544,00 Μ
3
 

Αγία Κυριακή 1:                                             ½ Χ 1,00 Χ 4,50 Χ 13,00 =        29,25 Μ
3
 

 

 

Μακρυράχη 

Θέση Κούκος (κατάντι)  :                                       32,00 Χ 3,00 Χ 3,50 =     336,00 Μ
3
 

Θέση Κούκος (ανάντι)  :                                   ½ Χ 1,00 Χ 1,80 Χ 6,00 =         5,40 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                     0,35 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                     915,00 Μ
3
 

 

 

3) Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή  ηµιβραχώδες.  

 

Ενδεικτικά :                                                                                                          1,00 Μ
3
  

 

 

4) Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου.       

 

Καθαιρέσεις :                                                                                                       1,00 Μ
3
  

            Γενικές εκσκαφές :                                                                                           915,00 Μ
3
                                                            

                                                                 Άθροισµα :                                                916,00 Μ
3 

 

                                                                 1,70 Χ 916,00 =                                        1.557,20 Τ 

                                                                Προσαύξηση :                                       2,80 Τ 

                                                                Άθροισµα :                                     1.560,00 Τ 

 

 

5) Μεταφορές µε αυτοκίνητο. 

 

Καθαιρέσεις :                                                                                                       1,00 Μ
3
  

                                                            3,00 Χ 1,70 Χ 1,00 =                                       5,10 ΤΧΜ 

                                                                Προσαύξηση :                                0,90 ΤΧΜ 

                                                                Άθροισµα :                                     6,00 ΤΧΜ 

 

 

6) Προµήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά 

προϊόντα λατοµείου ή ποταµού, µέγιστης διάστασης λίθων 200 mm.    

 

           Ζαγορά   

            Ρέµα Συµεών :     

            2,50 X 6,60 Χ 17,00 + 4,35 Χ 3,70 Χ 17,00 + 8,50 Χ 4,30 Χ 16,00  =        1.138,90 Μ
3
 

 

Μακρυράχη 





Θέση Κούκος (κατάντι)  :                                       32,00 Χ 2,10 Χ 3,10 =     208,32 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                     2,78 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                    1.350,00 Μ
3
 

 

 

7) Κατασκευή επιχώµατος οδού. 

       

            Όπως παραπάνω :                                                                                          1.350,00 Μ
3 

 

 

8) Κατασκευή έγχυτου φρεατοπασσάλου διαµέτρου Φ 0.30 m από οπλισµένο σκυρόδεµα 

κατηγορίας C25/30. 

 

Ενδεικτικά :                                                                                                       1,00 ΜΜ  

 

 

9) Κατασκευή έγχυτου φρεατοπασσάλου διαµέτρου Φ 0.50 m από οπλισµένο σκυρόδεµα 

κατηγορίας C25/30. 

 

Ζαγορά   

Ρέµα Συµεών :                                                                    49 Χ 10,00 =      490,00 ΜΜ 

 

 

10) Επένδυση φρεατοπασσάλων µε µανδύα από µαύρη λαµαρίνα πάχους 5 mm. 

 

Για την  αντιµετώπιση των καταπτώσεων θα απαιτηθεί περιφραγµατικός σωλήνας 

προστασίας πάχους 5,00 ΜΜ 

 

Για ένα µέτρο :  

            Φ 30 :     7,85 Χ 0,30 Χ 3,14 Χ 0,005 Χ 1.000,00 = 37,00 KG/M 

 

Για ένα µέτρο :  

            Φ 50 :     7,85 Χ 0,50 Χ 3,14 Χ 0,005 Χ 1.000,00 = 61,60 KG/M 

            

           Ενδεικτικά 1MM πάσσαλοι Φ30 (θα επαναχρησιµοποιηθούν)   

           1,00 Χ 37,00                                                                                          =           37,00 KG 

 

Και 1 TEM Φ 50 : 

            1 Χ 7,00 Χ 61,60                                                                             =             431,20 KG 

                                                                Προσαύξηση :                                     0,80 KG 

                                                                Άθροισµα :                                     469,00 KG 

 

11) Παθητικά αγκύρια σταθεροποίησης πρανών φέρουσας ικανότητας 200 ΚΝ µε 

ράβδους Φ25 Β500C .   

 

Ζαγορά   

Αγία Κυριακή :                                                     8 Χ 10,00 + 8 X 8,00 =    144,00 ΜΜ
 

 

 

12) Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής 

διαµέτρου D800 mm. 

 

Ενδεικτικά :                                                                                                       1,00 ΜΜ  





 

 

13) Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα 

C12/15.  

 

Ζαγορά   

Ρέµα Συµεών :                                                              0,10 Χ 160,00    =         16,00 Μ
3
 

Μακρυράχη 

Θέση Κούκος (κατάντι)  :                                       0,10 Χ 1,50 Χ 32,00 =         4,80 Μ
3
 

                                                               Προσαύξηση :                                     0,20 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                         21,00 Μ
3
 

 
 

 

14) Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών 

οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 . 

 

 

Ζαγορά   

            Αγία Κυριακή (έδραση  συρµατοκιβωτίου)   :       0,12 Χ 13,00 Χ 3,50 =          5,46 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                      0,54 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                           6,00 Μ
3
 

 

                                                                  
 

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

 

 

Ενδεικτικά :                                                                                                          1,00 Μ
3
  

 

 

16)  Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε σκυρόδεµα 

C20/25. 

 

Ζαγορά   

 

Ρέµα Συµεών :                                                               

Τοιχίο :      0,25 Χ 3,75 Χ (0,61+ 0,86 + 5,05 + 8,48 + 4,24 + 1,20 + 1,21 + 1,15 + 

+1,15  + 1,15)     =                                                                                      =     24,67 Μ
3
 

Τοιχίο :      0,50 Χ 7,70 Χ (4,27+ 4,21 + 8,19 + 4,14 + 4,77 )                    =    98,10 Μ
3
                                                                                      

Θεµέλιο :  0,80 Χ 102,74                                                                            =    82,20 Μ
3
 

Πλαϊνά  τοιχία : 2 Χ 4,05 Χ [4,00 Χ 0,50 + 1/2 Χ (0,25 + 0,40) Χ 4,15] + 

(6,59 + 5,30) X (0,40 X2,50 + 0,25 X 2,40)                                               =    46,14 Μ
3
 

Εσωτερικά κάθετα τοιχία :   

2 Χ 3,50 Χ (0,35 Χ 1,75 ) + 2 Χ 2,25 Χ (0,30 Χ 2,10)                               =      7,12 Μ
3 

Αντηρίδες : (3,66 + 4,10 + 4,10 + 3,64) Χ (0,40 Χ 3,85)                            =    23,87 Μ
3 

             

Αγία Κυριακή :                    15,50 Χ 4,00 Χ 0,15                                        =      9,30 Μ
3
                         

       

          

Μακρυράχη 

Θέση Κούκος :             32,00 Χ (2,50 Χ 0,40 +  3,10 Χ 0,30)                      =   61,76 Μ
3
 

                             6,00 Χ [1/2 Χ 1,30 Χ (1,60 + 0,50) + 1,30 Χ 0,40)                      =  11,31 Μ
3
 

                                                                Προσαύξηση :                                      0,53 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                      365,00 Μ
3
 





 

 

17) Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων,   προσκεφαλαίων, φρεατοπασσάλων, 

κεφαλοδέσµων κ.λ.π  µε σκυρόδεµα C25/30 οπλισµένο. 

 

            Ενδεικτικά                                                                                                            1,00 Μ
3
  

 

 

18) Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C12/25 λόγω µονοπωλιακής κατάστασης. 

 

Όπως παραπάνω :                                                                                               21,00 Μ
3
  

 

19)  Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C16/20 λόγω µονοπωλιακής κατάστασης. 

 

6,00 + 1,00                                                                                              =           7,00 Μ
3
    

         

                                                                                   

20) Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C20/25 λόγω µονοπωλιακής κατάστασης. 

 

Όπως παραπάνω :                                                                                             365,00 Μ
3
           

 

21) Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C25/30 λόγω µονοπωλιακής κατάστασης. 

 

Όπως παραπάνω :                                                                                                 1,00 Μ
3
    

 

 

22) Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C. 

Ζαγορά   

Ρέµα Συµεών :                                    115,00 X   282,00                 =        32.430,00 KG                                                  

            Αγία Κυριακή :                                     15,00 X  9,30                       =            139,50 KG 

 

Μακρυράχη 

            Θέση Κούκος :                                5.867,00 + 352,00                      =        6.219,00 KG 

                                                                Προσαύξηση :                                   11,50 KG 

                                                                Άθροισµα :                                 38.800,00 KG 

 

 

23) Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C. 

 

Κατ’ εκτίµηση :                                                                                               100,00 KG 

 

 

24) Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού εντός υφισταµένων / διατηρουµένων 

στοιχείων/µελών κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (βλήτρα Φ12 από χάλυβα 

οπλισµού σκυροδέµατος).  

 

Ζαγορά   

Αγία Κυριακή :                                                                                            680,00 ΤΕΜ 

 

 

25) Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων. 

 

Ενδεικτικά :                                                                                                         1,00 KG 

 





 

26) Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και συρµάτων συρµατοκιβωτίων. 

 

1,60 Χ 928,00                                                                              =           1.485,00 KG 

 

 

27) Κατασκευή φατνών. 

 

            Ζαγορά   

            Αγία Κυριακή :    

            116,00 / 0,50 Χ 1,00 Χ 1,00 =232,00 TEM     

            Επιφάνεια :                 232,00 Χ (4 Χ 0,50 Χ 1,00 + 2 Χ 1,00 Χ 1,00)  =       928,00 Μ
2
 

 

28) Πλήρωση φατνών. 

 

            Ζαγορά   

            Αγία Κυριακή :   

           13,00 X 0,50 X ( 3,00 + 2,50 + 2,00 X 3 + 1,50 X 2 + 1,00 X 2)            =      107,25 Μ
3 

                                                                Προσαύξηση :                                      2,75 Μ
3
 

                                                                Άθροισµα :                                       110,00 Μ
3
 

       

 

29) Γεωύφασµα έδρασης επιχωµάτων σε “µαλακά εδάφη”. 

 

                                                                                                                                      100,00 Μ
2
 

 

 

30) Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους. 

 

            Κατ’ εκτίµηση :                                                                                                  10,00 Μ
3
  

 

 

31) Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m. 

 

Όπως ασφαλτική προεπέλειψη :                                                                     465,00  Μ
2
   

  

                                                                                  

32) Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα. 

 

Ζαγορά   

Ρέµα Συµεών :                                                                                                 22,00  ΜM 

Αγία Κυριακή 1:                                                                                             19,00  ΜΜ 

                                                                Άθροισµα :                                      41,00 ΜΜ 

 

33) Ασφαλτική προεπάλειψη.  

 

Ζαγορά   

Ρέµα Συµεών :                                                                18,00 Χ 18,00  =       324,00 Μ
2
 

Αγία Κυριακή 1:                                                                 2,00 Χ 13,00 =        26,00 Μ
2
 

 

Μακρυράχη 

Θέση Κούκος (κατάντι)  :                                                   32,00 Χ 3,50 =     112,00 Μ
2 

                                                                Προσαύξηση :                                      3,00 Μ
2
 

                                                                Άθροισµα :                                       465,00 Μ
2
 





 

34) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m. 

         Όπως παραπάνω :                                                                                                465,00 Μ
2
 

             

  

35) Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών. 

 

                                                                                                                               5 TEM
 

 

 

36) Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’). 

 

                                                                                                                               5 TEM
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∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
                             

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

(θέσεις του ∆.Κ. Ζαγοράς Οικία  Γεωργαλά, Οικία  

Αποστόλου Στάµου, Οικία  Τσαπράζη και Κέντρο 

Υγείας και της Τ.Κ. Πουρίου Οικία ∆ηµητρίου 

Χιώτη). 
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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. 

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.),  

(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. 

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆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. 

(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. 





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. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

(22.10) Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 

 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων 

των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση 

του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 

 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 

εργαλείων, των ικριωµάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 

προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά 

τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
 
22.10.01  Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισµού 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής 
σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και 
συναφή εξοπλισµό.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Είκοσι εννέα  και δώδεκα λεπτά 
                   Αριθµητικά:       29,12      

  

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

  (20.02) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία 

υπογείων κλπ χώρων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για 

την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την 

ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς 

κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας 

των 12,00 m
2
, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα 

στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, 

του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση 

(η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του 

πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την 

συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m
3
) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 

την εκσκαφή.  

 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τρία και ενενήντα δύο λεπτά 
                   Αριθµητικά:       3,92    





      

ΑΡΘΡΟ 3
Ο 

 (Άρθρο  3.10 ) Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή  

                      ηµιβραχώδες  
 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 

περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, 

σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, 

µε  οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν 

ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων’’.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα 

θα γίνεται υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται 

στην τιµή µονάδας του άρθρου.  

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι 

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του 

ορύγµατος (αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του 

ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 

τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και 

τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην 

τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή 

κατακόρυφες).   

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι 

ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια 

εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. 

 

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 

κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 

αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα 

στο εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

τιµολογίου 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 

καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του 

ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

3.10.02  Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 

 

3.10.02.01   Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6081.1 
 

 
 
 





                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Οκτώ  και εξήντα δύο   λεπτά 
                   Αριθµητικά:       8,62       
 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

  (10.01)  Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 
 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων 
γενικά, σκύρων, χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής 
γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή 
ζώου. 
 

Τιµή ανά τόνο (ton) 
 

10.01.02  Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα  και εξήντα πέντε  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       1,65          
 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

  (10.07) Μεταφορές µε αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
 

 
10.07.02  διά µέσου οδών περιορισµένης βατότητας 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1137 
 

  Επί οδού µη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Σαράντα  πέντε  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       0,45          

 

 
ΑΡΘΡΟ 6

Ο
   (Άρθρο Α-19)    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩ∆ΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm.  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121Β) 

 
Προµήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα 
λατοµείου ή ποταµού, µέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας 
λεπτόκοκκου κλάσµατος (διερχoµένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και µε δείκτη πλαστικότητας 
το πολύ 6. 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια του υλικού,  

• η µεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  

Η κατασκευή του επιχώµατος πληρώνεται ιδιαίτερα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιµετρούµενου σε όγκο κατασκευασµένου 
επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 

 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Είκοσι και πενήντα  πέντε  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       20,55       
 





    
ΑΡΘΡΟ 7

Ο   (Άρθρο Α-20)   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530) 

Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό 
του εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων" 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού 
συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα 
οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που 
προδιαγράφεται στην µελέτη για τα βραχώδη επιχώµατα.  

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό 
συµπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 
την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% της 
ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή µε λείους 
κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. 

• Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώµατος . 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής 
του πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη. 

• Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση  τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και 
η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε χρόνους 
που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου: 

 

• Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut 
and Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

• Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών   

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα   

Επιµέτρηση  µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
 
 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα  και   πέντε  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       1,05          
 
 
ΑΡΘΡΟ 8

Ο  (ΣΧΕΤ. Άρθρο Β-26):  ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΕΓΧΥΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
   

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 C25/30, 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 κατηγορίας 
C25/30, µε χρήση τσιµέντου τύπου ΙV ανθεκτικού στα θειικά (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Π.∆. 244/80), όταν τα χηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους το επιβάλλουν 

• H ελάχιστη ποσότητα τσιµέντου ανά m3 στα 400 kgr Tο γαρµπιλόδεµα θα έχει καθίζηση S3 η 
S4 και η παραγωγή , µεταφορά, σκυροδέτηση θα γίνουν σύµφωνα µε τοκτς/2016. 

• η χρήση ανασυροµένων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέµατος εντός της οπής (tremmie 
pipes) 

• 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 Β500 C 

• 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  
 

 
Α) Άρθρο Β-26.1:  Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 0.30 m 

       (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731) 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν πέντε 
                   Αριθµητικά:       105,00          

 

 
Β) Άρθρο Β-26.2:  Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 0.50 m 

        (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731) 
 

 
                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν τριάντα 
                   Αριθµητικά:       130,00          
 
 
ΑΡΘΡΟ 9

Ο  (Άρθρο Β-27)  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΥΑΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2672) 

 

Επένδυση φρεατοπασσάλων µε µανδύα από µαύρη λαµαρίνα πάχους 5 mm, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 "Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι πάσσαλοι) και κεφαλόδεσµoι" 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και η µεταφορά επί τόπου του έργου της λαµαρίνας και όλων των απαιτούµενων 
αναλωσίµων,  

• η κατεργασία, κοπή και συγκόλληση της λαµαρίνας για την µόρφωση του µεταλλικού µανδύα, 
η εξωτερική προστασία του µεταλλικού µανδύα µε ασφαλτικό γαλάκτωµα υδατικής διασποράς 
(συµπεριλαµβάνεται το ανάλογο primer), καθώς και ο καταβιβασµός  

• η τοποθέτηση του µεταλλικού µανδύα εντός της οπής του πασσάλου. 
 

Τιµή για ένα χιλιόγραµµο µεταλλικού µανδύα πλήρους µορφωµένου και τοποθετηµένου.  
 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     ∆ύο και εβδοµήντα  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       2,70          
 
 
ΑΡΘΡΟ 10

Ο  (Άρθρο ΣΧΕΤ Β-23.1 ) Παθητικά αγκύρια σταθεροποίησης πρανών φέρουσας 
ικανότητας 200 ΚΝ µε ράβδους Φ25 Β500C   

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025) 
 

Για την πλήρη τοποθέτηση και κατασκευή χαλύβδινων αγκυρίων, αναξαρτήτως µήκους ήλωσης, 
από χάλυβα  Β500C διατοµής Φ25 γαλβανισµένους εν θερµώ η προστατευόµενους από 
εποξειδική βαφή  σε διάτρηµα κεκλιµένο διαµέτρου 150 έως 200 mm για την σταθεροποίηση των 
πρανών σύµφωνα µε τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 





Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η δαπάνη προσέγγισης, µετακινήσεων από θέση σε θέση εργασίας, χρήσης, εισκόµισης και 
αποκόµισης όλων των απαιτουµένων µηχανηµάτων διατρητικών και ενεµάτωσης της οπής, 
µεταφοράς τους στον τόπο ενεµάτωσης µε φορτοεκφορτώσεις και χρόνο 
φορτοεκφορτώσεων.  

• Η δαπάνη εργασίας διάνοιξης της κεκλιµένης οπής µε περιστροφικό η περιστροφικοκρουστικό 
γεωτρύπανο διατοµής από 150 έως 200 mm, ο καθαρισµός του διατρήµατος, η χρήση 
πιθανών σωλήνων επένδυσης, για συγκράτηση και διατήρηση της γεωµετρίας της οπής. 

• Η προµήθεια των χαλύβδινων αγκυρίων διατοµής Φ25 από χάλυβα κατηγορίας Β500C 
εφοδιασµένο µε τα κατάλληλα µικροϋλικά  σπειρώµατα κοχλίες Μ 16, ροδέλες, περικόχλια, 
πλάκα αγκύρωσης 250Χ250Χ20 mm γαλβανισµένα εν θερµώ η µε εποξειδική βαφή  
ελαχίστου πάχους 14mils, πλαστικούς οδηγούς ανά 0,50 m για σταθεροποίηση αγκυρίου στο 
µέσον της οπής και κάθε άλλου απαιτουµένου µικροϋλικού η εξαρτήµατος.  

•  Η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς και έκχυσης στο τόπο ενσωµάτωσης του τσιµεντενέµατος. 
Η δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης των πλαστικών σωλήνων ενεµάτωσης και 
εξαερισµού και κάθε άλλου απαιτούµενου µικροϋλικού για την την διαδικασία ενεµάτωσης και 
στερέωσης του αγκυρίου. Επίσης η δαπάνη πιθανού καθαρισµού της οπής από προϊόντα 
κατάπτωσης στην διαδικασία διάνοιξης. 

• Η δαπάνη αντιµετώπισης δυσχεριών και εµποδίων (επιφανειακά η υπόγεια νερά), 
προβλήµατα προσπέλασης, απόθεσης προϊόντων διάτρησης, η δαπάνη χρήσης 
προσωρινών σωληνώσεων προστασίας οπής και  

• Η δαπάνη οποιοδήποτε άλλων υλικών που απαιτούνται για την εντεχνη και ασφαλή εκτέλεση 
της εργασίας καθώς και τη δαπάνη της τελικής τάνυσης και στερέωσης του αγκυρίου µετά την 
κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης.            

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους τοποθετηµένου αγκυρίου περιλαµβανοµένου και του σπειρώµατος.  

 
  

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Σαράντα πέντε 
                   Αριθµητικά:       45,00        
 

 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο  (Άρθρο 12.01) Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο 

όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα 

ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο 

στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

 

Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

 

[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ "καµπάνας" 

(bell-sochet pipes) 

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

στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 





[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο 

φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 

Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού (bedding 

factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόµενο βάθος 

τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου µε µια µόνον κλάση 

αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού 

της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης 

(υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού). 

 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της κατηγορίας 

του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες). 

 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 

διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή καµπάνας) και την 

διάταξη ή µή οπλισµού.  

 

Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   

µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 

προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 

   

Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται, συµβατικά, 

προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 

 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής βάσεως 

ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 

%. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου 

τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, µε 

τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, ο 

καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή του δακτυλίου 

στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων µέχρι τον εγκιβωτισµό 

τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόµενης από την µελέτη µηκοτοµικής κλίσης.  

 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 

υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα 

του Τιµολογίου. 

 

Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο παρόν 

άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας. 
 

Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των 

φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων, 

ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

 





12.01.01.06  Ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm 

Κωδικός αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6551.6 

  

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν τρία 
                   Αριθµητικά:       103,00        

  

   
 

ΑΡΘΡΟ 12
Ο  (Άρθρο Β-29.2.2) Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές 

                  στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα C12/15  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531) 
 
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  
 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ογδόντα εννέα και ογδόντα  λεπτά 
                   Αριθµητικά:       89,80          
 

 

ΑΡΘΡΟ 13
Ο  

(Άρθρο Β-29.3.3)  Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων 
και κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

 

Κατασκευή αµφιέρειστων οριζόντιων φορέων γεφυρών ή οχετών, λεπτοτοίχων και 
κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 οπλισµένο. 
 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν δέκα πέντε  
                   Αριθµητικά:       115,00           
 
 
ΑΡΘΡΟ14

Ο (Άρθρο Β-29.3.4) Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε 
σκυρόδεµα C16/20  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

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





 

 
                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν είκοσι έξη 
                   Αριθµητικά:       126,00           

 

 
ΑΡΘΡΟ 15

Ο (ΆρθροΒ-29.4.5)  Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, 
θωρακίων κλπ µε σκυρόδεµα C20/25 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 

 

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισµένο 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25:  
βάθρων (θεµελίων και ανωδοµής), πτερυγίων συνδεοµένων µε τα βάθρα και 
πλακών θεµελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς µορφής, οποιουδήποτε ύψους 
τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους περιλαµβανοµένων και των 
λεπτοτοίχων 
κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών 
θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 
κεφαλοδέσµων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών 
πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη 
στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1  
 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν τριάντα τρία 

                       Αριθµητικά:    133,00           
 

 

ΑΡΘΡΟ 16
Ο (Άρθρο Ν B-29.4.23) Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων,    

                  προσκεφαλαίων, φρεατοπασσάλων δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κ.λ.π  
                  µε σκυρόδεµα C25/30 οπλισµένο 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 
 

Κατασκευή ακροβάθρων (θεµελίων και ανωδοµής) φρεατοπασσάλων 
οποιουδήποτε ύψους µε τα συνδεδεµένα πτερύγιά τους από σκυρόδεµα C25/30 
οπλισµένο. 
  

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν τριάντα τρία 

                       Αριθµητικά:    150,00           
 

 

ΑΡΘΡΟ 17
Ο 

 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C12/25 λόγω µονοπωλιακής  
                    κατάστασης 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2531) 
 

    Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος λόγω µονοπωλιακής κατάστασης : 
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στην Ζαγορά 
    (Προσφορά)                                                                                               80,00 €   
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στο Βόλο  
    (Προσφορά)                                                                                            -  50,00 € 
                                                                                     Προσαύξηση τιµής:   30,00 € 

                
                         ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τριάντα  

                       Αριθµητικά:    30,00           
 

 





ΑΡΘΡΟ 18
Ο 

 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C16/20 λόγω µονοπωλιακής  
                    κατάστασης 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2532) 
 

    Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος λόγω µονοπωλιακής κατάστασης : 
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στην Ζαγορά 
    (Προσφορά)                                                                                               85,00 €   
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στο Βόλο  
    (Προσφορά)                                                                                            -  52,50 € 
                                                                                     Προσαύξηση τιµής:   32,50 € 
 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τριάντα δύο και πενήντα λεπτά 

                       Αριθµητικά:    32,50           
 

 

ΑΡΘΡΟ 19
Ο 

 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C20/25 λόγω µονοπωλιακής  
                    κατάστασης 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2551) 
 

    Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος λόγω µονοπωλιακής κατάστασης : 
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στην Ζαγορά 
    (Προσφορά)                                                                                               89,00 €   
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στο Βόλο  
    (Προσφορά)                                                                                            -  56,00 € 
  
                                                                                    Προσαύξηση τιµής:   33,00 € 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τριάντα τρία  

                       Αριθµητικά:    33,00           
 

 

ΑΡΘΡΟ 20
Ο 

 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος C25/30 λόγω µονοπωλιακής  
                    κατάστασης 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2551) 
 

    Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος λόγω µονοπωλιακής κατάστασης : 
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στην Ζαγορά 
    (Προσφορά)                                                                                               93,00 €   
    Αξία   σκυροδέµατος  C16/20 επιτόπου του έργου στο Βόλο  
    (Προσφορά)                                                                                            -  60,00 € 
                                                                                     Προσαύξηση τιµής:   33,00 € 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τριάντα τρία  

                       Αριθµητικά:    33,00   
   
 
ΑΡΘΡΟ 21

Ο   (Άρθρο Β-30)  ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 





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

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm

2
) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  √  √  19,6 0,154 

5,5  √  √  23,8 0,187 

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 

6,5  √  √  33,2 0,260 

7,0  √  √  38,5 0,302 

7,5  √  √  44,2 0,347 

8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 

12,0 √  √  √ 113 0,888 

14,0 √  √  √ 154 1,21 

16,0 √  √  √ 201 1,58 

18,0 √     254 2,00 

20,0 √     314 2,47 

22,0 √     380 2,98 

25,0 √     491 3,85 

28,0 √     616 4,83 

32,0 √     804 6,31 

40,0 √     1257 9,86 

 
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. 
 
 
Α) Άρθρο Β-30.2  Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612) 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα και δέκα πέντε λεπτά   

                       Αριθµητικά:    1,15     
 
 

Β) Άρθρο Β-30.3  Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018) 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα και δέκα πέντε λεπτά   

                       Αριθµητικά:    1,15     
 
 
ΑΡΘΡΟ 22

Ο  (Άρθρο Β-92) ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΑΒ∆ΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 7025) 
 
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού εντός υφισταµένων / διατηρουµένων στοιχείων/µελών 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (βλήτρα από χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος). 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• Η διάτρηση οπής µε διάµετρο µεγαλύτερη αυτής του συνδέσµου για να υπάρξει το απαραίτητο διάκενο για την 

εποξειδική κόλλα ή κονίαµα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη η διάµετρος της οπής θα είναι 
Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατµητικούς συνδέσµους (βλήτρα) το βάθος της οπής θα είναι 10 x Dβλητρ., εκτός 
εάν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη. 

• Η εκτράχυνση των παρειών της οπής µε συρµατόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης διαµέτρου ώστε "να 
βρίσκει" στα τοιχώµατα της οπής. 

• Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών µέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισµού. 

• Ο επιµελής καθαρισµός του εσωτερικού της οπής αµέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισµού: 

- µε πεπιεσµένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρµοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη 
- µε πλύση µε νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρµοσθεί κονίαµα πάκτωσης. 

• Η προετοιµασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάµατος), σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής. 

• Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί η εκροή 
του συγκολλητικού υλικού θα χρησιµοποιούνται κόλλες ή κονιάµατα υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία 
προς τα πάνω (over head). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο µε συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια 
να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεµίσει πολήρως το διάκενο µεταξύ 
συνδέσµου και παρειών (άντυγος) οπής. 

• Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιµών 

- οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύµφωνα µε την µελέτη και ότι το 
προεξέχον τµήµα είναι του προβλεποµένου µήκους 

- δοκιµή µε το χέρι της ακαµψίας όλων των βλήτρων, µετά από παρέλευση 29h εάν εφαρµοσθεί εποξειδικό 
συγκολλητικό ή 7 ηµερών εάν έχει εφαρµοσθεί κονίαµα 





- δοκιµή πλευρικής µετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: µε πλευρικές κρούσεις κάµπτονται τα 
προεξέχοντα τµήµατα κατά 45° και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιµή είναι 
επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση). 

 
Εαν διαπιστωθούν µή συµµορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιµές, θα αποκαθίστανται µε διορθωτικά µέτρα που θα 
καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα επιµετρώνται προς πληρωµή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώµατα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών 
και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και µέσων εκτέλεσης των 
εργασιών. 
 
∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισµού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα διαµορφωθούν τα 
βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιµετρηθεί µαζί µε τον λοιπό εξοπλισµό των σκυροδεµάτων (θα συµπεριληφθεί στους 
πίνακες οπλισµών). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο βλήτρου τοποθετηµένου και αποδεκτού σύµφωνα µε τα ανωτέρω (τεµ.). 
 

Άρθρο Β-92.2 Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm 
 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Έξη   

                       Αριθµητικά:    6,00     
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 23
Ο 

 (Άρθρο Β-49) ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ 
ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)  
 

Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα αντίστοιχα 
πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, 
σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ). 
 
Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής 
από φαιό χυτοσίδηρο’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ. µε 
χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα),  

• η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης τελικής 
στάθµης του καλύµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και η πάκτωση του 
πλαισίου έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία.  

 
Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων. 

 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα και σαράντα πέντε  

                       Αριθµητικά:    1,45           
 

 

ΑΡΘΡΟ 24
Ο 

 (Άρθρο Β-65.1) Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και συρµάτων 
συρµατοκιβωτίων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311) 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου συρµατοπλέγµατος γαλβανισµένου κατά ΕΛΟΤ 
EN10244-2, µε ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε 





ρόλους, για την κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων 
διευθέτησης ροής ρεµάτων, θωράκισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας του συρµατοπλέγµατος από χαλύβδινο γαλβανισµένο σύρµα διπλής 
πλέξης, διαµέτρου 2,70 ή 3,00 mm, µε εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, 
του γαλβανισµένου σύρµατος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω 
διάµετρο του σύρµατος των φατνών) και του γαλβανισµένου σύρµατος ενίσχυσης των 
ακµών κατά τις επιµήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv 
ως άνω διάµετρο του σύρµατος των φατνών),  

• η δαπάνη µεταφοράς τους επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες 
µεταφορές.  

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο συρµατοπλέγµατος, ανάλογα µε τον τύπο προστασίας του σύρµατος από 
το οποίο κατασκευάζεται το πλέγµα. 

 

 
Άρθρο Β-65.1.2  Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων, γαλβανισµένα µε κράµα 

ψευδαργύρου - αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)  

 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τρία  και δέκα λεπτά   

                       Αριθµητικά:    3,10           
 

 
ΑΡΘΡΟ 25

Ο  (Άρθρο Β-65.2)  Κατασκευή φατνών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2312) 
 

Κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων από συρµατόπλεγµα προς εκτέλεση έργων 
διευθέτησης ροής ρεµάτων, προάσπισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων κλπ. 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση των συρµατοπλεγµάτων και των συρµάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,  

• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρµατοπλεγµάτων,  

• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιµήκεις πλευρές αυτών µε γαλβανισµένο σύρµα,  

• η σύνθεση των φατνών, 

• η κατασκευή τυχόν απαιτουµένων ικριωµάτων,  

• η µεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόµενες θέσεις καθώς 

• η συµπληρωµατική ραφή των φατνών µετά την πλήρωσή τους. 
 
Η προµήθεια των υλικών κατασκευής των συρµατοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αναπτυγµένης επιφάνειας συρµατοπλέγµατος φατνών, µορφής 
κιβωτίων ή σάκων ή οπλισµού εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. 
 
 
                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     ∆ύο  και πενήντα λεπτά   

                       Αριθµητικά:     2,50          





 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26
Ο  (Άρθρο Β-65.3)  Πλήρωση φατνών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2313) 
 

Πλήρωση έτοιµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (φατνών) µε κροκάλες συλλεκτές ή 
λίθους λατοµείου διαστάσεων µεγαλύτερων από τη διάµετρο του βρόγχου των 
συρµατοπλεγµάτων αλλά µικρότερων από 0,25 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ 
Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις,  

• σταλίες κλπ, των απαιτούµενων κροκαλών ή λίθων λατοµείου,  

• η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρωσης ετοίµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων 
 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Είκοσι εννέα  και εξήντα πέντε λεπτά   
                       Αριθµητικά:      29,65        
 
 

ΑΡΘΡΟ 27
Ο   (Άρθρο Β-64.3) Γεωύφασµα έδρασης επιχωµάτων σε “µαλακά εδάφη” 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες πολυπροπυλενίου, για την 
ενίσχυση “µαλακών εδαφών” στις θέσεις έδρασης επιχωµάτων, σύµφωνα µε την µελέτη, βάρους 
300 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής κατά την κυρία διεύθυνση ≥20 kN/m κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, 

ενεργούς διαµέτρου πόρων 0,07 mm κατά ΕΝ ISO 12956 και αντοχής σε διάτρηση ≥3000 N κατά 
ΕΛΟΤ EN ISO 12236 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου και οι πλάγιες µεταφορές του 

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσµατος 

• η επικάλυψη των παρακειµένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή  

Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών για την κατασκευή των 
επιχωµάτων, για την αποφυγή φθορών στο γεωύφασµα. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας εδάφους µε γεωύφασµα. 
 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      ∆ύο  και τριάντα λεπτά   
                       Αριθµητικά:      2,30        

 
 

ΑΡΘΡΟ 28
Ο  (Άρθρο Γ-1.1) Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β) 
 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 





από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους  

 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Είκοσι τρία   και ογδόντα πέντε λεπτά   
                       Αριθµητικά:     23,85        

 

 

ΑΡΘΡΟ 29
Ο   (Άρθρο Γ-2.2)  Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β) 
 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  

 
                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      ∆ύο   και σαράντα τέσσερα λεπτά   

                       Αριθµητικά:     2,44        
 

 

ΑΡΘΡΟ 30
Ο  (Άρθρο ∆-1) ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
 

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

Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα   
                       Αριθµητικά:     1,00        

 
 

ΑΡΘΡΟ 31
Ο   (Άρθρο ∆-3)  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 





(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110) 
 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια 
και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή 
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

 
                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα  και είκοσι λεπτά 

                       Αριθµητικά:     1,20        
 

 

ΑΡΘΡΟ 32
Ο   (Άρθρο ∆-8 ) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της 
και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 
 





Άρθρο ∆-8.1  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε 
χρήση κοινής ασφάλτου  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 
 

 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:       Οκτώ  και σαράντα τέσσερα λεπτά 
                       Αριθµητικά:      8,44        

 

 
ΑΡΘΡΟ 33

Ο   (Άρθρο Ε-9) ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  
 

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 
 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  

• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
Άρθρο Ε-9.1  Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 
 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Πενήντα τρία   και εβδοµήντα λεπτά 
                       Αριθµητικά:     53,70        
 

 

ΑΡΘΡΟ 34
Ο   (Άρθρο Ε-10.1)  Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm 

(1 ½ ‘’) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 
 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: 
thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), µήκους κατ' ελάχιστον 2,50 
m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης 
σήµανσης’’. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης για 
την στερέωση της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος ‘’Π’’ (ανάλογα µε τον τύπο της 
πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 
12 mm µήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαµβάνεται) 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαµέτρου 30 cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 
 

 





                    ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Τριάντα ένα  και δέκα λεπτά 
                       Αριθµητικά:     31,10        

 

 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βόλος     -    - 2018                                                                            ΕΘΕΩΡΗΘΗ  

  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                                                     Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ      

                                                                                                        ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

                                                                                                    ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α
ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - 
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεµα.
1 m3 1,00 29,12 29,12 ΟΙΚ-2226

2

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-

ηµιβραχώδες για την δηµιουργία 

υπογείων κλπ χώρων.

2 m3 915,00 3,92 3.586,80 ΟΙΚ-2112 

3
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

σε έδαφος γαιώδες ή  ηµιβραχώδες. 
3 m3 1,00 8,62 8,62 Υ∆Ρ 6081.1

4
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 

αυτοκινήτου.      
4 ton 1.560,00 1,65 2.574,00 ΟΙΚ-1104

5 Μεταφορές µε αυτοκίνητο. 5 ton.km 6,00 0,45 2,70 ΟΙΚ-1137

6

Προµήθεια κοκκώδους υλικού 

διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά 

υλικά ή θραυστά προϊόντα λατοµείου ή 

ποταµού, µέγιστης διάστασης λίθων 

200 mm.   

6 m3 1.350,00 20,55 27.742,50 Ο∆Ο-3121Β

7 Κατασκευή επιχώµατος οδού. 7 m3 1.350,00 1,05 1.417,50 Ο∆Ο-1510

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α 35.361,24

Β ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ

8

Κατασκευή έγχυτου φρεατοπασσάλου 

διαµέτρου Φ 0.30 m από οπλισµένο 

σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30.

8Α mm 1,00 105,00 105,00 Ο∆Ο-2731

9

Κατασκευή έγχυτου φρεατοπασσάλου 

διαµέτρου Φ 0.50 m από οπλισµένο 

σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30.

8Β mm 490,00 130,00 63.700,00 Ο∆Ο-2731

10
Επένδυση φρεατοπασσάλων µε µανδύα 

από µαύρη λαµαρίνα πάχους 5 mm.
9 kg 469,00 2,70 1.266,30 Ο∆Ο-2672

11

Παθητικά αγκύρια σταθεροποίησης 

πρανών φέρουσας ικανότητας 200 ΚΝ 

µε ράβδους Φ25 Β500C .  

10 mm 144,00 45,00 6.480,00 Υ∆Ρ-7025

12

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασµένων 

τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

Ονοµαστικής διαµέτρου D800. mm.

11 mm 1,00 103,00 103,00 Υ∆Ρ 6551.6

Α/Τ ΚΑΑΠοσότητα Ε/Μ
Τιµή  

Μονάδας
∆απάνη

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ 
∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

α/α

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
      ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Είδος εργασίας

1





Α/Τ ΚΑΑΠοσότητα Ε/Μ
Τιµή  

Μονάδας
∆απάνηα/α Είδος εργασίας

13

Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, 

εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεµα C12/15.

12 m3 21,00 89,90 1.887,90 Ο∆Ο-2531

14

Κατασκευή πλακών πλήρων, 

ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων και 

κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα 

C16/20 .

13 m3 6,00 115,00 690,00 Ο∆Ο-2532

15

Μικροκατασκευές (φρεάτια, 

ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα 

C16/20.

14 m3 1,00 126,00 126,00 Ο∆Ο-2532

16

Κατασκευή βάθρων, πλακών 

πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε 

σκυρόδεµα C20/25.

15 m3 365,00 133,00 48.545,00 Ο∆Ο-2551

17

Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων,   

προσκεφαλαίων, φρεατοπασσάλων, 

κεφαλοδέσµων κ.λ.π  µε σκυρόδεµα 

C25/30 οπλισµένο.

16 m3 1,00 150,00 150,00 Ο∆Ο-2551

18
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 

C12/25 λόγω µονοπωλιακής 
17 m3 21,00 30,00 630,00 Ο∆Ο 2531

19

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 

C16/20 λόγω µονοπωλιακής 

κατάστασης.

18 m3 7,00 32,50 227,50 Ο∆Ο 2532

20

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 

C20/25 λόγω µονοπωλιακής 

κατάστασης.

19 m3 365,00 33,00 12.045,00 Ο∆Ο 2551

21

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 

C25/30 λόγω µονοπωλιακής 

κατάστασης.

20 m3 1,00 33,00 33,00 Ο∆Ο 2551

22
Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος 

B500C.
21Α kg 38.800,00 1,15 44.620,00 Ο∆Ο-2612

23 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 21Β kg 100,00 1,15 115,00 Υ∆Ρ-7018

24

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού 

εντός υφισταµένων / διατηρουµένων 

στοιχείων/µελών κατασκευών από 

οπλισµένο σκυρόδεµα (βλήτρα από Φ12 

χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος).

22 TEM 680,00 6,00 4.080,00 Υ∆Ρ 7025

25

Προµήθεια και τοποθέτηση 

χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων 

φρεατίων.

23 kg 1,00 1,45 1,45 Υ∆Ρ-6752

26
Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και 

συρµάτων συρµατοκιβωτίων.
24 kg 1.485,00 3,10 4.603,50 Ο∆Ο-2311

27 Κατασκευή φατνών. 25 m2 928,00 2,50 2.320,00 Ο∆Ο-2312

28 Πλήρωση φατνών. 26 m3 110,00 29,65 3.261,50 Ο∆Ο-2313

29
Γεωύφασµα έδρασης επιχωµάτων σε 

“µαλακά εδάφη”.
27 m2 100,00 2,30 230,00 ΟΙΚ-7914

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β 195.220,15

2





Α/Τ ΚΑΑΠοσότητα Ε/Μ
Τιµή  

Μονάδας
∆απάνηα/α Είδος εργασίας

Γ
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

30
Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού 

πάχους.
28 m3 10,00 23,85 238,50 Ο∆Ο-3121.Β

31

Κατασκευή στρώσης βάσης 

οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 

0,10 m.

29 m2 465,00 2,44 1.134,60 Ο∆Ο-3211.Β

32

Τοµή οδοστρώµατος από 

ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο 

σκυρόδεµα.

30 mm 41,00 1,00 41,00 ΟΙΚ-2269(α)

33 Ασφαλτική προεπάλειψη. 31 m2 465,00 1,20 558,00 Ο∆Ο-4110

34
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m.
32 m2 465,00 8,44 3.924,60 Ο∆Ο-4521Β

35
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 

ρυθµιστικών.
33 ΤΕΜ 5,00 53,70 268,50 ΟΙΚ-6541

36
Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο 

σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’).
34 ΤΕΜ 5,00 31,10 155,50 Ο∆Ο-2653

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ 6.320,70

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  Α + Β + Γ 236.902,09
Γ.Ε. + Ε.Ο.  18 % 42.642,38
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 279.544,47
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 41.931,67
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.104,51
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 322.580,65
ΦΠΑ 24% 77.419,36
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 400.000,00

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Βόλος     -    - 2018 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ     
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ       

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ  

∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
                             

 

 

ΕΙ�ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΒΟΛΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
            

                  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ  

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

(θέσεις του ∆.Κ. Ζαγοράς  Ρέµα Συµεών, Αγία 

Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2   και της Τ.Κ. 

Μακρυράχης  Θέση Κούκος)  
 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

ΒΟΛΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

 

 

 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αρθρο 1
Ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. - ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1. Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους Γενικούς και 

Ειδικούς Όρους και Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, µε βάση τις οποίες και σε 

συνδυασµό µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα 

διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές διατοµές κλπ, που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, καθώς και 

τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας. 

1.2. Όπου στα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραποµπή σε εδάφια της ΤΣΥ ή σε 

λοιπές τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόµενα στις Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 

Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται 

στο θεµατολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 

αντίθεση µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί µε τις σχετικές ΚΥΑ.  

1.3. Για την εργολαβία που αναφέρεται στην "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" της επικεφαλίδας 

ισχύουν οι όροι δηµοπράτησης που περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης. 

1.4. Ο όρος "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" σηµαίνει την πλήρη κατασκευή του, την εκπόνηση 

των τυχόν αναγκαίων συµπληρωµατικών µελετών, (ερευνητικών, αδειοδότησης κλπ) ή και 

µικροτροποποιήσεις της εγκεκριµένης µελέτης (σύµφωνα µε τις οδηγίες του Φορέα και σε κάθε 

περίπτωση χωρίς αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου) και την τυχόν εκτέλεση των 

αναγκαίων ερευνών, όλα µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση επί πλέον της συµβατικής αµοιβής. 

1.5. Οπουδήποτε στα συµβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του 

Αναδόχου» νοείται ότι ορίζεται στο άρθρο 24.6 της παρούσας. 

1.6. «Εργοδότης» του έργου είναι ο ∆ήµος Βόλου και «Φορέας Κατασκευής» του έργου είναι ο 

∆ήµος Βόλου. 

1.7. «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Βόλου, που έχει έδρα στο Βόλο και είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου. 

1.8. «Προϊσταµένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι ο ∆ήµος Βόλου, δια των αρµοδίων 

οργάνων του, που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, τη 

βελτίωση των όρων της προς κατακύρωση προσφοράς και την κατάρτιση των όρων της 

σύµβασης, εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε µεταβολή των όρων 

της Σύµβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταµένης Αρχής 

υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόµο αρµοδίων οργάνων. 

1.9. «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων µε την 

οποία, µετά από νόµιµες διαδικασίες διαγωνισµού, ο Εργοδότης θα συνάψει σύµβαση 

κατασκευής για το έργο της επικεφαλίδας. 

1.10. «Σύµβαση» είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας, καθώς και όλα τα εγκεκριµένα τεύχη, σχέδια και 

προδιαγραφές που µνηµονεύονται σε αυτήν. 

1.12. «Μελετητής» είναι ο µελετητής ή µελετητική οµάδα που έχει τα νόµιµα προσόντα για τη 

σύνταξη των µελετών που αφορούν στην εκτέλεση του παρόντος έργου και αποτελεί συνεργάτη 

του αναδόχου. 

1.13. «Απρόβλεπτες ∆απάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη φάση 

δηµοπράτησης του έργου και δεσµεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στο 

Άρθρο. 155 του Ν. 4412/2016. 

 





1.14. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
1.14.1. Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης 

Τ∆  : Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

∆∆  : ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

ΕΣΥ  : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΜ  : Προϋπολογισµός Μελέτης 

ΠΠ  : Προϋπολογισµός Προσφοράς 

ΤΙΠ  : Τιµολόγιο Προσφοράς 

ΤεΠε  : Τεχνική Περιγραφή  

TΠ  : Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΤΙΜ  : Τιµολόγιο Μελέτης 

1.14.2. Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών 

ΕΛΟΤ  : Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης 

ETEΠ  : Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΤΠ  : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

CEN  : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

ISO  : ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 

1.14.3. Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών 

∆ΕΗ  : ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

ΕΕ  : Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΙΚΑ  : Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΚΕ∆Ε  : Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 

ΠΕ∆Ε  : Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 

ΥΠΕΧΩ∆Ε       :Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων  Έργων  

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.     : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΚτΕ                   : ΚΥΡΙΟΣ του ΕΡΓΟΥ 

1.14.4. Άλλες Συντοµογραφίες 

Ν  : Νόµος 

Π∆  : Προεδρικό ∆ιάταγµα 

ΦΕΚ  : Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ  : Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

ΥA  :Υπουργική Απόφαση 

ΚΥΑ  : Κοινή Υπουργική Απόφαση 
 

1.15. Ερµηνείες 
Στα συµβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συµφραζόµενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 

• Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και 

αντίστροφα. 

• Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και 

αντίστροφα. 

• Λέξεις που αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα θα έχουν την ίδια έννοια µε τις ίδιες λέξεις 

που αναγράφονται µε πεζά γράµµατα και αντίστροφα. 

• Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ηµέρα», «εβδοµάδα», «µήνας», «έτος» κλπ. θα 

σηµαίνει «ηµερολογιακή ηµέρα», «ηµερολογιακή εβδοµάδα», «ηµερολογιακός µήνας», 

«ηµερολογιακό έτος» κλπ. 





• ∆ιατάξεις, που αναφέρονται σε «συµφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυµα / παράγωγά τους, 

προϋποθέτουν ότι η υπόψη συµφωνία, συγκατάθεση κλπ., θα διατυπώνεται εγγράφως. 

• «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σηµασία που αποδίδεται στις έννοιες 

αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

• Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται γενικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία του 

κειµένου της παρούσας. 

• Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος 

του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση», νοείται ότι 

όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί στις τιµές της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγµα ή/και καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση πέρα 

από τις τιµές της προσφοράς του. 

• Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένα άρθρα, 

παραγράφους, εδάφια κλπ. νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, 

συµβατικών τευχών κλπ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον 

συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας 

διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 

 

1.16. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

1.16.1. Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 135 του N. 4412/2016. 

1.16.2. Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των εγγράφων της 

Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάµενης Αρχής.  

1.16.3. Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισµοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που 

απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

i. να γίνονται εγγράφως µε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίησή τους µε κάθε νόµιµο τρόπο και 

iii. να γίνονται στις δηλωµένες µε τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύµβασης διευθύνσεις, 

εκτός εάν έχουν λάβει χώρα µεταβολές, οι οποίες όµως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, 

άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωµένες 

διευθύνσεις. 

 

1.17. Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση 

1.17.1. Προδιαγραφές και Κανονισµοί 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στον   Ν. 4412/2016.  
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που 

ορίζονται κατωτέρω. 
I. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

(CΕΝ). 
II. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO). 
III. Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις 

(νόµοι, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα. 
 

Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε 

να εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού είναι 

συµβατά µεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. Εκτός 

αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα πρέπει να 

είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη έργου, 

συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και αριθµητικά 

όρια που έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στην παρούσα ή στα λοιπά συµβατικά τεύχη για το 





ίδιο θέµα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που 

ορίζεται στη ∆ιακήρυξη. 
 

1.17.2. Γλώσσα 
Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η 

αλληλογραφία κλπ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείµενα συνταγµένα σε δύο 

γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας επίσηµη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 

1.18. Σύµβαση 

Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Άρθρο 105 του 

Ν. 4412/2016.  

 

Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε 

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

• Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και αναλύονται στην 

Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 

• Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται 

στην παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

• Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται 

στην παρούσα και στην ΕΣΥ. 

Αρθρο 2
ο
: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η' 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ 

2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβη 

ή ελάττωµα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τα δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς 

και προδιαγραφές των αρµοδίων Υπουργείων, καθώς και µε τα συµβατικά δεδοµένα της 

εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης της επίβλεψης, σχετικά µε τη 

προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 

2.1.2. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση 

του έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος επί της 

αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών και 

οφείλει να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους αναφορικά µε την ποιότητά τους, πριν τη 

χρήση ή την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

2.1.3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, 

που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, µόνον εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

2.1.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε 

την παραλαβή τους από αυτόν φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που 

τυχόν συµβεί στα υλικά αυτά. 
 

2.2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η΄ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Ή ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

2.2.1. Κατά τα αναφερόµενα στην αριθµ.36259/1757/Ε103/23-8-2010 ΚΥΑ. «Μέτρα, όροι και 

πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ Β'1312 /24.8.2010).  

Αρθρο 3
Ο
:

 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Οι τυχόν απαιτούµενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις εντός του γηπέδου του έργου, 

γίνονται µε φροντίδα του φορέα του έργου ή άλλου αρµόδιου φορέα, τον οποίο και βαρύνουν οι 

επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. 





Καµιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης δεν αναλαµβάνει ο φορέας του έργου έναντι του Αναδόχου, 

εκτός από τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης στην περίπτωση καθυστέρησης της 

περαίωσης του έργου λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, γεγονός που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του Αναδόχου. Σ' αυτήν την περίπτωση έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Αρθρο 4
ο
: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΙΜ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 147 του N. 4412/16 µε τις ακόλουθες προσθήκες:  

4.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το σύνολο του έργου πρέπει να αποπερατωθεί µέσα σε επτά  (7) ηµερολογιακούς µήνες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της εργολαβικής σύµβασης.  
 

Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά µόνο για τους λόγους που 

αυστηρά προβλέπεται από την νοµοθεσία. 
 

4.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μετά την περαίωση της ολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση για παροχή βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του Ν. 4412/16.  
 

4.3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλεται στον 

ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/16.  
 

4.4. ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) 

∆εν θα καταβληθεί ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ).  
 

4.5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση του 

έργου, εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση του έργου µέσα σε δύο µήνες από τη 

περαίωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 170 του Ν. 4412/16. 

Αρθρο 5
ο
: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

5.1  Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχος οφείλει, σε δέκα 

πέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία, προς έγκριση, το πρόγραµµα κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται στην 

προθεσµία της παρούσας Ε.Σ.Υ..  

5.2.  Το πρόγραµµα αυτό συντάσσεται σε τύπο γραµµικού διαγράµµατος και συνοδεύεται από έκθεση 

που θα αναλύει και θα δικαιολογεί πλήρως τον προτεινόµενο προγραµµατισµό. Το ανωτέρω 

διάγραµµα πρέπει να κλιµακωθεί µέσα στις τµηµατικές προθεσµίες εφόσον ορίζονται από το 

άρθρο 5 της παρούσας και να συνταχθεί µε βασική επιδίωξη τον συντονισµό των 

δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά το εφικτό ολοκληρωµένο κατά χρησιµοποιήσιµα 

τµήµατα το έργο.  

  Η έγκριση του προγράµµατος θα γίνει από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, µέσα σε 

προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή του, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρο 145 

του Ν. 4412/16.  

5.3. Ο Χρονικός Προγραµµατισµός των διαφόρων έργων πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να µειώνονται 

οι πιθανότητες ζηµιάς από πληµµύρες, βροχές, θεοµηνίες κ.λπ..  

5.4.  Παράταση προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο που προβάλλει τον ισχυρισµό ότι 

αγνοούσε τις εδαφικές και κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου, τις δυσκολίες 

εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, τις δυσκολίες προσέγγισης των περιοχών λήψης 





αδρανών υλικών ή αδυναµίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την 

Ελληνική ή ξένη βιοµηχανία.  

Αρθρο 6
ο
: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και 

ποσότητες από την Υπηρεσία σύµφωνα το άρθρο 156 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση που υπάρχει 

ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, που δεν προβλέπονται από το Τιµολόγιο της σύµβασης, συντάσσονται 

νέες τιµές µονάδος κατά τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16.  

Για τον καθορισµό νέων τιµών µονάδας, σαν αναλυτικό τιµολόγιο, θα λαµβάνεται η έντυπη ανάλυση 

τιµών των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και 

Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών. που 

εγκρίθηκαν µε την µε αρ. ∆11γ/o/9/7/7-2-2013. και διορθώθηκε µε τη µε αρ. ∆11γ/ο/3/20/20-3-2013 

αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  

Αρθρο 7
ο
: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

Αρθρο 8
ο
: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

Για τον υπολογισµό και την πληρωµή δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του 

Ν.4412/16.  

Συµπληρωµατικά, διευκρινίζεται ότι:  

1. Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της πιστοποίησής τους και 

όχι της ενσωµάτωσής τους, µε τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία πρόκειται να 

ενσωµατωθούν.  

2. Σε ειδική στήλη του προϋπολογισµού µελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός αριθµός 

του κονδυλίου των εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών µε το συντελεστή αναθεώρησης του 

οποίου θα αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας εργολαβίας.  

3. Για τον καθορισµό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική 

περίοδο, θα συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό µεταξύ του αναδόχου και 

του επιβλέποντος, που θα θεωρείται από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι 

αναθεωρούµενες ποσότητες θα εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω οριζόµενα.  

Αρθρο 9
ο
: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

9.1 Ποιότητα υλικών – Εργαστηριακές ∆οκιµές 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της µελέτης, τις 

ΕΤΕΠ και την Τ.Σ.Υ. Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει δείγµατα των υλικών που θα 

χρησιµοποιήσει ή να απορρίψει αυτά σαν ακατάλληλα.  

Ο Ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσµατα οιωνδήποτε εργαστηριακών δοκιµών ή 

ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύµφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές.  

Επίσης η Υπηρεσία διενεργεί τους δικούς της ελέγχους κατά την κρίση της και αυτοί οι έλεγχοι 

αποτελούν στοιχεία για τον φάκελο του έργου.  

Ο εργαστηριακός έλεγχος της ποιότητας των υλικών και εργασιών θα γίνει από τα εργαστήρια της 

Γ.Γ.∆.Ε. ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας (για όσους ελέγχους αυτά µπορούν να διεκπεραιώσουν) ή από 

ιδιωτικά, µη εργοταξιακά εργαστήρια, µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου (παράγραφος 2 του 

άρθρου 159 του Ν. 4412/16). Τυχόν ιδιωτικά εργαστήρια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 

αδειοδοτηµένα από το ΚΕ∆Ε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.69/1998 και της απόφασης Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΕΕ/036/12-3-98 (ΦΕΚ 289Β/24-3-98). Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ποια εργαστήρια προτίθεται να 

χρησιµοποιήσει και να λάβει σχετική γραπτή έγκριση. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης ιδιωτικών 





εργαστηρίων θα πρέπει να προσκοµίσει επιπλέον τις σε ισχύ άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των 

εν λόγω εργαστηρίων.  

 

∆ικαιώµατα του Αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία.  

Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να έχει ζητήσει 

µε αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα (αντιδείγµα) το οποίο 

θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα µε το δείγµα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας.  

Για την περίπτωση αµφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί 

αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιµή, παρουσία του 

βοηθού του Τεχνικού ∆ιευθυντή ή άλλου εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του Αναδόχου, στα 

εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ’ όσον ζητηθεί 

τούτο εγγράφως από τον Ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό 

για τον Ανάδοχο (ακόµα και αν δεν παραστεί στην δοκιµή). Κατά το µέσο διάστηµα µέχρι την 

οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος δεν µπορεί να συνεχίσει τις 

εργασίες του.  

Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσµενή 

αποτελέσµατα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει τούτο 

εγγράφως. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση.  

 

Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης Αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και 

κατασκευών του έργου  

Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός 

είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών των 

κατασκευών του έργου.  

Επίσης η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται πέραν των ελέγχων που επιβάλλουν οι Ε.ΤΕ.Π. και οι 

λοιποί όροι των συµβατικών τευχών, να διατάξει την διενέργεια τοµών σε διάφορα µέρη και στοιχεία 

του έργου, όσες αυτή κρίνει απαραίτητες, για την εξακρίβωση της ποιότητας, ποσότητας και πάχους 

των στρώσεων σε οποιαδήποτε φάση του έργου. Τα στοιχεία των εν λόγω ελέγχων θα καταγράφονται 

σε ιδιαίτερο πίνακα και θα αποτελούν αναπόσπαστο, µετά του πίνακα των λοιπών εργαστηριακών 

ελέγχων, των τελικών επιµετρήσεων των σχετικών εργασιών. Την διενέργεια των ανωτέρω τοµών 

υποχρεούται να διατάσσει και η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου είτε µε µηχανήµατα του 

αναδόχου είτε του ΠΕ∆Ε. Τούτο αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή του έργου. Ο ανάδοχος έχει 

την υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως τις τοµές στην πρότερα κατάσταση µε δαπάνες του.  

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, που 

δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συµβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών 

εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16 «Ακαταλληλότητα υλικών - 

Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης» και τους λοιπούς όρους της σύµβασης.  

 

Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών  

Ισχύουν οι προβλεπόµενοι έλεγχοι - δοκιµές για υλικά και εργασίες σύµφωνα µε τις Ε.ΤΕ.Π. και τις 

λοιπές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.  

 

9.2. Ποιότητα εργασιών  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε τους όρους και τις 

αναφερόµενες στην παρούσα προδιαγραφές, κανονισµούς κλπ, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις.  

Η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην διακοπή των εργασιών, αν διαπιστωθεί ότι αυτές δεν 

εκτελούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και να λάβει τα µέτρα τα προβλεπόµενα από το άρθρο 176 του 

Ν. 3669/2008.  

Ο χρόνος που θα απολεσθεί µέχρι την επανέναρξη των εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  





Σε ό,τι αφορά την εµφάνιση στις εργασίες ελαττωµάτων, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 

4412/16.  

 

9.3. Ποινικές ρήτρες- Επιβολή προστίµου 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω δοκιµών υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δύο (2) 

ηµέρες από την δειγµατοληψία.  

Οι δοκιµές που γίνονται, µε ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιµίων καταγράφονται σε ιδιαίτερο 

πίνακα, που συνοδεύει τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική επιµέτρηση και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους.  

Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει ύστερα από παραβολή των ποσοτήτων εργασιών που 

εκτελέστηκαν και των αντιστοίχων δοκιµών κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, αριθµός 

δοκιµών µικρότερος αυτού που καθορίζεται ανωτέρω, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για 

κάθε ελλείπουσα δοκιµή, η οποία υπολογίζεται µε την προβλεπόµενη για την υπόψη δοκιµή τιµή του 

ισχύοντος κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας Τιµολογίου βασικών εργαστηριακών δοκιµών του 

Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προσαυξηµένη κατά 20% και 

παρακρατείται , µε βάση απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας , το έργο Υπηρεσίας, 

εκπιπτόµενη από την πρώτη πιστοποίηση του αναδόχου, που θα συνταχθεί µετά την απόφαση .  

Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητη. Ο αριθµός των δοκιµών που λείπει δεν δύναται να καλυφθεί µε 

περισσότερες δοκιµές στα επόµενα στάδια εργασίας.  

Για παράβαση των προδιαγραφών και κανονισµών επιβάλλεται πρόστιµο, σύµφωνα µε το Π.∆. 

121/2001.  
 

Αρθρο 10
ο
: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(1) 10.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο του έργου σε βιβλιοδετηµένα τεύχη, 

σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/16 και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών 

σχεδίων στο γραφείο του εργοταξίου.  

(2) 10.2 Η καταµέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιµετρήσεων, οι πιστοποιήσεις 

και οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/16.  

(3) Ειδικότερα διευκρινίζονται τα κάτωθι:  

(4) Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δεν δύναται χωρίς προηγούµενη 

έγγραφη σχετική διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της πίστωσης που έχει εγκριθεί για το 

έργο, όπως αυτό καθορίζεται µε τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας.  

Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, µε τους οικείους πίνακες ή τις 

σχετικές διαταγές, δεν δύναται να εκτελεσθούν µέσα στο ύψος του ποσού της σύµβασης, ο ανάδοχος 

υποχρεούται, πριν από την εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην Υπηρεσία για την παροχή των 

σχετικών οδηγιών.  

Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών µε υπέρβαση, κατά παράβαση αυτών που ορίζονται ανωτέρω, η 

Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση αποπληρωµής του αναδόχου για τις εργασίες αυτές.  

Οι πιστοποιήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την πληρωµή του αναδόχου, συντάσσονται 

στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα, µε την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν εκτελεσµένες εργασίες 

που µπορούν να επιµετρηθούν.  

Ενδιαµέσως των χρονικών αυτών διαστηµάτων δεν προβλέπεται η σύνταξη πιστοποίησης, έστω και 

αν κατά τα χρονικά διαστήµατα που προηγήθηκαν δεν συντάχθηκαν πιστοποιήσεις για οποιαδήποτε 

αιτία.  

 





Αρθρο 11ο: ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 

α) Στις τιµές µονάδος του τιµολογίου και προϋπολογισµού της µελέτης δεν συµπεριλαµβάνεται 

ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους βάρη ή 

υποχρεώσεις του εργολάβου, όπως επίσης και για όφελος αυτού. Το ποσό αυτό ορίζεται σε 

ποσοστό επί της αξίας των εργασιών, που θα εκτελεσθούν, που πιστοποιείται µε βάση τις τιµές 

του Τιµολογίου προσφοράς και τις κανονιζόµενες νέες τιµές µονάδος κατά το άρθρο 6 της 

παρούσας και ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18) επί τοις εκατό.  

β) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 154 του 

Ν. 4412/16.  

Αρθρο 12
ο
: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και 

της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 

δηµοπράτησης.  

Στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) και συνάπτονται µετά την 

έναρξη ισχύος του, δηλαδή µετά τις 15/9/2011 υπάρχει κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (εγκύκλιος 36/2012), ως ισχύει σήµερα.  

Σε περίπτωση µεταβολής των κρατήσεων επί πλέον ή επί έλαττον αυτών που ισχύουν κατά τον 

χρόνο της δηµοπράτησης, η διαφορά θα βαρύνει τον κύριο του έργου ή θα εκπίπτεται από το 

λαβείν του αναδόχου, αντίστοιχα.  

Επίσης υποχρεώνεται ο ανάδοχος κατά την υποβολή των εκάστοτε πιστοποιήσεων να 

προσκοµίζει τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως µηχανηµάτων, 

που χρησιµοποιούνται στο έργο, ακόµα και όταν έχουν συσταθεί υπεργολαβίες µε την έγκριση 

της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους µεταφορικών του 

µέσων.  

Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος του φόρου και δασµών καυσίµων και λιπαντικών του 

Φ.Π.Α. και των ειδικών φόρων πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών, 

εφοδίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

Αρθρο 13
ο
: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. το ποσό των απροβλέπτων λόγω προϋπολογισµού 

ορίζεται υποχρεωτικά σε 15% επί του προϋπολογισµού του έργου (µετά την προσθήκη του Γ.Ε & 

Ο.Ε.), το οποίο επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:  

∆απάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 

υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, σύνταξη µελετών που δεν καλύπτονται από το σχετικό 

άρθρο της παρούσας και λοιπά συνήθη απρόβλεπτα, καθώς και τις δαπάνες που προκύπτουν από 

προφανείς παραλείψεις ή από σφάλµατα προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι 

οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη 

εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και υπό την 

προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και 

τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση, σύµφωνα µε το Ν. 

4412/16 άρθρο 155.  

Στα απρόβλεπτα δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες για µετατόπιση δικτύων Οργανισµών Κοινής 

Ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και η δαπάνη των απαλλοτριώσεων.  





Αρθρο 14
ο
: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

14.1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην 

Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το 

εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

14.2. Η ∆ιεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής, θα γίνεται 

από Τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Για 

το παραπάνω προσωπικό, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα 

αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 136 

του Ν. 4412/16. 

14.3. Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης 

κατασκευής του έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα του και ο προϊστάµενος του εργοταξιακού 

γραφείου.  

14.4.  Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Τεχνικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην 

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 Υπηρεσία 

µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην εγκρίνει τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε 

περίπτωση που θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι 

κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Όταν ο παραπάνω Τεχνικός απουσιάζει θα υπάρχει στο 

εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι Τεχνικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα 

έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

14.5 Ο ανωτέρω Τεχνικός 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 προβλέπεται 

επιτόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ). 

14.6.  Ο ως άνω Τεχνικός είναι αρµόδιος για την έντεχνη άρτια και ασφαλή κατασκευή των εργασιών 

και για την λήψη και εφαρµογή των απαιτουµένων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των 

εργαζοµένων καθώς και κάθε τρίτου στο έργο. Αυτός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία 

υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. 

14.7. Η Υπηρεσία δύναται κατά την κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για τον 

ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει µε άλλο του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση 

της Υπηρεσίας. Επίσης, 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 καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις 

ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ενώ ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 

ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

14.8.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική 

συµπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό 

που ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το 

προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου.  

Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόµενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης πλην των ανωτέρω 

κυρώσεων θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή.  

14.9.   Η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό όταν 

κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

14.10. Επίσης για την διευκόλυνση των εργασιών της επίβλεψης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραχωρήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατάλληλο χώρο γραφείου, αποδεκτό από την 





υπηρεσία για το προσωπικό της και τους εκπροσώπους της. Το γραφείο αυτό θα έχει τον 

κατάλληλο εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

14.11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τα απαραίτητα 

µεταφορικά µέσα για τη διακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της για τις ανάγκες του 

έργου. 

Αρθρο 15
ο
: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί δεκαπέντε (15) 

µήνες από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν. 4412/16.  

Στην περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην 

αποκατάσταση και αποζηµιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου  157 του Ν. 4412/16.  

Αρθρο 16
ο
: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

Η δαπάνη για την λήψη των αναγκαίων µέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και 

συντήρηση των απαιτουµένων αντανακλαστικών πινακίδων και σηµάτων, φανών κλπ, όπως ορίζεται 

στην Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/2003 «Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήµανσης εκτελούµενων οδικών 

έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών» όπως αυτές ισχύουν σήµερα, δεν θα πληρωθεί στον 

Ανάδοχο, περιλαµβανόµενη στη τιµή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχηµα εξ αιτίας των έργων ή 

της πληµµελούς σήµανσής τους, ακόµα των εκτελουµένων απολογιστικά. 

Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις διατάξεις 

των άρθρων 81 έως και 84 του Ν.3669/2008 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 εκτελουµένων 

έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών. 

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, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του 

Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή 

προστίµου(ων). 

 

Αρθρο 17
ο
: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης είναι 

υποχρεωµένος να εντοπίσει τυχόν εγκαταστάσεις, δίκτυα κλπ Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας που 

εµπίπτουν στο εύρος κατάληψης των έργων και να υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικά σχέδια στα 

οποία θα απεικονίζονται οι προς µετατόπιση εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες µετατόπισης βαρύνουν τον 

Εργοδότη. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, παράλληλα µε τις ενέργειες της Υπηρεσίας, να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες προς τους αντίστοιχους οργανισµούς για την επίσπευση  των διαδικασιών µετατόπισης των 

εγκαταστάσεων και να διευκολύνει τις σχετικές εργασίες. 

Είναι επίσης υποχρεωµένος να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή βλάβης στις υπόψη 

εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που συµβούν εξ αιτίας των 

έργων 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αρθρο 18
ο
: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο εργολάβος µε την προσφορά του αποδέχεται ότι µελέτησε πλήρως την φύση και την θέση των έργων, 

τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσο αφορά τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και 

εναποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, το ευµετάβλητο των 

καιρικών συνθηκών, τις διάφορες ανυψώσεις των ποταµών, χειµάρρων ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες 

στον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα 

των υλών που µπορεί να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος το είδος και τα µέσα ευκολίας, 

που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα 

ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους σε 

συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.  

Παράλειψη του εργολάβου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους 

αυτούς, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς την σύµβαση.  

Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης, µε δική του καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη 

να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές 

έρευνες, µελέτες κλπ προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Επίσης, 

να έχει συµπεριλάβει όλα αυτά στην προσφορά του. 

Αρθρο 19
ο
: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στις τιµές προσφοράς του αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνονται ανοιγµένες όλες οι δαπάνες που 

προκύπτουν από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου στο 

µέρος που το αφορούν.  
 

Αρθρο 20
ο
: ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

20.1.  Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και µέσα που 

βρίσκονται εις χείρας του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, καθώς 

επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη 

ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια 

ιδιαίτερη αποζηµίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει µε 

επάρκεια υλικά, µηχανήµατα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή 

δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, µε τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και θα 

κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαµβάνει. 

20.2.  Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των κατασκευών, 

των κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για την πρόληψη ζηµιών ή την 

διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από αµέλεια του Αναδόχου πρέπει να 

επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη 

σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

(5) 20.3.  Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση 

όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η εργασία, εφόσον 

δεν παρεµποδίζεται δικαιολογηµένα η κατασκευή του έργου κατά την κρίση του εργοδότη 

έχοντας υπόψη και τις σχετικές µε την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεις, η εφαρµογή των 

οποίων είναι υποχρεωτική.  

20.4. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη δένδρων 

και θάµνων, στην οποία περιλαµβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό χειρισµό των 

µηχανηµάτων, απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 

 





Αρθρο 21
ο
: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

* 

(6) 21.1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, 

ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 

κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42)
1
.  

(7) 21.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 

λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.7).  

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

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, 

στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της κατασκευής του έργου: 

Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και αρ.378).  

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). 

 

(8) 21.3.  Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα (§21.2), ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα :  

21.3.1. 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/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε 

στο Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και αρ.378). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλείψεις 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, 

                                                 

(1) 
1
  O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. 

δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, Π, 294/88, Π, 17/96, 
κλπ.  
(2)  * H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του 
άρθρου 12 του Π, 305/96 

(3)  





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.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και αρ.378) 
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).  

(9) 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.  

(10) Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για 

όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.   

(11) 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).  

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. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 

Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

(12) 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).  

(13) Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π.∆.305/96 (αρ. 3, παρ.11) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

(14)  

21.3.2. 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). 

Στα πλαίσια των Υποχρεώσεων του Αναδόχου καθώς και του τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν 

τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 

και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 

θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 

ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να 

τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο 

των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα 

άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος 

και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 

πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 

οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 

ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα 

όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 

ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 

21.3.3. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά περίπτωση 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. 





 
21.3.4. Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 

µε το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε 

αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται 

παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του 

ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

 

21.4 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 

21.4.1 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). 
 

21.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 

Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 





- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 

χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και 

την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 

αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 

τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 

συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 

φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 

αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : 

Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, 

ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) 

και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, 

β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 

βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 

21.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 

(αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, 

των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 

µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 

1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι 

τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 

(αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, 

Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος 

Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 

καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 

και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 

και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
 





21.5. 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 : 

21.5.1 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.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

21.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και 

αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 

αυτής : 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 ). 

21.5.3 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), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 

και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

21.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

21.5.5 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). 

 

21.5.6 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). 

21.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε 

χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 

(αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV 

µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 

21.6. 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 
 

ΦΕΚ  337/Α/76 
 

Π. ∆.   395/94 
 

ΦΕΚ 220/Α/94 
 

Ν. 495/76 

 

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 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 





ΚΥΑ  αρ.8881/94 ΦΕΚ     450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

   Π/208/12-9-03 

ΥΑ   αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ     451/Β/93   

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

ΥΑ    3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ     301/Β/94  οικ/215/31-3-08 

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 

 

ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 
 

ΦΕΚ     677/Β/95 

 

ΥΑΦ6.9/25068/1183/96 
 

ΦΕΚ  1035/Β/96 

 

Υ.Ααρ.οικ.Β.5261/190/97 
 

ΦΕΚ   113/Β/97 

 

ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99 
 

ΦΕΚ   987/Β/99 

 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 
 

ΦΕΚ   708/Β/03 

 

ΚΥΑ  αρ.6952/11 
 

ΦΕΚ   420/Β/11 

 

ΥΑ  3046/304/89 
 

ΦΕΚ     59/∆/89 

 

ΥΑΦ.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 
 

 

21.7.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο 

νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων 

βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα 

επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές 

και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κινούµενους στους 

χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές κατασκευής των εργασιών ή κοντά σ' αυτές. 

21.8.  Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 

Υπηρεσίας µετά των εκάστοτε Συµβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο 

χώρο του Έργου µετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατοµικά 





και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, µάσκες 

ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο ισχυρό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού 

και κάθε τρίτου. 

21.9.  Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων 

και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται  να φροντίζει: 

• Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

• Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την 

κατάλληλη διάθεση τους. 

• Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοιχτής πυράς κοντά σε 

χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των 

γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

• Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών που θα γίνεται κατόπιν και 

σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής. 

21.10.  Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη 

η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών 

κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την 

Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρµόζονται οι 

διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων. 

21.11.  Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και 

ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα 

συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη 

προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ, 

εφόσον βεβαίως επιτραπεί από την Υπηρεσία η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών στις 

εκσκαφές. 

21.12.  Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 

συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της Οικονοµικής του Προσφοράς. 

Αρθρο 22
ο
: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Από τον Ανάδοχο µπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσµατα (υπόστεγα αποθήκευσης, εργαστήρια, 

γραφεία κ.ά.) µε δική του µέριµνα, εργάτες και υλικά, χωρίς καµία δαπάνη του εργοδότη. Προσωρινά 

κτίσµατα και έργα αυτού του είδους θα παραµείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου και θα 

αφαιρούνται από αυτόν µε έξοδά του, µετά την αποπεράτωση των έργων. Αυτά τα κτίσµατα και έργα 

µπορεί να εγκαταλείπονται και να µην απαιτείται η αφαίρεσή τους, µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του 

εργοδότη. Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους µε υλικά του εργοδότη, αυτά θα 

παραµείνουν στην ιδιοκτησία του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στο έργο και την 

κατανάλωση του προσωπικού. Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύµατος για την 

λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για χρήση του προσωπικού που διαµένει στον τόπο των έργων 

ή των εργαζόµενων σε νυκτερινές εργασίες. 

Αρθρο 23
ο
: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥσ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόµενες προς το Ι.Κ.Α.  και τους άλλους 

Ασφαλιστικούς Οργανισµούς νόµιµες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί των µισθών και 

ηµεροµισθίων του προσλαµβανόµενου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους απασχολούµενου 

στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να µεριµνά κατά την µισθοδοσία του εν λόγω 

προσωπικού για την κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον 

εργαζόµενο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού 





του είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους, µε δικές του δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της 

Υπηρεσίας. 

Για την πληρωµή του Αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας Υπηρεσίας 

του Ι.Κ.Α. για µη οφειλή προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει στην Υπηρεσία τα 

οικεία ασφαλιστήρια συµβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρµόζει ανάλογη κράτηση 

πάνω στους λογαριασµούς που συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωµή του και µέχρι το χρόνο 

προσκόµισής τους. 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των 

ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων σε 

βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και  κρατεί τις δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο 

λογαριασµό.  

Αρθρο 24
ο
: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

(15) 24.1. Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας ή 

προµήθειας υλικών. Κατά συνέπεια οι τιµές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που 

αναφέρονται στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν αυτές εµφανίζουν µικρές ή 

µεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσής τους. Κατόπιν αυτού, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη 

πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω, σε όλες τις τιµές µονάδος του Τιµολογίου περιλαµβάνονται:  

• Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την κατασκευή της 

εργασίας, ήτοι τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω 

ηµεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του µηχανήµατος, δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης των 

µηχανηµάτων, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής µηχανηµάτων, 

οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους, οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία 

των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση κλπ). 

• Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό µηχανικού εξοπλισµού και των λοιπών 

συνεργείων από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους 

εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής τους 

περίθαλψης κλπ 

• Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αλλά είναι 

απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, µε την 

φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαµβάνονται και οι κάθε 

είδους ασφαλίσεις υλικών. 

• Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των µηχανηµάτων και των υλικών. 

• Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όλων και κάθε είδους υλικών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή 

παραγωγής µέχρι της ενσωµάτωσης τους στο έργο. Η µεταφορά πληρώνεται επιπλέον, 

µόνο σε περίπτωση που αυτό σαφώς αναφέρεται στο τιµολόγιο µελέτης. 

• Οι δαπάνες αποζηµίωσης ιδιοκτητών πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων 

προσωρινής αποθήκευσής τους. Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση 

διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών. 

• Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή µέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών, στις 

περιπτώσεις εκείνες, που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται µε µηχανήµατα ή κρίνεται 

απαραίτητη, για καλύτερη εκτέλεση του έργου, από την Υπηρεσία.  

• Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, καταµέτρηση υλικών κλπ, 

σύνταξη και εκτύπωση σε τετραπλούν των επιµετρητικών στοιχείων καθώς και των 

τελικών κατασκευαστικών σχεδίων εις διπλούν. 





• Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιµή του Τιµολογίου.  

• Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουµένων δοκιµών των 

εγκαταστάσεων µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους. 

• Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης κάθε βλάβης ή ζηµίας 

κατά την περίοδο εγγύησης. 

• Οι δαπάνες διοδίων των µεταφορικών µέσων του Αναδόχου και οι δαπάνες ζύγισης της 

καθαράς ασφάλτου και των ασφαλτοµιγµάτων κλπ υλικών, όταν απαιτείται. 

• Οι δασµοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και 

εφοδίων του έργου. Προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών και τα 

τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις 

κλπ, που θα ισχύουν κατά την κατασκευή του έργου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και τις διατάξεις του 

Ν.3215/55 όπως ισχύει σήµερα, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα 

εποπτεύσει την κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία η δυνατότητα να εγκρίνει 

χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 

απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα 

υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν 

χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 

• Η προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακού εργαστηρίου, σε 

συνδυασµό και µε τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια. 

• Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή στοιχείων του έργου, σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις περί δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων  

• Οι κάθε είδους µετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψοµέτρων, διαστάσεων κλπ) 

• Οι κάθε είδους µελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συµβατικά τεύχη, καθώς και 

τυχόν χρήση ευρεσιτεχνιών µετ' αποζηµίωσης των δικαιούχων. 

• Οι µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος που τυχόν συντάξει ο Ανάδοχος και οι εργαστηριακές 

εξετάσεις και µελέτες σύνθεσης των ασφαλτοµιγµάτων και των ασφαλτικών 

σκυροδεµάτων. 

• Η εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για την απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, 

περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους έργων όπως και οποιουδήποτε 

περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια 

αυτής ή το µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο 

έργο). 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει µέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων που θα 

πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή των έργων. 

• Οι µισθοί και παντός είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού 

και τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου.  

• Οι δαπάνες Ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου και οι δαπάνες για 

λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση, κλιµατισµός).      

• Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του Ανάδοχου και κάθε 

φύσης αποζηµίωσης προς τρίτους.  

• Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης φύσεως 

επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 





• Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών, εν γένει 

για την παράδοση σε κανονική λειτουργία των έργων.    

• Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκόµισης προϊόντων σε θέση 

επιτρεπόµενη από την Αρµόδια Αρχή. 

• Το όφελος του Αναδόχου.   

24.2.  Στο ποσό των ενσωµατωµένων στη τιµή της προσφοράς γενικών εξόδων του Αναδόχου 

περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων επιστασίας, των κάθε είδους 

κρατήσεων, φόρων, τελών, δασµών, δικαιωµάτων, ασφαλίσεων κλπ δηµοσιεύσεων, 

διακηρύξεων, κηρυκείων, συµφωνητικού, των θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και 

εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων, προς τα εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των 

υλικών κάθε είδους.           

24.3.  Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του Αναδόχου για 

τυχόν δυσχέρειες εκµετάλλευσης των λατοµείων και λοιπών πηγών ή από την ανάγκη 

δηµιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών µακριά από τις πηγές 

λήψης, ήτοι χειµάρρων λατοµείων κλπ, που θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες 

µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 

24.4.  Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης των έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούµενης κυκλοφορίας για 

την κατασκευή και επίβλεψη του έργου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά τις οδούς που 

βρίσκονται σε λειτουργία, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν δύναται να 

κυκλοφορήσει οχήµατα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του 

οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση 

τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς) υποχρεούται να προβεί στη συντήρηση και 

των οδών αυτών καθ' όλη την διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς 

οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αρµόδια αρχή. 

24.5.  Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα που θα 

συµβεί. 

24.6.  ¨Καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη αναδόχου¨  

Όλα τα αντικείµενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, 

είναι της "Καθολική αρµοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και περιλαµβάνονται στη τιµή της 

προσφοράς του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριµένη αρµοδιότητα του 

Φορέα κατασκευής η τρίτου Φορέα.  

Η "καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου" περιλαµβάνει - είτε αυτό αναγράφεται 

ειδικότερα κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όµως περιοριστικά όλες τις κάτωθι 

υποχρεώσεις: 

• Μέριµνα, έξοδα, υλικά, µέσα, εξοπλισµό, προσωπικό, ευθύνη, µέτρα ασφαλείας, µέτρα 

αποκατάστασης τοπίου, µέτρα σήµανσης, µέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας, 

µέτρα για αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή Επαρχιακού οδικού δικτύου ή αποκατάστασης 

αυτού σε περίπτωση ρύπανσης, διαδικασίες και έξοδα κλπ πάσης φύσεως αδειοδοτήσεων, 

διαδικασίες έξοδα κλπ σύνταξης και υποβολής Μ.Π.Ε και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

κλπ κατά περίπτωση, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη, 

αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου για οτιδήποτε σχετίζεται µε την κατασκευή του 

συνολικού έργου.  

• Υποχρέωση εντοπισµού σε οποιοδήποτε σηµείο της χώρας ή/και εκτός αυτής, καθώς και 

απόκτησης δικαιώµατος χρήσης ή τυχόν απαιτούµενης ενοικίασης ή αγοράς ή 

αποζηµίωσης κλπ δανειοθαλάµων ή θέσης απόληψης ή εγκαταστάσεων όλων των υλικών 

που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, µε τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά.  

• Υποχρέωση πραγµατοποίησης εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης µετά σταλίας, προµήθειας 

και µεταφοράς όλων των υλικών, αντικειµένων, εξοπλισµού, εργαστηρίων, και 

εγκαταστάσεων στο χώρο του έργου ή σε εργαστήρια της αποδοχής του εργοδότη σε 





οποιοδήποτε µέρος της Επικράτειας για έλεγχο, αναλύσεις κλπ, µετά της αντίστοιχης 

λήψης δειγµάτων και αποζηµίωσης των εργαστηρίων, εκτέλεση των προβλεποµένων και 

προδιαγραφοµένων κατά περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων µε κάθε πρόσφορο τρόπο ή 

µέθοδο. 

• Φορτοεκφόρτωση, αποµάκρυνση και διάθεση τυχόν αχρήστων ή ακαταλλήλων ή ρεταλιών 

σε χώρους αποδοχής του εργοδότη ή αρµοδίων κρατικών υπηρεσιών, διάστρωση, 

διασπορά υλικών, αναµόχλευση προς οµογενοποίηση, τεχνική , ανάµιξη, ύγρανση, 

συµπύκνωση, φινίρισµα, λείανση, συγκολλήσεις, έλεγχο συγκολλήσεων µετά του 

απαιτούµενου εξοπλισµού, αποκατάσταση µη στεγανών συγκολλήσεων. 

• Επισκευή ή αντικατάσταση σηµείων που θα διαπιστωθεί φθορά ή διάτρηση, καλουπώµατα, 

προµήθεια και τοποθέτηση οπλισµών και κατασκευή σκελετών από οπλισµένο σκυρόδεµα, 

κατασκευή µεταλλικών κατασκευών, άλλων διαφόρων οικοδοµικών κατασκευών, 

οδοποιίας, χωµατουργικών, Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ, προστασία από καιρικές συνθήκες, 

καθώς και ανάλογους εργαστηριακούς ελέγχους µε επιτόπου εργαστήρια ή σε εργαστήρια 

της αποδοχής του εργοδότη µετά της αντίστοιχης αποζηµίωσης τους. 

• Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή εγκαταστάσεων ή 

γεωτρήσεων σε περίπτωση αστοχίας ή µη τήρησης προδιαγραφών των συµβατικών τευχών 

και της µελέτης κλπ, κατά την κρίση της επίβλεψης 

 

Από τα παραπάνω περιγραφέντα, δεν είναι της "καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης 

Αναδόχου" και δεν περιλαµβάνονται στην προσφορά του µόνο συγκεκριµένα αντικείµενα, εφόσον και 

µόνον όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται σε συγκεκριµένα σηµεία της 

∆ιακήρυξης, της Τ.Π-ΤΠ και των λοιπών συµβατικών τευχών ως αρµοδιότητες του Φορέα κατασκευής 

ή άλλου τρίτου Φορέα. 

24.7. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 

α)  Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 

εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών κάποιων 

υλικών και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία. 

β)  Η δαπάνη λήψης εγχρώµων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, βιντεοταινιών VΗS, η 

υποβολή τους στην Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά τους και λοιπών παραστατικών 

στοιχείων του έργου που εκτελείται, όπως τήρησης και υποβολής πλήρων στατιστικών 

στοιχείων αυτού, ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµέτρησης των εργασιών. 

γ)  Οι δαπάνες σύναψης της Σύµβασης. 

δ)  Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή µελετών κλπ) για 

αδειοδότηση, ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων, σύνδεση αυτών µε δίκτυα ∆ΕΗ κλπ., 

όχι όµως οι δαπάνες τυχόν µεταφοράς δικτύων µέχρι το γήπεδο του έργου, εκτός και αν 

αυτό ρητά περιλαµβάνεται στο τιµολόγιο προσφοράς. 

ε)  Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά κάθε 

άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά. 

ζ)  Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη µεταφορά γραµµών των δικτύων ηλεκτρισµού, 

τηλεφωνίας, νερού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της εγκατάστασης από 

την είσοδο του έργου, µέχρι τα σηµεία εσωτερικής διανοµής της εγκατάστασης. 

Αρθρο 25
ο
: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

(16) Η χρήση του έργου, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών και της φύσεως αυτών, 

επαφίεται στην κρίση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 169 του Ν. 4412/16.  





 

ΑΡΘΡΟ 26
Ο
: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει και να συµµορφωθεί προς τις εντολές της Υπηρεσίας σχετικά µε την 

προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του έργου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες (χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, αφού οι εν λόγω δαπάνες 

περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος που προσέφερε και στις γενικές δαπάνες που τον βαρύνουν) πριν 

από την παράδοση για χρήση του έργου, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τους γύρω χώρους και 

γενικά από το εργοτάξιο, τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές 

εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ, να ισοπεδώσει τους χώρους επάνω στους οποίους ήταν 

τοποθετηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ.  
 

 ΑΡΘΡΟ 27
Ο
: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  

27.1.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την αποπεράτωση του έργου και πριν από την προσωρινή 

παραλαβή να παραδώσει, εφόσον ζητηθούν, στην Υπηρεσία φωτογραφίες του έργου καθώς και 

κατασκευαστικά σχέδια.     

(17) 27.2.  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.  

(18)  

ΑΡΘΡΟ 28
Ο
: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

28.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

28.1.1  Κατά τη 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. 
28.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  
28.1.3  Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
28.1.4  Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.∆. 

400/1970. Οι αντασφαλίσεις  δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆.  400/1970 και συνεπώς δεν 

γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 
28.1.5  Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 

προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας  και διέπεται από το Ν.∆. 

400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/1985. 
28.1.6  Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη 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. 
28.1.7  Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : 
 -  θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως 
 - θα περιλαµβάνουν  όρους οι οποίοι θα συµµορφώνονται πλήρως µε τις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 
28.1.8  Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου  ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό 

βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων  της ασφαλίσεως , 

θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 
28.1.9  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 εταιριών, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου.  
28.1.10 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. 
 

28.1.11 
 (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την 

Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει 

ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης  και τις εν συνεχεία έρευνες  και µελέτες που 

εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. 
  Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. 

από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 
  Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από 

οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον 

Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του. 
 (2) 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. 
  
28.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 
 (1)  Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις  υπόκεινται 

υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται 

σε αντίθετη  προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 

είναι άκυρο. 
 (2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο  εάν έχουν 

επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 
 (3) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και 

εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το 

ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του 

τόπου. 
 

28.2  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

28.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 

σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός µηνός από τη σχετική 

ειδοποίηση. 
 Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές  του 

υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει  κριθούν από τον 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(ές) 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) σύµβασης (εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 

ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης 

καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας.  Σε περίπτωση που παρέλθει 

τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:  
 -  να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον 

Ανάδοχο, αν υπάρχει. 
 -  ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 

 εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
 -  ή  να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες 

είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 
 Οι τόκοι  υπερηµερίας θα υπολογίζονται : 
 -   για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και  





 -   για τα λοιπά  έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης  προς τον Ανάδοχο των 

οφειλόµενων  ποσών. 
28.2.2  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόµενο ποσό των  ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των 

ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση  και για 

λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίηση 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. 28.2.1. 

Οι τόκοι  υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία  καταβολής των ασφαλίστρων. 
28.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν µπορεί 

να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε τους όρους 

των ασφαλιστηρίων. 
 Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 
 -  να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 
 -  ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
28.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 

σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση 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. 
28.2.5  Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το 

Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων 

κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
28.3 Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση πριν την 

υπογραφή της σύµβασης του έργου, θα πρέπει να προσκοµίσει πριν την υπογραφή της σύµβασης 

απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές 

καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 
 Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 

δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
 

28.4   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

28.4.1  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   (∆ιατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ) 
28.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι 

ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 

υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί  ΙΚΑ  κλπ). 
 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. 
 Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
28.4.3  Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.28.4.1 και 28.4.2, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των 

ελέγχων. 
28.4.4  Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του 

έργου. 

28.5   Ασφαλιση του εργου “κατα παντοσ κινδυνου” -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ-ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

28.5.0. Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών 





Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε την 

Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική συµβατική αξία του υπό κατασκευήν έργου 

(συνολική συµβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ).  
Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής µερικής ή 

ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από: 
α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή 

κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας.  
β. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση 

πυρηνικού καυσίµου.  
γ. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα 

ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υπερηχητική ταχύτητα.  
δ. πρόστιµα ή/και ποινικές ρήτρες.  
Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι την 

ενσωµάτωσή τους στο έργο.  
Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συµβατικό Τίµηµα του Έργου (πλην ΦΠΑ) και θα 

αναπροσαρµόζεται ώστε κάθε φορά να συµπεριλαµβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) 

του Συµβατικού Αντικειµένου.  
Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται ‘’κατά παντός κινδύνου’’ και η τυχόν «παρακείµενη 

περιουσία», οι µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης 

και ο εν γένει µηχανολογικός εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου.  
Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού και λήγει µε το 

πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".  
 

28.5.1  Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 
α . Αντικείµενο ασφάλισης 
 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ”  του Αναδόχου έναντι Τρίτων 

και οι ασφαλιστές  θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές 

βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή 

κινητά ή και ζώα, που προξενούνται  καθ’ όλη τη διάρκεια  της περιόδου Μελετών - 

Κατασκευών και περιόδου συντήρησης  εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, 

επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε 

γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου.   
 Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.  
β . ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 
 Η ευθύνη  των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική 

Παραλαβή του Έργου 
γ .  Αποζηµίωση 
 (1)  Κατά ελάχιστον η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο 

εκτέλεσης του Έργου, θα περιλαµβάνει: 

• Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα  

από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων 

• Για σωµατική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά  άτοµο  

• Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των παθόντων   
 (2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την 

περίοδο Συντήρησης του Έργου.  
 (3)  Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση 

ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο.  
 

28.5.2 Ασφάλιση  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλισµού. 
α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης 

¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του 

Έργου. 
 

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες µηχανηµάτων:  





(1) Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισµός «Βαρέως Τύπου»  
Αυτοκινούµενος  
∆ιαµορφωτήρες (ισοπεδωτήρες), Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωµατοσυλλέκτες (αποξεστές), 

Εκσκαφείς, Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers), Αυτοκινούµενες αντλίες σκυροδέµατος, ∆ιαστρωτήρες 

σκυροδέµατος (τύπου GOMACO ή ανάλογου), Πασσαλοεµπήκτες, Μηχανήµατα κατασκευής εγχύτων 

πασσάλων, Ασφαλτοδιανοµείς (Federal), ∆ιαστρωτήρες ασφαλτοµίγµατος (Finishers), Γερανοί, 

Οδοστρωτήρες.  
Μη αυτοκινούµενος  
Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος, (Σταθερές) αντλίες σκυροδέµατος, Θραυστικά 

συγκροτήµατα, Συγκροτήµατα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος, ∆οµικοί πυργογερανοί.  
(2) Εξειδικευµένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισµός  
Όπως π.χ.: Συγκροτήµατα ολισθαίνοντος ή/και αναρριχόµενου ξυλοτύπου, εξοπλισµός ειδικών 

συστηµάτων γεφυροποιϊας µε χρήση προκατασκευασµένων δοκών κλπ.  
 

β . 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. 
γ . 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. 
δ . 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.  
ε . 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 την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου 

µέχρι  την αποµάκρυνσή τους από αυτό . 
 

28.6  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) 

28.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των 

Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις. 
28.6.2  Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  είναι ο 

Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, 

όποτε του ζητηθεί. 
28.6.3 Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί  

εγγράφως, χωρίς  τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 
28.6.4 Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχηµάτων, πέρα από την υποχρεωτική 

ασφάλιση, η επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται από την κείµενη Νοµοθεσία, µπορεί να 

γίνει και µε ενιαίο ασφαλιστήριο που να αφορά όλο το µηχανικό εξοπλισµό.  
28.6.5 ∆ιευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούµενα Μηχανήµατα Έργων πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση 

µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους.  
28.6.6 Ως Αυτοκινούµενα Μηχανήµατα Έργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε., είναι όσα 

ορίζονται σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση (ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆13ε/5-7-2005) του 

σχετικού πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης. 
28.6.7 Τα όποια µηχανήµατα εκτελούν την ίδια εργασία µε αυτοκινούµενα Μ.Ε. χωρίς να είναι 

τοποθετηµένα επί αυτοκινούµενου πλαισίου («ΣΤΑΤΙΚΑ» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν 

εµπίπτουν στις υποχρεώσεις ασφάλισης της παρούσας παραγράφου.  
 





28.7  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

 Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» θα περιλαµβάνονται 

οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι : 
28.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως 

προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια 

του συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος  του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι 

και οι Μελετητές. 
28.7.2  Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι του ΚτΕ ( 

και /ή των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται  Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε 

τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος “ 

∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων” ( cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 

ασφαλιζόµενων φορέων. 
28.7.3  Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά 

: 
 -  του Αναδόχου 
 -  και /ή των Μελετητών και Συµβούλων του 
 -  και / ή του ΚτΕ 
 -  και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συµβούλων τους 
 -  Και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 
 µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς 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. 
28.7.4  Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειµένου η 

ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., αποζηµίωση, 

πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της 

Υπηρεσίας. 
 Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 

αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από 

τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της 

αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία  και η ασφαλιστική εταιρεία  αποδέχεται από τούδε  και 

υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία, µετά από αίτηση της 

τελευταίας για το σκοπό αυτό. 
 Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον 

απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 
28.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των 

Συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή 

ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 
28.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε 

συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της 

ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

28.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 28.5 θα καλύπτεται  και η ευθύνη 

της Υπηρεσίας και/ ή των Συµβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το 

άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

28.7.8 Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική Σύµβαση 

συν συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της 

υποασφάλισης.  





Αρθρο 29
ο
: ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και του άρθρου 168 Ν. 441/16, χορηγείται 

βεβαίωση περαίωσης των εργασιών.  

Η χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης του συνόλου της εργολαβίας, σε συνδυασµό µε την υποβολή της 

τελικής επιµέτρησης, αποτελεί την αφετηρία για το χρόνο εγγύησης (15 µήνες) και την έναρξη της 

διαδικασίας προσωρινής παραλαβής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 170 Ν. 4412/16.  

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον : 

� έχει περαιωθεί το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τη σύµβαση, περιλαµβανόµενης της 

προετοιµασίας παράδοσης του έργου, του καθαρισµού του εργοταξίου, των έργων διαµόρφωσης 

χώρων, η παραλαβή κατασκευαστικών σχεδίων και καταλόγων εξοπλισµού και τέλος η παραλαβή 

των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, 

� έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατά τη Σύµβαση απαιτούµενες δοκιµές και έλεγχοι, 

� έχουν παραληφθεί το πλήρες µητρώο και τα σχέδια εκτέλεσης του έργου, 

� έχουν εκπληρωθεί όλες οι σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως απορρέουν από την 

Εργολαβική Σύµβαση. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου και εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών 

διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 Ν. 4412/16. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργήθηκε ή δεν συντελέσθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου 

µέχρι την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως, διενεργούνται ταυτοχρόνως προσωρινή και οριστική 

παραλαβή από επιτροπή συγκροτούµενη αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 30
ο
: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, αν δεν διατίθεται από τον 

Ανάδοχο, θα εξευρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες του και η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά σχετική 

υποχρέωση ή ευθύνη. 

ΑΡΘΡΟ 31
ο
: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο µε πλήρη και πιστή συµµόρφωση προς τις διατάξεις και 

προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στη σύµβαση και µε ιδιαίτερη επιµέλεια ως προς την 

καταλληλότητα των υλικών, την έλλειψη ελαττωµάτων ή πληµµελών εργασιών και ως προς την 

αποκατάσταση κάθε τυχόν πληµµέλειας. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι τυχόν µελέτες, οι 

εργασίες και τα υλικά είναι χωρίς ελλείψεις και ελαττώµατα. 

Μέχρι και την Οριστική Παραλαβή ο Ανάδοχος οφείλει να επανορθώσει µε τις δικές του δαπάνες 

οποιαδήποτε ελαττώµατα και ελλείψεις στο έργο. 

Για τους ελέγχους  των υλικών και των εργασιών, τις διαδικασίες αποκατάστασης ελλείψεων και 

ελαττωµάτων και τις συνέπειες σε βάρος του Αναδόχου, τόσο µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, όσο 

και από την Προσωρινή µέχρι την Οριστική Παραλαβή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 Ν. 

3669/08, όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 4070/2012. 

ΑΡΘΡΟ 32
ο
: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεύγουν, κατά εύλογη 

κρίση, από τον έλεγχο των συµβαλλοµένων και τα οποία (περιστατικά ή γεγονότα) είναι αδύνατον 

ακόµη και µε τα µέτρα σύνεσης και επιµελείας να προβλεφθούν ή αποτραπούν, όπως θεοµηνίες, 

πληµµύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορές (σαµποτάζ), πόλεµοι, επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή 

στρατιωτικού νόµου, παρακώλυση εργασιών από τρίτους, νόµιµες απεργίες κηρυγµένες επίσηµα και 

από αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, µέτρα και απαγορεύσεις από µέρους των Αρχών και 





παρόµοιας φύσης περιστατικά, εφόσον και στο βαθµό που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν 

αδυναµία συνέχισης των εργασιών του έργου. 

Εν τούτοις, η καθυστέρηση στην προσκόµιση υλικών από τον Ανάδοχο, η καθυστέρηση στην εκτέλεση 

των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης προσωπικού, η µη εκπλήρωση από κάποιον υπεργολάβο ή 

προµηθευτή του Αναδόχου των υποχρεώσεών του ή η καθυστέρησή του για την εκπλήρωση αυτή, η 

έκπτωσή του ή η αποτυχία κατασκευής πρώτης ύλης, υλικών ή τµηµάτων του έργου ρητά 

συνοµολογείται ότι δεν θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

Ρητά συνοµολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση ή άλλο 

γεγονός που επιφέρει διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις υλικών, µηχανηµάτων ή εφοδίων ή 

στην εκτέλεση των εργασιών και οφείλεται σε παράβαση εργασιακών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεων 

ή σε επίδειξη αµέλειας εκ µέρους του Αναδόχου ή/και υπεργολάβου ή προµηθευτή του. ∆εν αποτελεί, 

επίσης, Ανωτέρα Βία, η κλοπή, ο βανδαλισµός ή άλλη απώλεια εξοπλισµού του αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µόνο για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µέχρι την 

ηµεροµηνία της καταγγελίας χωρίς καµία άλλη απαίτηση κατά του Εργοδότη. 

Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε 

ενδεδειγµένο µέτρο προς τον σκοπό αποτροπής, και αν τούτο καθίσταται ανέφικτο, περιορισµού των εκ 

του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζηµιών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγµένα κάθε δυνατή προσπάθεια προς εξουδετέρωση, 

άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζηµιές στον εξοπλισµό, τυχόν 

καθυστερήσεις κλπ.) 

Για τους κινδύνους από Ανωτέρα Βία µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, ο Ανάδοχος µε ίδια ευθύνη και 

έξοδα θα ασφαλίζει τον Εργοδότη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΣΥ. 

ΑΡΘΡΟ 33
ο
 : ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

Ρητά συµφωνείται ότι, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε ειδικότερη υποχρέωση που απορρέει από τη 

Σύµβαση, κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν θα θεωρηθεί υπόχρεο προς το άλλο, ούτε ο Εργοδότης 

προς τους προµηθευτές ή/και υπεργολάβους του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης και έκτασης 

έµµεσες και αποθετικές ζηµίες ή/και διαφυγόντα κέρδη (µε την έννοια που τους προσδίδεται από την 

ισχύουσα νοµοθεσία) σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση και το έργο. 

ΑΡΘΡΟ 34
ο
 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

(19) Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους όρους της παρούσας και των παρακάτω διατάξεων.  

του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),  
(20) το Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις», το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

διατάξεις» και ισχύει σήµερα.  

(21) Οι Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) και Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160). 

(22) Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και  

(23) Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93).  

(24) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. ∆ιατάξεις για τα 

αποφαινόµενα όργανα: Π.∆.7/31-01-2013 (ΦΕΚ 26Α).  





ΑΡΘΡΟ 35
ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ισχύει το σχετικό άρθρο  της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 36
ο
 : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαίρετα τους - βάσει των κείµενων 

διατάξεων - φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 

ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε καθορισµένων από το 

Υπουργείο Εργασίας, δώρων λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων ως και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και 

τυχόν επιδόµατα αδείας. 

Αν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 

καταργηθούν υφιστάµενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους 

λογαριασµούς του Αναδόχου. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την πίστωση του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 37ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. 

2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως την έναρξη των εργασιών ή την 
υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση. 

β) Υπερβεί µε υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο στη σύµβαση χρόνο για την 
ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 

γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητα του, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, έστω και µία αποκλειστική προθεσµία του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει 
ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συµβατικού 
αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η 
χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε 
επιβολή των προβλεποµένων στις διατάξεις του άρθρου 148. 

δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον 
µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να 
έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου. 

ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την τήρηση των κανόνων 
ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της 
διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. 

στ) ∆ιαπιστωθεί ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική επιστολή 

Για τη διαδικασία έκπτωσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 38
ο
 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες 

χρησιµοποιούµενων από τον κύριο του έργου σε εργασίες µη περιλαµβανόµενες στη σύµβαση του 

και να διευκολύνει την εκτέλεση µε τα απ’ αυτόν χρησιµοποιούµενα µέσα, ρυθµίζοντας έτσι τη 





σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε κανένα εµπόδιο να µην παρεµβάλλεται απ’ αυτόν στις 

εκτελούµενες, από τον κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους, εργασίες. 

2. Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε 

κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να 

επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά, στην αρχική τους κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 39
ο
 :  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.∆. 609/85 και του 

Ν.4412/16, όπως ισχύουν σήµερα, καθώς και των συµβατικών τευχών, τόσο για την εκτέλεση 

των εντολών όσο για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο 

ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο 

κατά κανένα τρόπο από αυτή την ευθύνη. 

 

 

                ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6098] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας, 37001] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Κοπατσάρης ∆ήµος] 

- Τηλέφωνο: [24263 50105] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [texzagmour@gmail.com] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[www.promitheus.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): [ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

(ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 

2 ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ) 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [45233120-6 "Έργα οδοποιϊας"] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Έργο] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [OXI] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): [266] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                           
1

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [cc] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[cc] 

[cc] 

[cc] 

[cc] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση3; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 
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συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογο4: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 

µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

α) [cc] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[  ][  ][  ][  ] 

γ) [cc] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[  ][  ][  ][  ] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

από κοινού µε άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα c): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

 

α) [cc] 

 

 

 

β) [cc] 

                                                           
4
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

γ) [cc] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





 

5 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[cc] 

[cc] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [cc] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [cc] 

Τηλέφωνο: [cc] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [cc] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό c): 

[cc] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα 

µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε 

ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους 

νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 

 

                                                           
6
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της 

σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:  

[c] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 

οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας 

τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  





 

8 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες7 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση8� 

2. δωροδοκία9,10� 

3. απάτη11� 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες12� 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας13� 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων14. 

                                                           
7
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

8
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

9
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

10
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

11
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

12
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

13
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
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Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου15 το 

οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού 

που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[  ][  ][  ][  ]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]� 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [cc] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

[cc] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

                                                                                                                                                                                 
14

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

15
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

16
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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[  ][  ][  ][  ]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν20: 

[cc] 

 

                                                           
18

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

20
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωµή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης21, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[cc]� 

 

β)[cc] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[cc]� 

 

-[cc]� 

 

 

γ.2)[cc]� 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[cc] 

 

α)[cc]� 

 

β)[cc] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[cc]� 

 

-[cc]� 

 

 

γ.2)[cc]� 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[cc] 

                                                           
21

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

22
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 23 

[  ][  ][  ] 

 

                                                                                                                                                                                 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

23
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Απάντηση: 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις24 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 

υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 

νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσεις25  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [  ][  ][  ] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα26; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

                                                           
24

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

25
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

26
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........cc] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 





 

15 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση 

που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, 

ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους 

ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος στα σχετικά 

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής27; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[c] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[  ][  ][  ] 

 

                                                           
27

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών 

συµβάσεων που εκτελεί είτε αυτοτελώς 

είτε σε κοινοπραξία δεν υπερβαίνει τα 

όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο 

άρθρο 20 παρ.4 του ν. 3669/2008 (αφορά 

εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.ΕΠ.). 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται 

να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[cc..........] 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[  ][  ][  ] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες28, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 

έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[cc..........................] 

 

 

 

 

[cc] 

2) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας29 το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 

ποσοστό) της σύµβασης: 

[....cc] 

 

 

 

                                                           
28

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

29
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα 

µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται30, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 

µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν31. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 

διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [  ]    

                                                           
30

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

31
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  





Ημ/νια Δημιουργίας: 10/07/2019 08:49:57 

Σελίδα: 1

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 83500

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 
ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
(ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ) 
ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 
&#8211; ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)»

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχορήγηση 2018ΣΕ8710

0006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

849.000,00 (με ΦΠΑ):

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
 (με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από DIMOS
KOPATSARIS
Ημερομηνία:
2019.07.10





ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 83500

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 
ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
(ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ) 
ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 
&#8211; ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)»

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχορήγηση 2018ΣΕ8710

0006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

849.000,00 (με ΦΠΑ):

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
 (με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Προσφέρων

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, υποβάλλω την παρούσα





προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

 
439B80C1188C585757A52D97E911FFC9 





Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Αρχικός Προϋπολογισμός Προσφορά

Α/Α Είδος Δαπάνης
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)
Τιμή

Μονάδας (€)
Δαπάνη (€)

ΟΜΑΔΑ Α-1  ΕΚΣΚΑΦΕΣ - 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

Έργο 1 35.361,24 35.361,24  

ΟΜΑΔΑ Α - 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - 
ΤΕΧΝΙΚΑ

Έργο 1 195.220,15 195.220,15  

ΟΜΑΔΑ Α - 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Έργο 1 6.320,70 6.320,70  

ΟΜΑΔΑ Β - 1  ΕΚΣΚΑΦΕΣ - 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

Έργο 1 23.475,82 23.475,82  

ΟΜΑΔΑ Β - 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - 
ΤΕΧΝΙΚΑ

Έργο 1 228.601,30 228.601,30  

ΟΜΑΔΑ Β - 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Έργο 1 13.516,50 13.516,50  

Σύνολο 
Κατά τη μελέτη:

502.495,71 Κατά την προσφορά:  

Ημ/νια  10/07/2019

Ο Προσφέρων

 
439B80C1188C585757A52D97E911FFC9 





ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Αρχικός Προϋπολογισμός Προσφορά

Α/Α Δαπάνη
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)
Τιμή

Μονάδας (€)
Δαπάνη (€)

ΟΜΑΔΑ Α-1  ΕΚΣΚΑΦΕΣ - 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

Έργο 1 35.361,24 35.361,24  

ΟΜΑΔΑ Α - 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - 
ΤΕΧΝΙΚΑ

Έργο 1 195.220,15 195.220,15  

ΟΜΑΔΑ Α - 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Έργο 1 6.320,70 6.320,70  

ΟΜΑΔΑ Β - 1  ΕΚΣΚΑΦΕΣ - 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

Έργο 1 23.475,82 23.475,82  

ΟΜΑΔΑ Β - 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - 
ΤΕΧΝΙΚΑ

Έργο 1 228.601,30 228.601,30  

ΟΜΑΔΑ Β - 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Έργο 1 13.516,50 13.516,50  

Σύνολο 
Κατά τη μελέτη:

502.495,71 Κατά την προσφορά:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 90.449,23 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 592.944,94 Κατά την προσφορά: 0,00

Μέση 'Εκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 88.941,74 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 681.886,68 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.790,94 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 684.677,62 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων

439B80C1188C585757A52D97E911FFC9




