
 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αρ.Μελέτης :   39   / 2017 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ :   

    

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ    

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚAIΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 
KA: 35-7312.003  

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 39.980,25  

 

 

-  

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ :  

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ    

CPV : 45232120-9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  39.980,25 € 

KA: 35-7312.003 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  

3.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

4.  ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

7.  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αρ.Μελέτης :   39/2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ :   

    

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ    

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚAIΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
KA: 35-7312.003 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  39.980,25 

 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
1.1  Εισαγωγή  
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο της ορθολογικότερης διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων του Δ. Αμαρουσίου .   
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  39.980,25 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στο Τεχνικό  

πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του  Δήμου για το οικονομικό  έτος  2017 

ποσό 40.000,00 Ευρώ  με ΚΑ : 35-7312.003  και τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ». Σκοπός της 

παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή νέας αρδευτικής γεώτρησης στο χώρο του 

δημοτικού κολυμβητηρίου , σε αντικατάσταση της παλιάς , η οποία έχει υποστεί 

καθίζηση . Επίσης αντικείμενο του έργου είναι και η κατασκευή καταθλιπτικού 

αγωγού που θα συνδέει την γεώτρηση , με τους παρακείμενους χώρους 

πρασίνου γύρω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου.  

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου 

είναι πολλαπλά:  

 Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του Δήμου και ορθολογικότερη 

άρδευση των χώρων πρασίνου . 

 Μείωση του κόστους και ανεξαρτητοποίηση της άρδευσης από το 

δίκτυο της ΕΥΔΑΠ   
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Γεωτρήσεων, Υδραυλικών και Πρασίνου και 
είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων. 
  
1.2  Περιγραφή της περιοχής μελέτης   
 
Η γεώτρηση θα κατασκευαστεί στον προαύλιο χώρο του δημοτικού 
κολυμβητηρίου Δ. Μανιός  στην πολεοδομική ενότητα του Νέου Αμαρουσίου . Ο 
καταθλιπτικός αγωγός θα συνδέει την γεώτρηση με τους χώρους πρασίνου που 
βρίσκονται επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών .   
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΟΥΣΙ   

  

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜ. ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 
 

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ   
ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 
 

ΠΑΝ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ  
ΗΛΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π  
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Αρ.Μελέτης :    39  / 2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ :   

   ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ    

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚAIΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
KA: 35-7312.003 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 39.980, 25 

 
 

2.    ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Στον Δήμο Αμαρουσίου και στον χώρο του Δημ .κολυμβητηρίου ΄΄Δημ. Μανιός΄΄ 

υπάρχει αδειοδοτημένη γεώτρηση η οποία έχει υποστεί καθίζηση και δεν 

καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση της για τους σκοπούς της άρδευσης.     

Σκοπός του έργου αυτού είναι η κατασκευή είναι η διάνοιξη νέας γεώτρησης σε 

αντικατάσταση της υφιστάμενης  και η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού με 

σκοπό την διασύνδεση της γεώτρησης με τους παρακείμενους χώρους πρασίνου 

επί της οδ. Κυπρίων Αγωνιστών . Τα οφέλη που θα προκύψουν από την 

ολοκλήρωση του παραπάνω έργου είναι πολλαπλά:  

 

 Πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού από την  

αρδευτική γεώτρηση και ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων . 

 Μείωση του κόστους άρδευσης , με ανεξαρτητοποίηση  από το δίκτυο 

της ΕΥΔΑΠ   

 Εξοικονόμηση εργατικού προσωπικού, καθώς ο έλεγχος του 

συστήματος θα  γίνεται πλέον από έναν χρήστη .  

 



 
  

4 
 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και το τμήμα Αστικού πρασίνου δεν 

διαθέτει το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό και τα απαραίτητα μηχανήματα 

για να εκτελέσει το έργο με την διαδικασία της αυτεπιστασίας . 

Για τους λόγους αυτούς επιλέγεται η διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού που βασίζεται  στα παρακάτω :  

 Στον προϋπολογισμό του έργου  

 Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου  

 Στο κριτήριο ανάθεσης για την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά  

 

 

 
ΜΑΡΟΥΣΙ  16 / 10 / 2017 

  

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜ. ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 
 

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ   
ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 
 

ΠΑΝ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ  
ΗΛΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π  
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Αρ.Μελέτης :   39   / 2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ :   

   ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ    

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚAIΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
KA: 35-7312.003 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 39.980, 25 

 
 
 

3.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 

3.1  Γενικά  
 
Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την διάνοιξη γεώτρησης σε 
αντικατάσταση υφιστάμενης στο Δ. κολυμβητήριο . Η διάνοιξη της γεώτρησης θα 
γίνει σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 8548/377 – 14/02/2017 άδειας εκτέλεσης 
αρδευτικής γεώτρησης της Δ/νσης Υδάτων .  
Αναλυτικά , για την κατασκευή του έργου , θα μελετηθεί  :  
- Η διάνοιξη της γεώτρησης , η κατασκευή περιφραγματικής σωλήνωσης , 
καταθλιπτικού αγωγού και η τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας μαζί με πίνακα 
αυτοματισμόυ της γεώτρησης .   
- Η όδευση του αγωγού άρδευσης  διατομής Φ50 , 16 atm   
- Τα φρεάτια σύνδεσης  
- Τα φρεάτια ελέγχου άρδευσης ( ΦΕΑ )  
 
 
 

3.2 Πρωτεύον αγωγός άρδευσης  
 
Ο πρωτεύων αγωγός άρδευσης θα είναι κατασκευασμένος  από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας ( HLDPE ) , διατομής Φ 50 και αντοχής έως 16 atm .  Η 
τοποθέτησή του θα γίνει υπόγεια σύμφωνα με την ειδική τεχνική περιγραφή 
υλικών και εργασιών της μελέτης . Η επιλογή του αγωγού από πολυαιθυλένιο 
αντοχής έως 16 atm έγινε με σκοπό την μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο . 
Η σύνδεσή τoυ αγωγoύ θα γίνει στο φρεάτιο κατάθλιψης  της γεώτρησης .  
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Η επιλογή της όδευσης του αγωγού βασίστηκε στους παρακάτω λόγους :  
 

 Την αποφυγή μεγάλης όχλησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου . 

 Αποτελεί την πιο σύντομη διαδρομή προς τους παρακείμενους χώρους 
πρασίνου   

 
3.3  Φρεάτια σύνδεσης , διακλάδωσης  και φρεάτια σύνδεσης 

ηλεκτροβαννών  ( ΦΕΑ ) 
 
Τα φρεάτια θα είναι κατασκευασμένα από σκληρό πλαστικό ,διαφορετικών  
διαστάσεων ανάλογα με το είδος τους . Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η 
τοποθέτησή τους θα γίνει σύμφωνα με την ειδική τεχνική περιγραφή υλικών και 
εργασιών και τα σχέδια της μελέτης .Θα διακρίνονται σε  φρεάτια σύνδεσης , 
φρεάτια σύνδεσης ηλεκτροβαννών και φρεάτια διακλάδωσης . 
Αναλόγως του είδους τα φρεάτια θα περιλαμβάνουν :  

 Σφαιρικό διακόπτη 

 Βάννα συρταρωτή    

 Βαλβίδα αντεπιστροφής  

 Μειωτή πίεσης   

 Βαλβίδα εξαέρωσης  
Εντός των φρεατίων θα γίνεται και η διέλευση του αγωγού διέλευσης καλωδίων 
χαμηλής τάσης .  
 
          
 

 

ΜΑΡΟΥΣΙ  16 / 10 / 2017 

  

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜ. ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 
 

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ   
ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 
 

ΠΑΝ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ  
ΗΛΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π  
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Αρ.Μελέτης :   39   / 2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ :   

   ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ    

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚAIΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
KA: 35-7312.003 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 39.980, 25 

 

 

4.   ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4.1 ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΗDΡΕ) ΣΕ 

ΑΜΜΟ 

4.1.1 Υλικά 

Η άμμος θα προέρχεται από χείμαρρο ή ορυχείο . Θα αποτελείται από κόκκους 

σκληρούς και ανθεκτικούς και θα είναι απαλλαγμένη από βώλους αργίλου και 

οργανικών ουσιών. 

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε : 

 το 100% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο βροχίδας 
9,52 mm (3/8") 

 τουλάχιστον το 95% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο 
Νο 4 (άνοιγμα βροχίδος 4,76 mm), και 

 το πολύ το 5% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 
(άνοιγμα βροχίδος 0,074 mm). 

 

 

4.1.2 Εκτέλεση Εργασιών 

Η άμμος διαστρώνεται σ' όλο το πλάτος του πυθμένα του σκάμματος και στις 

θέσεις των φωλιών των συνδέσεων έτσι ώστε να καλύπτεται ομοιόμορφα όλο το 
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πλάτος του σκάμματος. Το ελάχιστο πάχος της άμμου που θα διαστρωθεί σ' 

οποιαδήποτε θέση του πυθμένα του σκάμματος θα είναι 15 cm. Η ανοχή 

ομαλότητας της άνω επιφάνειας της διαστρωμένης άμμου έδρασης ανέρχεται σε 

± 10 mm. Ο σωλήνας θα εγκιβωτισθεί κατόπιν σε άμμο σύμφωνα με τα σχέδια 

του παραρτήματος Ι της μελέτης . 

Η όλη εργασία της διάστρωσης της άμμου με λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να γίνει 

χωρίς την παρουσία νερού. 

 

4.2 ΑΓΩΓΟΙ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΗDΡΕ)  

4.2.1 Υλικά 

Χαρακτηριστικά σωλήνων. Ο σωλήνας του αγωγού άρδευσης θα είναι από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) , κατάλληλο για χρήση σε αρδευτικά δίκτυα , διατομής Φ 

50 και αντοχής έως 16 atm .   

Έλεγχος διαστάσεων και Ανοχών. Θα εξετασθούν τα άκρα, οι τομές των 

οποίων πρέπει να είναι κάθετες στον σωλήνα. 

Θα ελέγχεται οπτικά στο φως όλη η παραγόμενη ποσότητα σωλήνων. Οι 

σωλήνες πρέπει να είναι ελεύθεροι φυσαλίδων, κενών ή ανομοιογενειών. Το 

χρώμα τους πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλο το μήκος. Επίσης η επιφάνεια 

των σωλήνων πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς αυλακώσεις και 

εσοχές ή εξοχές. 

Μήκη Σωλήνων. Τo μήκος του σωλήνα σε ρολά των  50 έως 100 m  ή 

μεγαλύτερο . 

Συσκευασία Σωλήνων. Οι σωλήνες κατά την μεταφορά, τοποθέτηση και 

αποθήκευση θα είναι ταπωμένοι με τάπες αρσενικές από ΗDPE και θα είναι 

συσκευασμένοι κατά τέτοιο τρόπο που να μπορούν να αποθηκεύονται καθ’ ύψος.  

Σήμανση Σωλήνων. Οι σωλήνες θα φέρουν 2 σειρές σήμανσης  αντιδιαμετρικά 

τυπωμένες ανά μέτρο μήκους σωλήνα, που θα αναφέρουν : 

 HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

 εξωτερική διάμετρος X πάχος τοιχώματος 

 ονομαστική πίεση 

 όνομα κατασκευαστή 

 χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους σωλήνα από 
την αντιδιαμετρική 

 

Ειδικά τεμάχια πολυαιθυλενίου. Τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, κτλ.) που θα 

χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (PE), θα είναι κατάλληλα για 
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σύστημα συγκόλλησης με ηλεκτρομούφα και συνεργάσιμα με σωλήνα που θα 

χρησιμοποιηθεί . 

Οι διαστάσεις, το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των ειδικών τεμαχίων θα είναι 

τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασιμότητα με τους σωλήνες, και η καλή 

ποιότητα της συγκόλλησης. 

4.2.1  Εκτέλεση εργασιών   

Περιγραφή εργασίας συγκόλλησης. Τα ειδικά τεμάχια του πολυαιθυλενίου πριν 

από τη διαδικασία συγκόλλησης δεν πρέπει να εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία 

και η θερμοκρασία τους να μην υπερβαίνει τους 35C. 

Γενικότερα για να γίνει μια καλή συγκόλληση, πρέπει ο ανάδοχος να δώσει 

μεγάλη προσοχή στα εξής: 

 Η θερμοκρασία της επιφάνειας του αγωγού και των εξαρτημάτων να 

βρίσκεται μεταξύ 0C έως 35C και μόνο τότε να πραγματοποιούνται 
συγκολλήσεις PE με PE. 

 To κόψιμο στα άκρα του αγωγού να είναι πάντα κάθετα προς τον διαμήκη 

άξονα και να υπάρχει μία λοξοτόμηση της τάξης του 50 προς τα έξω. 

 Να καθαρίζονται με ένα στεγνό και καθαρό πανί οι προς συγκόλληση 
επιφάνειες. 

 Να ξύνεται προσεκτικά όλη την επιφάνεια του αγωγού, πάνω στην οποία θα 
συγκολληθούν τα εξαρτήματα σε μήκος λίγο μεγαλύτερο από το μήκος της 
ηλεκτρομούφας. 

 Πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε εργαλείο ξυσίματος και όχι μαχαίρι. Το 
ξύσιμο γίνεται με παράλληλες κινήσεις προς τον άξονα του αγωγού και 
πάντα χωρίς διακοπή. 

 Πρώτα να ελέγχεται το εσωτερικό των εξαρτημάτων να είναι καθαρό και να 
καθαρίζουμε την ξυσμένη επιφάνεια του αγωγού, χρησιμοποιώντας 
εξατμιζόμενο διαλύτη (τριχλωροαιθυλένιο) και καθαρό χαρτί. 

 Τοποθετείται κάποιο εργαλείο σταθεροποίησης (clamp) ικανό να 
ευθυγραμμίζει τα άκρα του αγωγού κατά την συγκόλληση και να κρατά τον 
αγωγό με την ηλεκτρομούφα ελεύθερο από πιέσεις κατά την διάρκεια της 
συγκόλλησης (τήξης) και την περίοδο ψύξης. 

 Πρέπει να προβλέπεται ώστε να μην μετακινηθούν οι αγωγοί ούτε τα 
εξαρτήματα κατή την διάρκεια της ψύξης. 

 Στην διάρκεια του χρόνου συγκόλλησης συμπληρώνεται από τον 
επικεφαλής του συνεργείου ανάλογο σχετικό έντυπο και υπογράφεται από 
την Υπηρεσία και τον επιβλέποντα μηχανικό. 

 

Χαρακτηριστικά ορύγματος. Το πλάτος και το βάθος του ορύγματος ορίζονται 

στα σχέδια της μελέτης. Τα τοιχώματα της τάφρου πρέπει να είναι κατακόρυφα 

και πάντα απαλλαγμένα από κάθε υλικό ή αντικείμενο ικανό να καταστρέψει 

ακόμη και να χαράξει τον αγωγό, το ίδιο ισχύει και για το δάπεδο της τάφρου. 
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5. Τεχνικές προδιαγραφές υδρογεώτρησης  
 

5.1 . Θέση υδρογεωτρήσης  

Η θέση κάθε υδρογεώτρησης καθορίζεται από τεχνική έκθεση ή μελέτη και 

ορίζεται επί τόπου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Οι συντεταγμένες στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 είναι:  

Χ= 484295 και Ψ= 4210102. 

5.2. Διάτρηση - Διεύρυνση - Δειγματοληψία 

Η διάτρηση και η διεύρυνση γίνεται με κατάλληλους κοπτήρες  ούτως ώστε να 

εξασφαλισθεί η τελική διάμετρος, που προβλέπεται στην τεχνική έκθεση ή στη 

μελέτη. 

Στις διατρητικές εργασίες χρησιμοποιείται κατάλληλος πολτός κυκλοφορίας, ή 

σάπωνας που καθορίζεται από την τεχνική έκθεση ή τη μελέτη και επιβεβαιώνεται 

επιτόπου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Κατά τη διάτρηση πρέπει να λαμβάνονται δείγματα των πετρογραφικών 

σχηματισμών ανά δύο μέτρα, καθώς και σε κάθε λιθολογική αλλαγή. Πρέπει να 

λαμβάνονται ισόποσες ποσότητες ενός πλυμένου και ενός άπλυτου δείγματος 

(περίπου 0,5lit) κάθε φορά, εκτός από τη περίπτωση που χρησιμοποιείται 

σαπωνοπολτός, οπότε θα λαμβάνεται ένα δείγμα. Τα δείγματα στα οποία 

αναγράφονται τα βάθη από τα οποία ελήφθησαν, φυλάσσονται σε ειδικά κιβώτια 

και είναι στη διάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Μετά το τέλος των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να 

μεταφέρει τα δείγματα που θα επιλεγούν, σε μέρος που θα υποδειχθεί από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και μεταφορά καθαρού νερού 

στον τόπο του έργου, για τον καθαρισμό και ανάπτυξη της γεώτρησης. 

Κάθε δαπάνη προμήθειας, και μεταφοράς του νερού βαρύνει τον ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεωτικά έχει περιλάβει τις δαπάνες αυτές ανοιγμένες στην 

προσφορά του. 

5.3. Ηλεκτρική διασκόπηση (Loggings) 

Για την κατάλληλη τοποθέτηση των φιλτροσωλήνων πραγματοποιείται, ηλεκτρική 

διασκόπηση 

(loggings). Η ηλεκτρική διασκόπηση γίνεται αμέσως μετά το τέλος της διάτρησης 

και ενώ η γεώτρηση είναι γεμάτη με πολτό κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία του 

πολτού πρέπει να διατηρείται μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει η πραγματοποίηση 

της διασκόπησης. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρήσει καθαρή από μπάζα τη 
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γεώτρηση σε όλο το βάθος της, για να είναι δυνατή η δίοδος της βολίδας, ώστε να 

επιτευχθούν οι απαραίτητες καταγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση είναι 

υποχρεωμένος να επαναλάβει την εργασία, αφού πρώτα καθαρίσει τη γεώτρηση. 

Η ηλεκτρική διασκόπηση γίνεται από τον πυθμένα της γεώτρησης προς την 

επιφάνεια. 

Η ταχύτητα κίνησης της βολίδας θα είναι 3 μέτρα ανά λεπτό για τις ακτίνες γάμμα 

(γ), ενώ για τις άλλες μετρήσεις 7-10 μέτρα ανά λεπτό. Για να είναι συγκρίσιμα τα 

διαγράμματα μεταξύ τους πρέπει να χρησιμοποιείται ενιαία κλίμακα βάθους. 

Κατά την ηλεκτρική διασκόπηση καταγράφονται: 

• Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις (Electrical Resistivity) 

• Θερμοκρασία 

Το ίδιο δυναμικό (Spontaneous Potential) 

• Οι ακτίνες γ (Gamma Ray) 

Οι μετρήσεις πρέπει να δίνουν ακριβές και διαγνώσιμο αποτέλεσμα. 

5.4. Σωλήνωση 

Οι περιφραγματικοί σωλήνες επένδυσης στη γεώτρηση, θα είναι πάχους 6mm . 

Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι ευθύγραμμοι 

κατασκευασμένοι από χαλύβδινο έλασμα , σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

μελέτης ή να έχουν νόμιμα παραχθεί και τεθεί στην αγορά σε άλλο κράτος – 

μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) που να εγγυώνται 

αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας. Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει 

να είναι αυτογενούς συγκόλλησης, σε ευθεία γραμμή και χωρίς προστιθέμενο 

μέταλλο, με την μέθοδο Electric Resistance Welded with high frequency 

(ERW/HF) σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 10208-1 ή να έχουν νόμιμα 

παραχθεί και τεθεί στην αγορά σε άλλο κράτος–μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) που να εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας. Οι 

τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες δεν πρέπει να έχουν εγκάρσια ραφή. Οι 

φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι τύπου γέφυρας (bridge slot) και να έχουν άνοιγμα 

2,00 mm και η ολική επιφάνεια ανοιγμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% της 

συνολικής επιφανείας του φιλτροσωλήνα. Το ωφέλιμο μήκος των τυφλών 

σωλήνων και φιλτροσωλήνων πρέπει να είναι 6 μέτρα, χωρίς να προσμετράται το 

αρσενικό σπείρωμα. 

Ο σύνδεσμος (μούφα) των τυφλών σωλήνων και των φιλτροσωλήνων, πρέπει να 

είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το DIN 4922 ή να έχουν νόμιμα παραχθεί και 

τεθεί στην αγορά σε άλλο κράτος–μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) που να εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας, από το ίδιο υλικό 
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ποιοτικά με τους τυφλούς σωλήνες και να έχουν μήκος τουλάχιστον 100 mm και 

πάχος 12 mm.  

Οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι κοχλιοτομημένοι με σπείρωμα ημικυκλικής διατομής 

με δύο (2) σπείρες ανά ίντσα και βάθος τουλάχιστον 70 mm από τα άκρα, να 

υπάρχει απόλυτη συνεργασία με το θηλυκό σύνδεσμο και να είναι καθαροί από 

«γρέζια». Οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι συγκολλημένοι στα άκρα των σωλήνων 

με συνεχή ραφή εξωτερικά και εσωτερικά και να είναι απόλυτα ομόκεντροι ως 

προς τον άξονα του σωλήνα. 

Οι τυφλοί σωλήνες, οι φιλτροσωλήνες και οι σύνδεσμοι τους πρέπει να είναι 

γαλβανισμένοι (εν θερμώ ή εν ψυχρώ ανάλογα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας). 

Το γαλβάνισμα πρέπει να έχει γίνει με κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας 

(αμμοβολή), το δε πάχος του γαλβανίσματος να είναι τουλάχιστον 4 μικρά. 

Το κατώτερο μέρος της στήλης της σωλήνωσης πρέπει να καταλήγει σε κωνικό 

τυφλό σωλήνα, το δε ανώτερο να προφυλάσσεται με κατάλληλο βιδωτό πώμα και 

κλειδαριά ασφαλείας. 

Οι σωλήνες πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμο πιστοποιητικό της 

κατασκευάστριας εταιρίας σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας προέλευσης, στο 

οποίο θα αναγράφονται τα αποτελέσματα των δοκιμών ως προς τα ακόλουθα: 

• Χημική ανάλυση υλικού κατασκευής 

• Υδραυλική δοκιμή 

• Ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων, 

και θα επιβεβαιώνει την αντιστοιχία των ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης για την σύνταξη και υποβολή σχεδίου 

επένδυσης (σωλήνες-φίλτρα) των γεωτρήσεων σύμφωνα με τις γεωλογικές τομές 

των γεωτρήσεων. Η αναλογία τυφλών σωλήνων/φιλτροσωλήνων, καθορίζεται 

από τον επιβλέποντα, με βάση τα λαμβανόμενα δείγματα κατά τη διάρκεια της 

διάτρησης και είναι σύμφωνη με τα εγκεκριμένα τιμολόγια. 

Το σχέδιο θα καθορίζει τα βάθη της κορυφής και της βάσης των φίλτρων, τα 

ανοίγματα των φίλτρων, τις διαστάσεις των χαλίκων και το ύψος τοποθέτησης 

αυτών. Εάν χρειασθεί κοπή και επανασυγκόλληση σωλήνα, με εντολή της 

Επίβλεψης, ο Ανάδοχος θα την εκτελέσει και η δαπάνη θα βαρύνει τον ίδιο. 

Ο πιεζομετρικός σωλήνας της υδρογεώτρησης θα είναι γαλβανισμένος 

σιδηροσωλήνας μήκους 6 μέτρων, ονομαστικής διαμέτρου 1 ½΄΄ in, με 

συνδέσμους (μούφες). Θα τοποθετηθεί μεταξύ των εξωτερικών τοιχωμάτων της 

σωλήνωσης και των τοιχωμάτων της γεώτρησης με σκοπό την παρακολούθηση 

της στάθμης του υπόγειου νερού. Ο πιεζομετρικός σωλήνας θα είναι κολλημένος 

σε τυφλό σωλήνα με λοξή κόλληση σε βάθος που θα καθοριστεί από τη 
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Υπηρεσία και θα είναι σε πλήρη επικοινωνία με τη στήλη της σωλήνωσης. 

Επίσης, πρέπει να φέρει πώμα και κλειδαριά ασφαλείας στο άνω μέρος του. Η 

προμήθεια των πιεζομετρικών σωλήνων αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

5.5 . Χαλίκωση 

Το χαλικόφιλτρο τοποθετείται στο διάκενο μεταξύ των τοιχωμάτων της γεώτρησης 

και του εξωτερικού τοιχώματος της σωλήνωσης. Αποτελείται από χαλίκια, στα 

οποία πρέπει να κυριαρχεί η πυριτική σύσταση (προτιμάται η ποτάμια 

προέλευση). Σπαστά (θραυστά) χαλίκια λατομείων δεν γίνονται αποδεκτά. Επίσης 

δεν γίνονται αποδεκτά χαλίκια με άργιλο ή τεμάχια που προέρχονται από μαλακά 

πετρώματα (μάργες, σχιστόλιθοι κλπ). 

Το χαλικόφιλτρο πριν από την τοποθέτηση του πρέπει να έχει πλυθεί με καθαρό 

νερό. Η μέγιστη και η ελάχιστη διάμετρος των διαβαθμισμένων χαλικιών 

καθορίζεται από την τεχνική έκθεση ή τη μελέτη ή και με εντολή της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. Πριν την τοποθέτηση του χαλικόφιλτρου η γεώτρηση πρέπει να 

καθαρίζεται με κυκλοφορία και αραίωση του πολτού. 

Η προμήθεια του χαλικόφιλτρου αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 

5.6. Ανάπτυξη (καθαρισμός) της γεώτρησης 

Η ανάπτυξη της γεώτρησης γίνεται μετά τη χαλίκωση με τις παρακάτω μεθόδους 

με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας: 

α) με κυκλοφορία καθαρού νερού με την πηλαντλία 

β) με εγκατάσταση εκτόξευσης αέρα με αεροσυμπιεστή (Air - Lift) 

Μετά το πέρας της ανάπτυξης το νερό της γεώτρησης θα πρέπει να περιέχει 

ελάχιστα στερεά. (<< 1%) 

5.7 . Ευθυγραμμία και κατακορυφότητα των γεωτρήσεων 

α) Οι γεωτρήσεις πρέπει να είναι ευθύγραμμες και κατακόρυφες, σύμφωνα με τα 

ακόλουθα:  

Κατακορυφότητα: Η απόκλιση από την κατακορυφότητα δεν πρέπει να ξεπερνά 

το 1 μέτρο ανά 100 μέτρα (1 %). 

Ευθυγραμμία: Η ευθυγραμμία της γεώτρησης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ένας 

σωλήνας μήκους 9 μέτρων και εξωτερικής διαμέτρου μικρότερης κατά 1,5" της 

εσωτερικής διαμέτρου της σωλήνωσης να διέρχεται άνετα απ' αυτή. Σε γεώτρηση 

που δεν πρόκειται να σωληνωθεί πρέπει να περνά ελεύθερα σωλήνας 12 

μέτρων, εξωτερικής διαμέτρου κατά 3" μικρότερης από τη διάμετρο του κοπτήρα 

που χρησιμοποιήθηκε. 
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β) Η μέτρηση της ευθυγραμμίας και της κατακορυφότητας γίνεται με εξοπλισμό 

του αναδόχου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της γεώτρησης και πριν την 

άντληση της. Ο τελικός έλεγχος της κατακορυφότητας και της ευθυγραμμίας 

γίνεται παρουσία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Αποδεκτά όργανα μέτρησης της κατακορυφότητας είναι είτε ο τρίποδας με 

συρματόσχοινο πάχους μεγαλύτερου από 1,5mm, με φτερωτή διαμέτρου κατά 

ένα τέταρτο της ίντσας (1/4") μικρότερης της εσωτερικής διαμέτρου της τελικής 

σωλήνωσης είτε με ανάλογο φωτοκαθετόμετρο. Ένα από τα δύο 

προαναφερόμενα όργανα πρέπει να περιλαμβάνεται απαραίτητα στα 

παρελκόμενα του μηχανικού εξοπλισμού του αναδόχου. 

γ) Αν μετά την τελική σωλήνωση διαπιστωθεί ότι η γεώτρηση δεν τηρεί τις 

προδιαγραφές της κατακορυφότητας και της ευθυγραμμίας δεν γίνεται δεκτή. 

Ειδικά όσον αφορά την κατακορυφότητα, σε περίπτωση που η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία κρίνει ότι η γεώτρηση δύναται να αξιοποιηθεί με κάποιο τύπο αντλίας, 

που θα αποδίδει την παροχή εκμετάλλευσης της γεώτρησης, η γεώτρηση γίνεται 

δεκτή αφού γίνουν περικοπές στο συνολικό κόστος της, όπως 

παρακάτω: 

1. Απόκλιση 1,01 % -1,5 %, περικοπή δαπάνης 10 % 

2. Απόκλιση 1,51 % - 2,0 %, περικοπή δαπάνης 20 % 

3. Απόκλιση 2,01 % - 2,5 %, περικοπή δαπάνης 30 % 

4. Αν η γεώτρηση έχει απόκλιση μεγαλύτερη από 2,5 % δεν γίνεται αποδεκτή. 

Οι δαπάνες των παραπάνω απαιτουμένων μέσων, εργασιών και καθυστερήσεων 

υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνονται ανοιγμένες στην τιμή μονάδος της διάτρησης. 

5.8. Δοκιμαστική άντληση 

Η δοκιμαστική άντληση διεξάγεται σύμφωνα με γραπτό πρόγραμμα, που 

συντάσσεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι μετρήσεις παροχής γίνονται 

ογκομετρικά ή με συσκευή ΡΙΤΟΤ ή υδρόμετρο, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Διευθύνουσα Υπηρεσίας, η δε στάθμη του νερού μετράται με ηλεκτρικό 

σταθμήμετρο ακριβείας, μέσα στον πιεζομετρικό σωλήνα. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος (διάμετρος αντλίας-

στροβίλου, βάθος τοποθέτησης, ιπποδύναμη κλπ) καθορίζονται από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία με βάση τη τεχνική έκθεση ή μελέτη και είναι δεσμευτικά 

για τον ανάδοχο, ασχέτως αν οι αναμενόμενες παροχές μπορεί να επιτευχθούν 

και με άλλων διαμέτρων αντλητικά συγκροτήματα.  
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Το αντλητικό συγκρότημα πρέπει να έχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας για 

μακράς διάρκειας αντλήσεις. 

Η παροχή ρυθμίζεται με δικλείδα ή με αλλαγή των στροφών του κινητήρα όπου 

είναι δυνατόν . 

Το νερό πρέπει να παροχετεύεται σε κατάλληλη απόσταση, ώστε να μην 

επηρεάζεται η δοκιμή της άντλησης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό 

κατά την διάρκεια της άντλησης, καθώς και τα αναγκαία όργανα μετρήσεων. Τα 

στοιχεία της άντλησης αναγράφονται σε ειδικά δελτία. Μετά το πέρας της 

άντλησης γίνονται μετρήσεις επαναφοράς της στάθμης του νερού. Ο χρόνος 

επαναφοράς της στάθμης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο άντλησης. 

Εάν κατά τη διάρκεια της άντλησης ή των μετρήσεων επαναφοράς στάθμης 

υπάρχει γεωτρύπανο στη γεώτρηση, στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται 

αποζημίωση για σταλία, δοθέντος ότι η δαπάνη αυτή υποχρεωτικά 

περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές της προσφοράς του. 

Το νερό της γεώτρησης μετά το πέρας της δοκιμαστικής άντλησης θα πρέπει να 

είναι απαλλαγμένο από στερεά κοκομετρίας ιλύος ή ψιλόκκοκου άμμου και 

περίπου διαυγές. Μικρή περιεκτικότητα σε άργιλο (χρώμα) θα γίνει αποδεκτή. 

5.9. Τσιμεντένια βάση προστασίας 

Μετά το τέλος των εργασιών, ο χώρος που περιβάλει τη σωλήνωση, πρέπει να 

προστατεύεται στην επιφάνεια από πλάκα σκυροδέματος (με τσιμέντο 350 

kg/m3), διαστάσεων 1,00 χ 1,00 χ 0,40 m. 

Στην επιφανειακή πλάκα της γεώτρησης (πλάκα προστασίας) τοποθετείται 

ελαφρά κεκλιμένος πλαστικός σωλήνας κατάλληλης διαμέτρου, για συμπλήρωση 

χαλικόφιλτρου.  

Η δαπάνη της πλάκας περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην τιμή τοποθέτησης της 

τελικής σωλήνωσης (δεν πληρώνεται χωριστά). 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η γεώτρηση δεν αξιοποιηθεί για 

οποιονδήποτε λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τη σφραγίσει ή καταστρέψει 

σύμφωνα με εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς άλλη αποζημίωση, της 

σχετικής δαπάνης περιλαμβανομένης υποχρεωτικά στην τιμή διάτρησης. 

 

 

5.10. Ημερήσια δελτία γεωτρήσεων 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο εργασίας σε τριπλούν. Τα δύο από 

τα τρία αντίτυπα θα τα παραδίδει στον επιβλέποντα κάθε μέρα. 

Κάθε ημερήσιο δελτίο πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

(Ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός για περισσότερα στοιχεία) 

- ημερομηνία και καιρικές συνθήκες 

- κωδικός αναγνώρισης της εκτελούμενης γεώτρησης 

- τύπος χρησιμοποιούμενου γεωτρύπανου 

- ώρα αρχής και τέλους κάθε βάρδιας 

- σύνθεση προσωπικού (αριθμός, ειδικότητα, ονοματεπώνυμο) 

- ώρες διάτρησης και μέθοδος εκτέλεσης 

- ώρα αρχής και τέλους κάθε εργασίας 

- αναμονές με ή χωρίς διαταγή της Διευθύνουσα Υπηρεσίας 

- είδος και διάμετρος του χρησιμοποιούμενου κοπτικού εργαλείου 

- βάρος και διάμετρος των αντίβαρων διάτρησης 

- διάμετρος και είδος αντλιών 

- λιθολογική περιγραφή των σχηματισμών που συναντώνται κατά τη διάτρηση 

- ολική ή μερική απώλεια του πολτού κυκλοφορίας 

- μήκος και διάμετρος σωλήνων και φιλτροσωλήνων που τοποθετήθηκαν 

- όγκος χαλικόφιλτρου που χρησιμοποιήθηκε 

- ώρα αρχής και τέλους εργασιών τσιμέντωσης 

- ώρα αρχής και τέλους εργασιών ανάπτυξης 

- κάθε χρήσιμη πληροφορία για τα δείγματα νερού και πετρωμάτων (ημερομηνία, 

βάθος κλπ) 

- γενικά κάθε χρήσιμη πληροφορία για την ορθή ερμηνεία των ληφθέντων 

στοιχείων και 

αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της άντλησης 

- μέτρηση υδροστατικής στάθμης κάθε μέρα κατά την έναρξη και τη λήξη της 

εργασίας 
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- χώρο για τις παρατηρήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

5.11. Τελική έκθεση 

Μετά το τέλος των εργασιών υπαίθρου, ο ανάδοχος υποχρεωτικά συντάσσει και 

υποβάλει σε πέντε (5) αντίγραφα, τεύχος, που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες 

για την γεώτρηση που ανορύχθηκε. Το τεύχος πρέπει να περιέχει: 

 Συνοπτική έκθεση που θα περιλαμβάνει περιγραφή εργασιών και 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε γεώτρηση. Η συνοπτική έκθεση 

πρέπει να περιέχει επίσης στοιχεία όπως η ταχύτητα προχώρησης του 

γεωτρύπανου, οι απώλειες πολτού κυκλοφορίας, η υδροστατική στάθμη 

μετά την ανάπτυξη της γεώτρησης, τα πρωτογενή στοιχεία της 

δοκιμαστικής άντλησης, η κρίσιμη και ωφέλιμη παροχή εκμετάλλευσης, 

καθώς και κάθε άλλο στοιχείο προβλεπόμενο από τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 Λιθολογική τομή σε κλίμακα σελίδας Α4 ή Α3. 

 Επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 

δοκιμαστικών αντλήσεων, κατάρτιση διαγραμμάτων κρίσιμης 

παροχής, διάγραμμα απεικόνισης πτώσης και επαναφοράς στάθμης-

χρόνου, για τον υπολογισμό u965 υδραυλικών παραμέτρων. 

 Τοπογραφικό χάρτη, κλίμακας που καθορίζεται από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, με την θέση της γεώτρησης  

 Για κάθε δαπάνη που αφορά την τήρηση των ημερήσιων δελτίων 

γεωτρήσεων, την τελική έκθεση και την υποβολή τους στην Υπηρεσία, δεν 

καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο, δοθέντος ότι οι δαπάνες αυτές 

υποχρεωτικά περιλαμβάνονται ανοιγμένες τις τιμές της προσφοράς του. 

ΜΑΡΟΥΣΙ  16 / 10 / 2017 

  

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜ. ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 
 

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ   
ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 
 

ΠΑΝ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ  
ΗΛΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π  
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Αρ.Μελέτης :   39   / 2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ :   

   ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ    

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚAIΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
KA: 35-7312.003 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 39.980, 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

19 
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4. ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 CPV: 45232120-9         

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
Κωδ. 

Άρθρου   
Κωδ. 

Αναθ/σης  A.T 
Μον. 
Μετρ. Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας             
( ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

  Α. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ      

1 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm 
ΝΑΥΔΡ 
15.16.01 ΥΔΡ7118.1 1 τεμ. 1 309,00 309,00   

2 Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm 
ΝΑ ΥΔΡ 
15.16.02 ΥΔΡ7118.2 2 τεμ. 1 410,00 410,00   

3 Διάνοιξη γεωτρήσεως      Φ 300 mm σε μαλακά πετρώματα  ΝΑΥΔΡ 15.06   3       

3.1 Διάνοιξη σε βάθος 0-20,00 m 
ΝΑΥΔΡ 
15.06.01 ΥΔΡ7106.01 3.1 m 20 42,33 846,60   

3.2 Διάνοιξη σε βάθος 20,01-40, 00 m 
ΝΑΥΔΡ 
15.06.02 ΥΔΡ7106.02 3.2 m 20 44,30 886,00   

3.3 Διάνοιξη σε βάθος 40,01-60, 00 m 
ΝΑΥΔΡ 
15.06.03 ΥΔΡ7106.03 3.3 m 20 46,65 933,00   

3.4 Διάνοιξη σε βάθος 60,01-80, 00 m ΝΑΥΔΡ15.06.04 ΥΔΡ7106.04 3.4 m 20 48,70 974,00   

3.5 Διάνοιξη σε βάθος άνω των 80,00 m ΝΑΥΔΡ15.06.05 ΥΔΡ7106.05 3.5 m 5 50,76 253,80   

4 Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου Φ 300 mm  ΝΑΥΔΡ15.08.01 ΥΔΡ7108 4 m 2,00 37,68 75,36   

5 Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας εσωτ. διαμέτρου Φ 200 mm. ΝΑΥΔΡ15.09 ΥΔΡ 7110 5 m 30,00 33,28 998,40   

6 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας εσωτερικής διαμέτρου Φ 200 mm ΝΑΥΔΡ 15.10 ΥΔΡ 7111 6 m 54,00 31,40 1695,60   

7 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως ΝΑΥΔΡ 15.14 ΥΔΡ7115 7 m3 5 46,40 232,00   

8 Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας Φ 1 1/2" ΝΑΥΔΡ 15.12 ΥΔΡ7113 8 m 85 7,70 654,50   

9 Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως  με συσκευή εκτοξεύσεως νερού ΝΑΥΔΡ 15.05 ΥΔΡ7105 9 h 12 12,40 148,80   

10 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα 
ΝΑΥΔΡ 
15.19.01 ΥΔΡ7121.1 10 τεμ. 1 51,50 51,50   
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11 Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα 
ΝΑΥΔΡ 
15.19.02 ΥΔΡ7121.2 11 τεμ. 1 82,00 82,00   

12 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20'' 
ΝΑΥΔΡ 
15.18.01 ΥΔΡ7120.1 12 τεμ. 1 51,50 51,50   

13 Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20'' 
ΝΑΥΔΡ 
15.18.02 ΥΔΡ7120.2 13 τεμ. 1 82,00 82,00   

14 
Δοκιμαστιές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου 
'πομόνα'   ΝΑΥΔΡ 15.03 ΥΔΡ7103 14 h 12 30,90 370,80   

15 Ηλεκτρική διασκόπηση (logging). ΝΑΥΔΡ 001.00 ΥΔΡ7115 15 m 85 10,00 850,00   

16 Δειγματοληψία & χημική ανάλυση ΝΑΥΔΡ 002.00   16 τεμ. 1 300,00 300,00   

17 Στόμιο υδρογεωτρήσεως ΝΑΥΔΡ 15.27 ΥΔΡ7129 17 kg 10 4,60 46,00   

18 Πλαστικός σωλήνας από PVC-U διαμέτρου Φ 2’’ , ονομ. πιέσεως 25 ΑΤΜ 
ΝΑΥΔΡ 
12.13.00 ΣΧΕΤ.ΥΔΡ6621.6 18 m 75 15,00 1125,00   

19 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων. ΝΑ ΥΔΡ 4.09 ΟΔΟ 4521Β 19 m 2 220 18,50 4.070,00   

20 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες  με 
την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής 

ΝΑΥΔΡ 
3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 20 m 3 88 6,70 589,60   

21 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΝΑΥΔΡ   2.01.Μ ΥΔΡ 6071 21 m 3 27 7,56 204,12   

22 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΝΑ ΥΔΡ   5.07. ΥΔΡ 6069 22 m 3 27 18,50 499,50   

23 
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης ΝΑΥΔΡ       5.03 ΥΔΡ 6066 23 m 3 61 0,41 25,01   

24 
Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων ΝΑΥΔΡ 4.11 ΥΔΡ 6804 24 m 2 10 10,30 103,00   

25 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 16 atm 

ΥΔΡ 
12.14.03.13 ΥΔΡ 6621.1 25 m 440 5,00 2.200,00   

    19.067,09 19.067,09 

  ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ   

  Β. ΠΡΑΣΙΝΟ 
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26 Φυγοκεντρικό φίλτρο νερού (υδροκυκλώνες)  ΝΑΠΡΣ Η7.8.7 ΗΛΜ 5 26 τεμ 1 180,00 180,00   

27 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών 
ΝΑΠΡΣ 
Η9.2.13.3 ΗΛΜ 8 27 τεμ 3 25,00 75,00   

28 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 ηλεκτροβανών 
ΝΑΠΡΣ 
Η9.2.13.4 ΗΛΜ 8 28 τεμ 3 45,00 135,00   

29 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ΡΝ 16 atm Φ 2'' 
ΝΑΠΡΣ  
Η5.11.6 ΗΛΜ 11 29 τεμ 4 18,50 74,00   

30 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Φ 1 " 
ΝΑΠΡΣ  
Η5.12.5 ΗΛΜ 11 30 τεμ 1 100,00 100,00   

31 Βάννα συρταρωτή ορειχάλκινη Φ 2΄΄  ΝΑΠΡΣ Η5.3.6 ΗΛΜ 11 31 τεμ 1 15,00 15,00   

32 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 Φ 1 1/2 '' ΝΑΠΡΣ Η5.1.5 ΗΛΜ 11 32 τεμ 2 20,00 40,00   

33 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 Φ 2 '' ΝΑΠΡΣ Η5.1.6 ΗΛΜ 12 33 τεμ 2 28,00 56,00   

34 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 13,5 atm  
ΝΑΠΡΣ 
Η9.1.2.3 ΗΛΜ 11 34 τεμ 1 115,00 115,00   

35 Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές Φ 1΄΄  ΝΑΠΡΣ Η5.7.1 ΗΛΜ 12 35 τεμ 2 25,00 50,00   

36 Καλώδια τύπου J1VV-U (ΝΥΥ) διατομής 5 x 4 mm2 
ΝΑΠΡΣ 
Η9.2.15.14 ΗΛΜ 47 36 m 90 1,50 135,00   

37 Καλώδια τύπου J1VV-U (ΝΥΥ) διατομής 3 x 1,5 mm2 
ΝΑΠΡΣ 
Η9.2.15.2 ΗΛΜ 47 37 m 90 0,60 54,00   

38 Υποβρύχια αντλία και ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού γεώτρησης  ΝΑΠΡΣ 001.00   
 38 
  τεμ 1 2.400,00 2.400,00   

39 Σύστημα προστασίας ξηράς λειτουργίας υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος  ΝΑΠΡΣ 002.00   39 τεμ 1 40,00 40,00   

  ΣΥΝΟΛΟ: Β ΠΡΑΣΙΝΟ 3.469,00 3.469,00 

   Γ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ  

41 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων 
με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών   

ΝΑΟΔΟ Α-2.1 

ΟΔΟ 1123 Α 40 m 3 11 8,80 96,80   

42 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη  ΝΑΟΔΟ Δ-1 ΟΙΚ-2269 Α 41 m  880 1,00 880,00   
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43 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης ΝΑΟΔΟ Ε-09.6 ΟΙΚ 6541 42 Μήνας  12 8,20 98,40   

  ΣΥΝΟΛΟ:Γ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1.075,20 1.075,20 

           

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ         23.611,29 

           

 ΓΕ & ΟΕ  18%        4.250,03 

           

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%        4.179,20 

           

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ         250,00 

           

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ         32.290,52 

           

 ΦΠΑ 24%        7.689,72 

           

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         39.980,25 
                                                                                                                                  ΜΑΡΟΥΣΙ    : 16/10/2017                                       

                                                                              
         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΜΗΜ. ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 
 

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ   
ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 
 

ΠΑΝ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ  
ΗΛΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π  
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Αρ.Μελέτης :    39  / 2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ :   

    

   ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚAIΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
KA: 35-7312.003 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 39.980, 25 

 

 

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 

εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, 

όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη 

Διακήρυξη. 

 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις 

δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με 

τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και 

την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή 

μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι: 

 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, 

δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος 

δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του 

μέσων.  

 

1.1.2 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 Ορων, σύμφωνα με την 

Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

(αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών 

κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του 

πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των 

ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 

οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού 

που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
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1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 

ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, 

σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 

απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες 

αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των 

δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 

εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-

σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, 

συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), 

σκυροδέματος, 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 Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 

πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  

κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του 

χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Περιβαλλοντικούς όρους.  

 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 

έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας 

για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

 

1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις 

λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων του Εργου. 

 

1.1.9 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  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων 

σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 

(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική 

παραλαβή τους.  

 

1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 

πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην μελέτη, τις 

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  (μετρήσεις, 

εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία 

κλπ.) 

 

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται 

για την κατασκευή 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 
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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. 

 

1.1.12 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.   

 

1.1.13 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. κλπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του 

χώρου εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η 

δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(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, 
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είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό 

Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

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

οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή 

του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού 

δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 

1.1.14 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, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου.  

 

 (2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των 

ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του 

κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 

(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 

ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 

παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 

εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου. 

 

1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την 

χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., 

οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή 

των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, 

υφιστάμενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 
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λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 

εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 

υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών 

Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα 

στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 

Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, 

του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου 

Έργου και παραγωγής του αριθμού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα 

τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.16 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 επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των 

πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών  που θα 

υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  

1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 

(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη). 

 

1.1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία  των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 

Ο.Κ.Ω.   

 

1.1.19 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 αναφέρεται 

διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου 

του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, 

προϊόντα εκσκαφών κλπ, καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, μετά το τέλος 
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των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 

κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 

ορίζεται. 

 

1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση 

των εργασιών. 

 

1.1.22 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.λ.π.), εκτός εάν 

υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 

1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 

Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 

εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και 

φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 

περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

 

1.1.24 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 κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των 

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων 

και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 
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1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 

φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που 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 τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την 

περαίωση των εργασιών), σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

όρους. 

 

1.1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 

φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 

συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 

στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.28 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 ευστάθειας πρανών, μελέτες 

ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

 

1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις 

αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής 

Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 

τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.30 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως 

αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, 

εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.31 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και 

γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως 

αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 
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1.1.32 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 

κλπ), 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. 

 

1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

 

1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  

Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 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.λ.π. , 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%) ή είκοσι 

οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός 

προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 

βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

  

34 
 

στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά 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: 

 

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 

ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC, GRP κλπ 

 

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 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. 

 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις 

άρθρων του παρόντος Τιμολογίου 
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ΑΤ. 1 

ΝΑ ΥΔΡ 15.16.01  

Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των       1400 mm 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7118.1 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ 

  Αριθμητικώς:   309,00  

ΑΤ.2 

ΝΑ ΥΔΡ 15.16.02  

Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7118.2 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

  Αριθμητικώς:   410,00 

ΑΤ.3 

 ΝΑ ΥΔΡ 15.06  

Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 300 mm σε μαλακά πετρώματα  

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 300 mm (12 ") σε μαλακά πετρώματα με σκληρότητα έως 

4 Mohs με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο που έχει ήδη εγκατασταθεί στην θέση 

διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 "Διάνοιξη 

υδρογεωτρήσεων". 

Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προιόντων διατρήσεως (πυρηνοληψία) και η 

καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, 

στρωματογραφία κλπ, η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των 

γεωτρητικών ρευστών.   

Η διάνοιξη υδρογεωτρήσεων διαφορετικής τελικής διαμέτρου τιμολογείται κατ' 

αναλογία με το παρόν άρθρο: Τιμή εφαρμογής = (Α/Τ 15.06.ΧΧ) x Dγεωτρ / 146 mm. 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

  

36 
 

Επισημαίνεται ότι για την τιμολόγηση  το συνολικό βάθος διάτρησης επιμερίζεται σε 

βαθμίδες και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζεται το υποάθρο που αντιστοιχεί στο συνολικό 

βάθος για το σύνολο της διάτρησης. 

Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ). 

  

 ΑΤ.3.1 

ΝΑ ΥΔΡ 15.06.01 Διάνοιξη σε βάθος 0-20,00 m 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7106.1 

Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ). 

               ΕΥΡΩ        Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ  

      Αριθμητικώς:   42,33 

 

ΑΤ.3.2 

 ΝΑ ΥΔΡ 15.06.02 Διάνοιξη σε βάθος 20,01-40, 00 m 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7106.2 

 Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ). 

          ΕΥΡΩ       Ολογράφως:   ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

      Αριθμητικώς: 44,30    

 

ΑΤ.3.3 

 ΝΑ ΥΔΡ 15.06.03 Διάνοιξη σε βάθος 40,01-60, 00 m 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7106.3 

Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

              Αριθμητικώς:  46,65 
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ΑΤ.3.4 

 ΝΑ ΥΔΡ 15.06.04 Διάνοιξη σε βάθος 60,01-80, 00 m 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7106.4 

Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ Κ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

               Αριθμητικώς:  48,70 

 

ΑΤ.3.5 

 ΝΑ ΥΔΡ 15.06.05 Διάνοιξη σε βάθος άνω των 80,00 m 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7106.5 

Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ   

               Αριθμητικώς:  50,76 

 

ΑΤ.4 

ΝΑ ΥΔΡ 15.08.01 Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου         

Φ 300 mm  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7108 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση, σε οποιοδήποτε βάθος, 

περιφραγματικού χαλυβδοσωλήνα Φ 300 mm , με διαμήκη ραφή και πάχος ελάσματος 

6 mm, από χάλυβα ποιότητας S235J.  

Περιλαμβάνεται η πλήρωση του διακένου μεταξύ του σωλήνα και της οπής της 

γεωτρήσεως με σκυρόδεμα. 

Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

               Αριθμητικώς:  37,68 
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ΑΤ.5 

 ΝΑ ΥΔΡ 15.09 Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας εσωτ. διαμέτρου Φ 200 

mm. 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7110 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση γαλβανισμένου 

χαλύβδινου φιλτροσωλήνα με διαμήκη ραφή και επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση , 

εσωτερικής διαμέτρου Φ 200 mm, πάχους τοιχώματος 6 mm).  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι 

γαλβνισμένοι χαλύβδινοι οδηγοί και η  διαμόρφωση της σωληνώσεως.  

Στην περίπτωση γαλβανισμένων φιλτροσωλήνων άλλη διαμέτρου ή διαφορετικού 

πάχους ελάσματος, οι τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου 

(περίμετρος  σωλήνα x πάχος ελάσματος) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα (μμ).   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  

                          Αριθμητικώς:  33,28 

 

ΑΤ.6 

  ΝΑ ΥΔΡ 15.10  Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας εσωτερικής διαμέτρου Φ 200 mm 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7111 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση γαλβανισμένου 

χαλύβδινου σωλήνα με διαμήκη ραφή, εσωτερικής διαμέτρου Φ 200 mm και πάχους 

τοιχώματος 6 mm.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι 

γαλβνισμένοι χαλύβδινοι οδηγοί και η  διαμόρφωση της σωληνώσεως.  

Στην περίπτωση γαλβανισμένων σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους 

ελάσματος, οι τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος  

σωλήνα x πάχος ελάσματος) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

              Αριθμητικώς:   31,40 
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ΑΤ.7 

ΝΑ ΥΔΡ 15.14 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7115 

 Κατασκευή χαλικοφίλτρου υδρογεωτρήσεως στον δακτύλιο μεταξύ τοιχωμάτων οπής 

και εξωτερικής παρειάς περιφραγματικού σωλήνα. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια διαβαθμισμένου υλικού και τοποθέτησή του περιμετρικά 

των φιλτροσωλήνων της υδρογεώτρησης.  

Επιμέτρηση με βάση την θεωρητική διατομή του δακτυλίου.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

             Αριθμητικώς:  46,40   

 

ΑΤ.8 

ΝΑ ΥΔΡ 15.12 Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 1 1/2 ''  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση (στο διάκενο 

μεταξύ της σωλήνωσης και του τοιχώματος της οπής), γαλβανισμένου σωλήνα Φ 1 1/2 '' 

για την διαμόρφωση πιεζομετρικής στήλης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η συγκόλληση του σωλήνα στο κάτω άκρο της 

μεταλλικής επένδυσης της γεώτρησης και η τοποθέτηση πώματος με κλειδαριά 

ασφαλείας στην απόληξη του σωλήνα στην επιφάνεια του εδάφους (προεξοχή του 

σωλήνα κατά περίπου 30 cm).  

Τιμή ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικής στήλης (μμ). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

            Αριθμητικώς:   7,70 
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ΑΤ.9 

ΝΑ ΥΔΡ 15.05 Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως  με συσκευή εκτοξεύσεως νερού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7105 

 Εργασίες ανάπτυξης υδρογεωτρήσεως, με ήδη εγκατεστημένη συσκευή εκτοξεύσεως 

νερού υπό υψηλή πίεση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ  08-09-05-00 "Καθαρισμός και 

ανάπτυξη υδρογεώτρησης" 

Τιμή ανά ώρα λειτουργίας της συσκευής (h). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

            Αριθμητικώς:  12,40 

 

ΑΤ.10 

ΝΑ ΥΔΡ 15.19.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7121.1 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   

     ΕΥΡΩ             Ολογράφως:  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ Κ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   

  Αριθμητικώς:    51,50 

 

ΑΤ.11 

ΝΑ ΥΔΡ 15.19.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7121.2 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ    

  Αριθμητικώς:   82,00 
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ΑΤ.12 

ΝΑ ΥΔΡ 15.18.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20'' 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7120.1 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  :  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     

  Αριθμητικώς:   51,50 

 

ΑΤ.13 

ΝΑ ΥΔΡ 15.18.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20'' 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7120.2 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ    

  Αριθμητικώς:   82,00 

 

ΑΤ.14 

ΝΑ ΥΔΡ 15.03 Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα 

τύπου 'πομόνα'   

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7103 

Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένο αντλητικό 

συγκρότημα βαθέων φρεάτων (πομόνα) διαμέτρού έως Φ 20'' (D500 mm), με ικανότητα 

αντλήσεως 400 lt/sec από βάθος 50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00 

"Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης". 

Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων. 

Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

            Αριθμητικώς:  30,90 
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ΑΤ.15 

ΝΑ ΥΔΡ 001.00 Ηλεκτρική διασκόπηση (logging). 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7115 

Η ηλεκτρική διασκόπηση γίνεται αμέσως μετά το τέλος της διάτρησης 

Η επιμέτρηση και πληρωμή της ηλεκτρικής διασκόπισης γίνεται με κατ’ αποκοπή τιμή 

ανά 

γεώτρηση. Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΔ/β/606/12-3-2003 

απόφαση 

ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους γεώτρησης (μ.μ.) 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως: ΔΕΚΑ   

                        Αριθμητικώς : 10,00 

ΑΤ.16 

ΝΑ ΥΔΡ 002.00 Δειγματοληψία και χημική ανάλυση νερού  

Τιμή τεμάχιο (τεμ)   

 

  ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

           Αριθμητικώς:  300,00 

 

ΑΤ.17 

ΝΑ ΥΔΡ 15.27 Στόμιο υδρογεωτρήσεως  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7129 

Στόμιο υδρογεωτρήσεως, μεταλλικό, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

Επιμέτρηση βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ    

             Αριθμητικώς:    4,60 
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ΑΤ.18 

ΝΑ ΥΔΡ 12.13.00    Πλαστικός σωλήνας από PVC-U διαμέτρου Φ 2’’ , ονομ. πιέσεως 25 

ΑΤΜ 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6621.6 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-

U),συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U", με  ειδικό σπείρωμα και ελαστικό 

δακτύλιο στεγανότητας , μήκους  3,00 m ή μεγαλύτερου , κατάλληλη για μέγιστο βάθος 

τοποθέτησης 200 m ή μεγαλύτερο . 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 

απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC-U της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, 

σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου. 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση 

του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, πλήρως εγκατεστημένου στην 

υδρογεώτρηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ  

                              Αριθμητικώς:   15,00  

 

ΑΤ.19 

 ΝΑ ΥΔΡ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 
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Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1.  Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m  

2.  Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m  

3. Ασφαλτική προεπάλειψη   

4.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   

5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη 

ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη   

 Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η 

απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, 

καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός 

του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και 

των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους 

εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του 

τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

             Αριθμητικώς:   18,50 

 

ΑΤ.20 

  ΝΑ ΥΔΡ 3.10.01.01  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες  με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. .Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
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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 αρμοκόφτη. 

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. 

                  ΕΥΡΩ   Ολογράφως: ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      

                                  Αριθμητικώς:     6,70 
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ΑΤ.21 

 ΝΑ ΥΔΡ 2.01  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 

αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση    

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6071 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και 

αμμοχαλίκων, με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

             Αριθμητικώς:    7,56 

 

ΑΤ.22 

ΝΑ ΥΔΡ 5.07  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

             Αριθμητικώς:     18,50 
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ΑΤ.23 

ΝΑ ΥΔΡ 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6066 

 Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί 

επί τόπου, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. 

Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του 

μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η 

διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ   

             Αριθμητικώς:    0,41 

 

ΑΤ.24 

ΝΑ ΥΔΡ 4.11 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804 

 Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την 

κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15. 

β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η 

διαβροχή της πριν από την σκυροδέτηση. 

γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του 

ορύγματος από χαλαρά υλικά 

δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος  αποκατάστασης του 

πεζοδρομίου, πάχους ίσου με το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής 

επιφανείας έτσι ώστε να εναρμονίζεται πλήρως  με την περιβάλλουσα επίστρωση 

(υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών κλπ).   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.  

     ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   

            Αριθμητικώς:     10,30 
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ΑΤ.25 

ΝΑ ΥΔΡ 12.14.03.13 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 

συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:  Ονομ. διαμέτρου DN 

50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

   Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος 

κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, 

αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), 

την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες 

DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος 

της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) 

και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής 

εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με 

την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη 

τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 

καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για 

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι 

τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable 

layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και 

των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 
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β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου 

των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων 

και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς 

συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία 

του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του 

δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο 

αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 

Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 

σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 

εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς:  5,00 

 

ΑΤ.26 

ΝΑ ΠΡΣ Η7.8.7  Φυγοκεντρικό φίλτρο νερού (υδροκυκλώνες)  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 5  

Φυγοκεντρικό φίλτρα νερού (υδροκυκλώνας), διαμέτρου Φ 2 ¨ πίεσης λειτουργίας 8 

atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

                           ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ   

                                         Αριθμητικώς:  180,00 
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ΑΤ.27 

ΝΑ ΠΡΣ Η.9.2.13.3  Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8  

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι . 30Χ40 cm,  4 Η/Β , για υπόγεια τοποθέτηση 

ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία 

πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα 

των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την 

στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου 

και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

                         ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

                                          Αριθμητικώς:  25,00 

 

 ΑΤ. 28 

ΝΑ ΠΡΣ Η.9.2.13.4  Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8  

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι . 50Χ60 cm,  6 Η/Β , για υπόγεια τοποθέτηση 

ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία 

πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα 

των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την 

στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου 

και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

                       ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

                                          Αριθμητικώς:45,00 
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ΑΤ.29 

ΝΑ ΠΡΣ Η5.11.6 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11  

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) , διαμέτρου Φ 2'' με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, 

ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης 

και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα 

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

 ΕΥΡΩ Ολογράφως  ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                            Αριθμητικώς:  18,50 

 

ΑΤ.30 

ΝΑ ΠΡΣ Η5.12.5  Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11  

Μειωτές πίεσης, διαμέτρου Φ 1 ½ " με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο 

στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου 

με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 

ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-

00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

             ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ   

                           Αριθμητικώς:  100,00 

ΑΤ.31 

ΝΑ ΠΡΣ Η5.3.6  Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11  

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, διαμέτρου Φ 2 " με σπείρωμα Προμήθεια επί τόπου 

του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
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 ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

                            Αριθμητικώς:   15,00 

 

ΑΤ.32 

ΝΑ ΠΡΣ Η5.1.5  Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11  

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, διαμέτρου 1 ½’’  κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί 

τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

 ΕΥΡΩ Ολογράφως   ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ    

                           Αριθμητικώς:  20,00 

ΑΤ.33 

ΝΑ ΠΡΣ Η5.1.6  Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11  

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, διαμέτρου 2 ’’  κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί 

τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ   

                           Αριθμητικώς:  28,00 

 

ΑΤ.34 

ΝΑ ΠΡΣ H9.1.2.3  Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 13,5 atm  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8  
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Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), διαμέτρου 2 ’’   ονομ. πίεσης 13,5 atm, 

περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 13,5 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής 

(flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC.  

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

 ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

                            Αριθμητικώς:  115,00 

 

 ΑΤ.35 

ΝΑ ΠΡΣ Η5.7.1    Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12  

Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, διαμέτρου 1 ’’ πλαστικές ή μεταλλικές, PΝ 16 

atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

                           Αριθμητικώς:  25,00 

ΑΤ.36  

ΝΑ ΠΡΣ Η.9.2.15.14 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ)  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 47  

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) , διατομής  5 x 4 mm και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες 

κλπ) επί τόπου του έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες 

διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   

                            Αριθμητικώς:  1,50 
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 ΑΤ.37 

ΝΑ ΠΡΣ Η.9.2.15.2 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ)  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 47  

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) , διατομής  3 x 1.5 mm και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες 

κλπ) επί τόπου του έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες 

διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου. 

  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                           Αριθμητικώς:  0,60 

ΑΤ.38 

ΝΑ ΠΡΣ  001.00 Υποβρύχια αντλία και ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού γεώτρησης  

1. Αντλία νερού βυθιζόμενου τύπου 4΄΄ , με  βαλβίδα αντεπιστροφής και με τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Με ηλεκτροκινητήρα υποβρύχιο   

 Q=10m3/h 

 H=130 m 

 Ισχύς : 7,5 hp ή μεγαλύτερο  

 Τριφασική λειτουργία 

 Στόμιο εξόδου: 2’’ 
 

2. Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού με inverter συμβατός με την παραπάνω  
υποβρύχια αντλία , τριφασικής λειτουργίας  με τα παρακάτω χαρακτηριστικά  : 
Στεγανός, με αντικεραυνική προστασία 

Θα διαθέτει διατάξεις προστασίας και αυτοματισμού, θερμικό, ασφάλειες, 

ενδεικτικές λυχνίες, αυτόματο, γενικό διακόπτη (On – Off), διακόπτη Man-Auto, 

επιτηρητή τάσεως, επιτηρητές στάθμης νερού  

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα συμφωνεί με τα παρακάτω πρότυπα:  

ΕΝ 60204-1:1997 (Ασφάλεια μηχανών – Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών – 

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις) 

ΕΝ 61800-3:1996 (Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής ισχύος 

ρυθμιζόμενης ταχύτητας) 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η μεταφορά και η τοποθέτηση των παραπάνω 

υλικών μαζί με κάθε μικρούλικο που θα απαιτηθεί για την ορθή λειτουργία του .   
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

  ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ    

                          Αριθμητικώς:  2.400,00 

 

ΑΤ.39 

ΝΑ ΠΡΣ  002.00  Σύστημα προστασίας ξηράς λειτουργίας υποβρυχίου αντλητικού 

συγκροτήματος  

Το σύστημα αποτελείται από τα απαραίτητα ανοξείδωτα ηλεκτρόδια, που θα 

τοποθετηθούν στη γεώτρηση και την ηλεκτρονική μονάδα που θα τοποθετηθεί στον 

πίνακα και θα συνδεθεί μέσω κουμπωτής βάσεως τύπου λυχνίας.  

Η ηλεκτρονική μονάδα θα έχει ροοστάτη ρυθμίσεως της ευαισθησίας της, προκειμένου 

να μπορούμε να αντισταθμίσουμε τις απώλειες των καλωδίων συνδέσεως των 

ηλεκτροδίων καθώς και τυχών μικροεπικαθήσεων λάσπης στα ηλεκτρόδια.  

Επίσης το σύστημα θα συνοδεύεται και από τα απαραίτητα υλικά στερεώσεως .  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η μεταφορά και η τοποθέτηση των παραπάνω 

υλικών μαζί με κάθε μικρούλικο που θα απαιτηθεί για την ορθή λειτουργία του .   

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

 ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΣΑΡΑΝΤΑ  

                           Αριθμητικώς:  40,00 

 

ΑΤ.40 

ΝΑ ΟΔΟ Α-2.1  Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών   

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1123 Α 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 

συμπύκνωση ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  

προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την 

μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
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Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την 

κατασκευή επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η 

ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

             Αριθμητικά:                     8,80 

 

ΑΤ.41 

ΝΑ ΟΔΟ  Δ-1  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη  

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: ΕΝΑ  

               Αριθμητικά: 1,00 

 

ΑΤ.42 

ΝΑ ΟΔΟ   Ε-9.6  Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541 

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή 

αναγγελίας κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, 
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κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 

πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με 

κίτρινο πλαίσιο ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης 

(αντίβαρο), ή η πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους η επιθεώρηση. 

ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης εργασιών 

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ   

                Αριθμητικά: 8,20 

 

ΜΑΡΟΥΣΙ  16 / 10 / 2017 

  

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜ. ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 
 

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ   
ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 
 

ΠΑΝ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ  
ΗΛΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π  
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Αρ.Μελέτης :   39   / 2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ :   

      ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ    

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚAIΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
KA: 35-7312.003 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 39.980, 25 

 

 

 

 

 

 

 

7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
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ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
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ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 6. ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ –ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΈΡΓΟΥ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 10.    ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΌΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 11.    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ – ΈΝΑΡΞΗ ΚΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ . 

ΑΡΘΡΟ 12. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 13.     ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΑΡΘΡΟ 16. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

ΑΡΘΡΟ 19. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 21. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΣΥΝΘΕΤΕΣ 
ΤΙΜΕΣ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ - 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 22. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕ & ΟΕ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ  23. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 24. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 25. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ 26. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 27. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  ΕΚΧΩΡΗΣΗ  ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 28. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 29. ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
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ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Η ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 

ΑΡΘΡΟ 32. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΛΛΟΥΣ 
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2 ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ 

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των όρων, σύμφωνα με τους 
οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της εργολαβικής Σύμβασης, τα 
σχέδια και διαγράμματα που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν από τον Εργοδότη, θα 
γίνει η κατασκευή του έργου . 

 

3 ΑΡΘΡΟ 2. Ισχύουσες διατάξεις και κανονισμοί 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Εε και 2014/25/ΕΕ)» 
(ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016) και τις συναφείς  διατάξεις της Νομοθεσίας περί εκτέλεσης 
Δημοσίων Έργων ως ισχύει σήμερα.  
Επιπροσθέτως και όχι περιοριστικά μνημονεύονται οι διατάξεις:  
- Των άρθρων 80-110 Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

- 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 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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», 

- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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 Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

 - του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 
και 278, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 
Α/11.4.2012). 

- του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Μέχρι τις 1/1/2021).  

Επίσης  ισχύουν οι κανονισμοί: 

• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 
Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (ΦΕΚ 1511 Β’/2.6.2016) 
• Ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος ( Ε.Κ.Ω.Σ 2000 ) όπως ισχύει. 
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• Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ) του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί με 
την απόφαση Δ17α /115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154 Β’/12.8.2003 ) του Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  
• Ο Κανονισμός τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ΚΤΧΟΣ) - ΦΕΚ 381 
Β’/24.3.2000 που ισχύει από 14.6.2000 σύμφωνα με την Δ14/36010/29.2.2000 απόφαση 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
• Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ., ο Κτιριοδομικός Κανονισμός και τα 
διατάγματα δόμησης εκτός και εντός σχεδίου.  
• Το Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193 Α’/1980) περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδομικών εργασιών.  
• Το Π.Δ. 447/1975 (ΦΕΚ 142 Α’/1975) περί ασφάλειας των σε οικοδομικές εργασίες 
ασχολουμένων μισθωτών.  
• Το Π.Δ. 1073/1981(ΦΕΚ 260 Α’/1981) περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κλπ.  
• Τον Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) περί κυρώσεων της διεθνούς σύμβασης εργασίας 
που αφορά στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.  
• Τον Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177Α’/1985) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων  
• Το Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 21 Α’/1996) ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.  
• Η 433/19.09.2000 (ΦΕΚ 1176 Β’/22.09.2000) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καθιέρωση του 
φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή 
και οριστική παραλαβή κάθε δημοσίου έργου. • Οι κανονισμοί εγκαταστάσεων και 
θερμομονώσεως κτιρίων.  
• Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η.  
• Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική, Δασική Υπηρεσία, γειτνίαση με αγωγούς και 
κολώνες της Δ.Ε.Η. Κλπ.).  
• Η εγκύκλιος Ε23/31.08.2001 περί κανονισμού διασφάλισης ποιότητας δημοσίων έργων 
κλπ.  
 

4 ΑΡΘΡΟ 3. Συμβατικά στοιχεία  

H σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών σε περίπτωση ασυμφωνίας τους  καθορίζεται 
στη διακήρυξη του έργου, με επικρατέστερο το προηγούμενο κατά σειρά στοιχείο. Για 
κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τα συμβατικά στοιχεία εφαρμοστέες είναι οι 
διατάξεις του Ν 4412 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και οι συναφείς με το αντικείμενο 
της εργολαβίας διατάξεις.  

Επιπλέον, ισχύουν: 

1. τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016,  

2. οι Ευρωκώδικες,  

3. οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17.7.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – 
Υποδομών – Μεταφορών – Δικτύων (ΦΕΚ 2221 Β’/30.7.2012),  

4. οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ή του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ή του τ. Υ.Δ.Ε.), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές 
(Ε.ΤΕ.Π.),  

5. οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο.  
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Σε κάθε περίπτωση, κατά την εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει η σύμβαση κατασκευής 
του έργου όπως θα υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας, προς 
την οποία θα είναι σύμφωνη.  

Ο ανάδοχος πριν την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 
συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων στοιχείων και σε περίπτωση 
ασυμφωνίας, να ζητήσει έγγραφα έγκαιρα από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς 
να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του 
εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα 
σχέδια της μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. 

 

5 ΑΡΘΡΟ 4. Προθεσμίες περαιώσεως του έργου  

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα  
ημερολογιακές ημέρες ( 150 ) από την υπογραφή της Σύμβασης.  

Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να 
καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

1η Αποκλειστική τμηματική Προθεσμία 

Όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την Υπογραφή της 
σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για 
έγκριση το «Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του έργου» σύμφωνα με το άρθρο 145 του 
Ν 4412/2016 και  το άρθρο 8 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων .  

Η υποβολή και τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου είναι από τις πιο 
βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από 
την επίβλεψη και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας.  

 

2η Αποκλειστική τμηματική Προθεσμία 

Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα 
περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων 
που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.  

 

6 ΑΡΘΡΟ 5. Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

5.1 Οι ποινικές ρήτρες για την παραβίαση προθεσμιών του έργου  επιβάλλονται  
σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν 4412/2016 ως ισχύει.   

5.2 Έκπτωση του Αναδόχου  

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
σύμφωνα με τις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων Διατάξεις και ειδικότερα με τις  
διατάξεις του  άρθρου 160 του Ν 4412/2016 ως ισχύει. 
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7 ΑΡΘΡΟ 6.   Γνώση των συνθηκών του έργου.  Αποτύπωση 

υφιστάμενης κατάστασης.  

Με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος 
της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των πραγματικών γενικών και τοπικών συνθηκών, 
κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή 
οριστικής απόθεσης προϊόντων κατεδαφίσεων κλπ., τις μεταφορές, τη διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την ύπαρξη εργατοτεχνικού προσωπικού, την 
ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης 
της περιοχής, τους φόρτους κυκλοφορίας, τις κλιματολογικές συνθήκες, τη διαμόρφωση 
και την κατάσταση του εδάφους, την ποιότητα και την ποσότητα των υλών που μπορούν 
να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π.  Επίσης με την υποβολή της 
προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το 
είδος και τα μέσα τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο 
εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία, κατά 
οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος 
αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί εγκαίρως, και πάντως μέσα στην καθορισμένη 
προθεσμία, σε έρευνα (δοκιμαστικές τομές, στοιχεία ΟΚΩ κ.λ.π. ) για τον 
εντοπισμό των τυχόν εμποδίων. Οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις 
που θα χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ανήκουν 
όλες στον Ανάδοχο. Όπου απαιτείται, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της 
Δ/νουσας  Υπηρεσίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κοινοποίηση όλων 
των εγγράφων στην Επίβλεψη. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα 
και  εμπεριστατωμένα την Επίβλεψη για τα ζητήματα που ανακύπτουν,  τις 
συνεννοήσεις και τις σχετικές ενέργειες. 
Παράλειψη του αναδόχου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία όσον αφορά 
τους όρους της σύμβασης και τις συνθήκες και απαιτήσεις κατασκευής του έργου δεν 
απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση 
και δεν στοιχειοθετεί ουδεμία απαίτηση πρόσθετης αμοιβής ή παράτασης του συμβατικού 
χρόνου.  

8 ΑΡΘΡΟ 7. Μελέτες του Έργου - Τοπογραφικές εργασίες –

Εφαρμογή Μελέτης  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να, συντάξει τις μελέτες Εφαρμογής,  βάσει των 
επικαιροποιημένων στοιχείων που συγκέντρωσε και να τις υποβάλει στην υπηρεσία 
προς έγκριση. Οι μελέτες εφαρμογής είναι δυνατό να συντάσσονται σταδιακά, 
λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, με ευθύνη του αναδόχου θα γίνει χωροστάθμιση των 
οδών. Οι διατομές θα ληφθούν ανά 10-20 μέτρα, ανάλογα με την ερυθρά της οδού. 

Η χωροστάθμιση αυτή θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Μετά τις εργασίες φρεζαρίσματος θα ακολουθήσει νέα χωροστάθμιση των οδών, 
τηρουμένων των ίδιων χωροσταθμικών σημείων, η οποία ομοίως θα εγκριθεί από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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Η διαφορά των δύο χωροσταθμίσεων θα είναι το πάχος του φρεζαρισμένου ασφαλτικού, 
ή το πάχος εκσκαφής ή αποξήλωσης οδού σε περίπτωση που αυτή είναι από σκυρόδεμα 
ή άλλο υλικό. 

Μετά τη διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα ή άλλου υλικού θα ακολουθήσει νέα 
χωροστάθμιση, βάσει της οποίας και θα προκύψουν οι τελικά κατασκευασμένες νέες 
ποσότητες. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να συντάξει τις παρακάτω μελέτες και να λάβει 
όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου :   

1. Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης της περιοχής του έργου σε όλη τη διάρκεια της 
κατασκευής. 

2. Τη μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας και της μελέτης εκτροπών της κυκλοφορίας 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. 

3. Ειδικές μελέτες που προβλέπονται στα Τ.Σ.Υ (μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, 
μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων). 

4. Τις οποιοσδήποτε αποτυπώσεις μελέτες κ.λ.π. απαιτηθούν για τη μεταφορά τυχόν 
δικτύου ΟΚΩ (γραμμών τηλεφώνων, ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτρικού, αερίου κ.λ.π) 
ώστε να εκτελείται απρόσκοπτα το έργο. 

5. Κάθε άλλη μελέτη που προβλέπεται αδαπάνως στα τεύχη δημοπράτησης.  
 

Οι  έγγραφες εντολές από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο για 
συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των υποβαλλόμενων  Μελετών είναι 
υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο.   

Οι δαπάνες για την σύνταξη όλων των Μελετών του έργου, όπως και οι 
δαπάνες για κάθε μελλοντική συμπλήρωση ή τροποποίηση των μελετών 
αυτών, ακόμη και σε περίπτωση αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της 
εργολαβίας, περιλαμβάνονται ανηγμένες στις συμβατικές τιμές της 
προσφοράς του έργου, και επομένως σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται ο 
Ανάδοχος να απαιτήσει αμοιβή για τον λόγο αυτό, έστω κι αν για την 
ολοκλήρωσή τους, απαιτηθεί η υποβολή και πρόσθετων στοιχείων μη 
περιγραφομένων στο παρόν άρθρο. 

Με ευθύνη του Αναδόχου τα σχέδια εκτροπής της κυκλοφορίας (όπου 
απαιτηθούν) θα υποβάλλονται και θα προωθούνται για έγκριση, στις αρμόδιες 
επιτροπές και Υπηρεσίες (Τμήμα Τροχαίας, Δήμος Αμαρουσίου κ.λ.π, στην 
περιοχή εκτέλεσης του έργου, με τον χρονικό προγραμματισμό εκτέλεσης των 
έργων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Τα σχέδια αυτά, μπορούν να 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία, τμηματικά, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την 
έναρξη των εργασιών, των δρόμων που αναφέρονται. 
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9 ΑΡΘΡΟ 8. Χρονικός Προγραμματισμός του έργου – 

Παρακολούθηση  

8.1 Σύνταξη και υποβολή - έγκριση χρονοδιαγράμματος      

Όχι αργότερα από δεκαπέντε  (15) ημερολογιακές μέρες από την Υπογραφή της 
σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για 
έγκριση το «Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του έργου» σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν 
4412/2016.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιμήσει τους 
χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών εκπόνησης των 
ερευνών και μελετών, τις διατυπώσεις για προμήθεια υλικών και μηχανημάτων, καθώς 
και τις διαδικασίες έκδοσης των πάσης φύσεως εγκρίσεων και αδειών. 

Κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος βασική επιδίωξη θα είναι ο συντονισμός των 
ενεργειών ώστε να περιοριστεί ο χρόνος όχλησης και να αποδίδονται κατά το δυνατόν 
συντομότερα τμήματα του έργου ολοκληρωμένα προς χρήση.  Στο χρονοδιάγραμμα θα 
αναλύονται οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν, σε χρονικά διαστήματα από 7 
έως 28 το πολύ ημέρες και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο. Θα ληφθούν υπόψη οι 
αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας ΕΣΥ και 
θα περιλαμβάνονται όλες οι βασικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση του έργου. 
Ειδικότερα  το χρονοδιάγραμμα θα καλύπτει: 

1. Τις απαιτούμενες αποτυπώσεις, έρευνες, μελέτες, εγκρίσεις, άδειες. 

2. Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιμασία των 
χώρων. 

3. Τις εργασίες κατασκευής του έργου. 

4. Τις εργασίες λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (ΟΚΩ, αρχαιολογία κ.λ.π.). 

5. Τις απαλλοτριώσεις. 

6. Τους ελέγχους και δοκιμές πάσης φύσεως .  
 

Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί σε μορφή τετραγωνικού πίνακα,  θα είναι σαφές ώστε 
να γίνεται ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των εργασιών χωρίς δυσκολίες και θα 
συνοδεύεται από: 

 1) Τεχνική έκθεση όπου θα αναλύεται και θα αιτιολογείται ο προτεινόμενος 
προγραμματισμός σε συνδυασμό με το εργατοτεχνικό δυναμικό και το μηχανικό 
εξοπλισμό.  

2) Γραμμικό διάγραμμα χρονικού προγραμματισμού (Gantt) του έργου 

Όλες οι υποβολές θα γίνονται σε μέγεθος χαρτιού DIN Α4 ή Α3 και θα είναι έγχρωμες, σε 
τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε σελίδα θα είναι μονογραμμένη από 
τον εκπρόσωπο του Αναδόχου  στο έργο. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος γίνεται από 
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 145 του Ν 
4412/2016. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του, η Δ/νουσα Υπηρεσία 
επιστρέφει στον Ανάδοχο μία από τις υποβληθείσες σειρές,  εγκεκριμένη ή με τυχόν 
παρατηρήσεις.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση το χρονοδιάγραμμα  θα πρέπει να 
επανυποβληθεί τροποποιημένο - συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις,  εντός 
επτά (7) ημερολογιακών ημερών. 
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Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατασκευής του 
Έργου. 

8.2  Παρακολούθηση του Προγράμματος Κατασκευής του Έργου. 

Ο έλεγχος της προόδου του Έργου θα πραγματοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα  

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναφέρει έγκαιρα στη διευθύνουσα υπηρεσία 
οποιοδήποτε περιστατικό, το οποίο θα ήταν δυνατό να προκαλέσει καθυστέρηση ή να 
παρεμποδίσει την αποπεράτωση του Έργου,  να την ενημερώνει για τα μέτρα που 
παίρνει για θεραπεία ή βελτίωση των αντίξοων συνθηκών και  να αναπροσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα  στην περίπτωση που παρουσιάζονται αποκλίσεις, έτσι ώστε να τηρηθεί 
τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου.   

Ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει αναφορά προόδου 
των εκτελεσθεισών εργασιών, διαπίστωση των τυχόν αποκλίσεων από το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα,  αιτιολόγηση αυτών και αναφορά των ενεργειών για την τήρηση της 
συνολικής προθεσμίας του έργου, και παραπομπή σε αντίστοιχα αναπροσαρμοσμένα 
χρονοδιαγράμματα.  

8.3   Αναπροσαρμογές - παρατάσεις 

Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, 
το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών.  

Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών δύναται  να εγκριθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα το άρθρο 147 του Ν 4412/2016. 

Ρητά  αναφέρεται  ότι  η Υπηρεσία δεν θα λαμβάνει υπόψη  μικροπροβλήματα και αιτίες για χορήγηση  παράτασης  

προθεσμίας. Ιδιαίτερα, δεν θα ληφθούν υπόψη ισχυρισμοί για τυχόν άγνοια των εδαφολογικών ή  κλιματολογικών 

συνθηκών, για  δυσχέρειες στην εξασφάλιση των απαιτούμενων υλικών, εργατών ή μηχανημάτων, ή για καθυστερήσεις 

στην εκπόνηση και συμπλήρωση μελετών καθόσον ο διαγωνιζόμενος οφείλει να έχει συνεκτιμήσει όλες τις ανωτέρω 

παραμέτρους και να έχει συμπεριλάβει  τις αντίστοιχες προβλέψεις κατά την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος του έργου. 

Η μη τήρηση των  προθεσμιών του έργου με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την 
επιβολή διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο 
έκπτωσης του αναδόχου  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 145 του Ν 4412/2016 ως 
ισχύει.   

10 ΑΡΘΡΟ 9. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου – Απαιτήσεις ποιοτικού 

ελέγχου 

I. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου  

 Δεν απαιτείται  

ΑΡΘΡΟ 10.   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΌΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, να διαθέτει 
έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα, μέσα και εργαλεία για την άρτια,  πλήρη, 
έντεχνη και ασφαλή κατασκευή του έργου, καθώς και για την εκτέλεση τυχόν 
συμπληρωματικών ερευνών. Ο παραπάνω εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος 
καθ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου σύμφωνα με το πρόγραμμα κατασκευής που 
θα έχει υποβάλει ο Ανάδοχος και θα έχει μετά από τυχόν τροποποιήσεις, εγκριθεί από 
την Υπηρεσία. 

Ομοίως θα πρέπει να διατίθενται στο εργοτάξιο όλα τα όργανα που απαιτούνται από 
ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, για τον έλεγχο της εφαρμογής των ΠΤΠ και 
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των λοιπών κανονισμών που αφορούν στην κατασκευή του έργου. Ανάλογος εξοπλισμός 
θα πρέπει να υπάρχει και στα διάφορα εργοτάξια όπου τυχόν θα κατασκευασθούν 
τμήματα ή στοιχεία που θα ενσωματωθούν στο έργο, καθώς  και στην περίπτωση 
χρησιμοποίησης προκατασκευασμένων στοιχείων. 

Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα 
εργαλεία και τα λοιπά εφόδια που θα προσκομιστούν από τον Ανάδοχο στον τόπο 
εκτέλεσης των έργων, θα χρησιμοποιηθούν, με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα, με 
φροντίδα και ευθύνη του Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες 
προσκομίστηκαν. 

 
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ – ΈΝΑΡΞΗ ΚΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ . 

Ο Ανάδοχος δια ιδίων μέσων και με δαπάνες του θα μεριμνήσει για την εξεύρεση χώρου 
και για την τοποθέτηση των  αναγκαίων εργοταξιακών εγκαταστάσεων,  για την 
εξασφάλιση των απαιτούμενων παροχών ηλεκτρικού, νερού και γραμμών 
τηλεπικοινωνιών, καθώς και για την εξασφάλιση των σχετικών αδειοδοτήσεων από τους 
αρμόδιους φορείς.  

Προ της έναρξης των εργασιών απαιτείται η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και 
λοιπών μέτρων που ενδεχομένως θα απαιτηθούν για τον περιορισμό των οχλήσεων στη 
λειτουργία της πόλης.  

Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να 
καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Για την τομή των οδοστρωμάτων και την διάνοιξη των πεζοδρομίων θα πρέπει 
προηγουμένως ο Ανάδοχος με φροντίδα του να εφοδιασθεί με την σχετική άδεια 
του κυρίου της αντίστοιχης οδού ή πεζοδρομίου, δηλαδή τον Δήμο στην περιοχή 
του οποίου εκτελείται το έργο, θεωρούμενη από την Τροχαία. 

Η επαναφορά των οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων θα γίνεται με τον τρόπο που 
θα καθορίζεται στη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη και θα εκτελείται αμέσως μετά 
την αποπεράτωση των εργασιών αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
(διαβροχή και καλή συμπίεση των στρώσεων επιχώσεως, ξηρολιθοδομές όπου 
απαιτούνται κ.λ.π.) ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μελλοντική καθίζηση των 
οδών ή πεζοδρομίων. 

Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την αποκατάσταση με δαπάνες του της κάθε 
εμφανιζομένης ανωμαλίας στις τομές αυτές μέχρι την οριστική παραλαβή του 
έργου. 

Το μέγιστο μήκος εκσκαφής τάφρου που δεν έχει επιχωθεί, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 150 μέτρα. 

Σχετικά με τις προθεσμίες για την αποκατάσταση των τομών και την κατασκευή 
των ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα ισχύουν τα οριζόμενα στις οικείες άδειες 
εκσκαφής σε συνδυασμό με την συνολική προθεσμία και τις τμηματικές 
προθεσμίες του έργου. 

Κατά την κρίση της επιβλεπούσης Υπηρεσίας και εφόσον το ζητήσει ο 
ενδιαφερόμενος Δήμος, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει σχετικά 
με τις προθεσμίες για την αποκατάσταση των τομών και την πλήρη απομάκρυνση 
των υλικών, σύμφωνα με την 1854/6-3-69 απόφαση του ΥΔΕ «περί εγκαίρου και 
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εντέχνου αποκαταστάσεως προκαλουμένων τομών, οδοστρωμάτων και 
πεζοδρομίων» τα εξής: 

 Από την ημέρα προσβολής τμήματος οδοστρώματος κατά την έννοια του 
μήκους της οδού και για μήκος αντίστοιχα ενός οικοδομικού τετραγώνου 
μέχρι την πλήρη αποκατάσταση και απομάκρυνση και του τελευταίου 
κατάλοιπου υλικών, μπαζών, εργαλειών, εμποδίων κλπ ημέρες 
ημερολογιακές επτά (7) (εκτός από τα φρεάτια και τον τάπητα, για τα οποία 
οι ημερολογιακές ημέρες αυξάνουν σε είκοσι (20). 

 Από την ημέρα προσβολής τμήματος οδοστρώματος εγκαρσίως μέχρι την 
πλήρη αποκατάσταση και την πλήρη απομάκρυνση και του τελευταίου 
καταλοίπου υλικών, μπαζών, εργαλείων, κλπ τριάντα εξ ώρες (36) και για 
περίπτωση που διακόπτεται η κυκλοφορία εξήντα (60) ώρες, για 
περίπτωση που η οδός συνεχίζει να λειτουργεί.Τα παραπάνω δεν ισχύουν 
σε περίπτωση πλαισιωτής κατασκευής που απαιτεί περισσότερο χρόνο. Σε 
περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω οι παραβάτες τιμωρούνται με 
τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 

Ο Δήμος κατά την παρέλευση της προθεσμίας θα καταλογίζει σε βάρος του 
Αναδόχου την δαπάνη για την αποκατάσταση της τομής ακόμα και αν δεν την 
έχουν κάνει σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις. Παράταση των παραπάνω 
προθεσμιών μπορεί να υπάρξει μόνον εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του 
Κυρίου του έργου και μόνο σε εξαιτερικές ειδικές περιπτώσεις. 

Η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής που αφήνονται κατά μήκος του 
σκάμματος με έγκριση της Υπηρεσίας σαν προστατευτικά αναχώματα, γίνεται 
υποχρεωτικά, ταυτόχρονα με την κατασκευή τής υποβάσεως του οδοστρώματος. 
Εάν δεν ορίζεται αλλιώς στα σχέδια ή στα τεύχη του έργου, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παραδώσει το οδόστρωμα στην κατάσταση που ήταν πριν από 
την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Ως γνωστόν έχει εφαρμογή ο Ν.1080/80 «περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων του Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» ο 
Ν.999/79 «περί συντονισμού των προγραμμάτων εργασιών κατασκευής οδών και 
έργων κοινής ωφελείας εις την περιοχή μείζονος Πρωτευούσης και ετέρας 
περιοχάς της χώρας και άλλων τινών διατάξεων». Οσες επιβαρύνσεις, 
υποχρεώσεις κλπ προκύπτουν λόγω της εκτελέσεως της εργολαβίας 
(π.χ.πρόσθετες εγγυητικές επιστολές, πρόστιμα κλπ) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 
του έργου. 

 

11 ΑΡΘΡΟ 12. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

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: προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρα 
7 - 9), νόμος 3850/2010** (άρθρο 42). 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
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α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης 
έργων κ.λ.π.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα του νόμου 4412/2016. 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τέως) 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: οίκοθεν 
ΔΙΠΑΔ/177/2001, ΔΕΕΠΠ/85/2001 και ΔΙΠΑΔ/889/2002, στο χρονοδιάγραμμα των 
εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 
αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: 
νόμος 4412/2016. 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 
μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή 
τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρο 111), 
προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρα 10, 11), νόμος 3850/2010 (άρθρα 42 - 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παραγράφου 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). 

* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το 
παράρτημα Ι του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 305/1996. 

** O νόμος 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων άρθρο δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως 
διατάξεις των: νόμου 1568/1985, προεδρικού διατάγματος 294/1988, προεδρικού 
διατάγματος 17/1996, κ.λ.π. 

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παραγράφου 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί τα ακόλουθα: 

3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με 
προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο 
οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο 
προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: προεδρικό διάταγμα 
305/1996 (άρθρο 3 παράγραφοι 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με 
το παράρτημα ΙII του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 305/1996. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος 
Ασφάλειας Υγείας τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής 
ή εφαρμογής) σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 8) 
και την υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ΔΕΕΠΠ//85/2001 του (τέως) Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων η οποία ενσωματώθηκε στο νόμο 4412/2016. 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - 
Φάκελος Ασφάλειας Υγείας της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή 
που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα 
εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, 
κ.λ.π. (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κ.λ.π.). 
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δ. Να αναπροσαρμόσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 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: προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 
3 παράγραφος 9) και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ΔΙΠΑΔ/889/2002 (παράγραφος 
2.9) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η οποία 
ενσωματώθηκε στο νόμο 4412/2016. 

ε. Να τηρήσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας στο εργοτάξιο, 
κατά την εκτέλεση του έργου: προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 10) 
και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ΔΙΠΑΔ/889/2002 (παράγραφος 2.9Δ) του (τέως) 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και να τα έχει στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των 
κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται 
στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο Φάκελος Ασφάλειας Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό 
των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του 
έργου. 

Το περιεχόμενο του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας Υγείας 
αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφοι 5 - 7) και στις 
υπουργικής αποφάσεις οίκοθεν: [Α] ΔΙΠΑΔ/177/2001 (άρθρο 3) και [Α] ΔΙΠΑΔ/889/2002 
(παράγραφος 2.9) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων οι οποίες ενσωματώθηκαν στο νόμο 4412/2016. 

Η υποχρέωση εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας προβλέπεται σύμφωνα με το 
προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλαδή όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: προεδρικό 
διάταγμα 305/1996 (άρθρο 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 
του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 εδάφιο α' του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και την αριθμό 
πρωτοκόλλου [Α] 10201/2012 εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας. 

Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την 
προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: υπουργική απόφαση 
οίκοθεν [Α] ΔΕΕΠΠ/433/2000 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, η οποία ενσωματώθηκε στο νόμο 4412/2016. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο φάκελος ασφάλειας και υγείας φυλάσσεται με 
ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: 
προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 11) και υπουργική απόφαση 
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οίκοθεν [Α] ΔΙΠΑΔ/889/2002 (παράγραφος 2.9Δ) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και την κατάρτιση 
του φακέλου ασφάλειας και υγείας περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο 6/2008 του (τέως) 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

 

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 νόμο 3850/2010 (άρθρο 8 παράγραφος 1 και άρθρο 12 
παράγραφος 4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 
έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (άρθρο 8 παράγραφος 
2 και άρθρα 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: νόμος 3850/2010 (άρθρο 
9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων: 

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 
των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους νόμος 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφοι 1)α και 3 - 8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας νόμος 
3850/2010 (άρθρο 14 παράγραφος 1 και άρθρο 17 παράγραφος 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 (νόμος 3850/2010 άρθρο 20 παράγραφος 4), οφείλει να αιτιολογεί τις 
απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας ή στον 
εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται 
από τα άρθρα 4 και 5 του νόμου 3850/2010. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
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3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 
ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών νόμου 3850/2010 (άρθρο 
43 παράγραφος 2)β). 

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 νόμου 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφος 2)α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών νόμου 3850/2010 
(άρθρο 43 παράγραφος 2)γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου του νόμου 3850/2010 (άρθρο 18 παράγραφος 9). 

 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, 
πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 
305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 14) σε συνδυασμό με την υπουργική απόφαση [Α] 
130646/1984 του (τέως) 

Υπουργείου Εργασίας. 

Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω υπουργικών 
αποφάσεων, από τις κατά τόπους Διευθύνσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης 
Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχανικούς του αναδόχου και της 
Διευθύνουσας 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, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγμα 1073/1981 
(άρθρο 113), νόμος 1396/1983 (άρθρο 8) και την εγκύκλιο 27/2003 του (τέως) 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αριθμό πρωτοκόλλου 
ΔΕΕΠΠ/208/2003. 

 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ) 

 

Για την πιστή εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας κατά την εξέλιξη του έργου, 
πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και επίσης σε ειδική 
στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων 
στην αντίστοιχη σελίδα του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας. 
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Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος. 

 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, 
τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 
εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: 
προεδρικό διάταγμα 105/1995, προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτημα ΙV 
μέρος Α, παράγραφος 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: προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρα 
75 - 79), προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτημα ΙV μέρος Β, τμήμα II, 
παράγραφος 2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών 
ή αερίων κ.λ.π.) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρα 92 - 95), 
προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτημα ΙV μέρος Α, παράγραφος 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, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρα 
92 - 96), προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτημα ΙV μέρος Α, παράγραφοι 
3, 4, 8-10), νόμος 3850/2010 (άρθρα 30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, 
νιπτήρων, κ.λ.π.): προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρα 109, 110), νόμος 1430/1984 
(άρθρα 17, 18), προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτημα ΙV μέρος Α, 
παράγραφοι 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, κ.λ.π., 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: προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρα 102 
- 108), νόμος 1430/1984 (άρθρα 16 - 18), κοινή υπουργική απόφαση [Α] 
Β.4373/1205/1993 και οι τροποποιήσεις αυτής κοινή υπουργική απόφαση [Α] 8881/1994 
και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] Β.5261/190/1997, προεδρικό διάταγμα 396/1994, 
προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 9, παράγραφος γ). 

 

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - 
εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λ.π. 
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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 υπουργική απόφαση με αριθμό ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 του τέως Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

 Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό [Α] 6952/2011 του τέως Υπουργείου 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τέως Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων 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: νόμος 2696/1999 (άρθρα 9 – 11 και 
άρθρο 52) και την τροποποίηση αυτού: νόμος 3542/2007 (άρθρα 7 - 9 και άρθρο 46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: νόμος 2696/1999 (άρθρα 47, 48) και 
η τροποποίηση αυτού: νόμος 3542/2007 (άρθρα 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, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρα 75 
- 84), προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 8 παράγραφος δ και άρθρο 12, παράρτημα 
IV μέρος Α, παράγραφος 2), νόμος 3850/2010 (άρθρα 31, 35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων 
στοιχείων: προεδρικό διάταγμα 216/1978, προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρα 85 - 
91), κοινή υπουργική απόφαση [Α] 8243/1113/1991 (άρθρο 8), προεδρικό διάταγμα 
305/1996 (άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο 12, παράρτημα IV μέρος Α παράγραφος 11 και 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παράγραφος 4), νόμος 2696/1999 (άρθρο 32) και η τροποποίηση 
αυτού: νόμος 3542/2007 (άρθρο 30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 

α) κραδασμούς: προεδρικό διάταγμα 176/2005, 

β) θόρυβο: προεδρικό διάταγμα 85/1991, προεδρικό διάταγμα 149/2006, 

γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: 
προεδρικό διάταγμα 397/1994, 

δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: νόμος 3850/2010 
(άρθρα 36 - 41), προεδρικό διάταγμα 82/2010. 

 

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων 
προεδρικό διάταγμα 304/2000 (άρθρο 2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των 
μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, 
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των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας 
(ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές 
κλίμακες, κ.λ.π.): προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρο 17, 45 - 74), νόμος 1430/1984 
(άρθρα 11 - 15), προεδρικό διάταγμα 31/1990, προεδρικό διάταγμα 499/1991, προεδρικό 
διάταγμα 395/1994 και οι τροποποιήσεις αυτού: προεδρικό διάταγμα 89/1999, προεδρικό 
διάταγμα 304/2000 και προεδρικό διάταγμα 155/2004, προεδρικό διάταγμα 105/1995 
(παράρτημα IX), προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12, παράρτημα IV μέρος Β τμήμα 
ΙΙ παράγραφοι 7 - 9), κοινή υπουργική απόφαση [Α] 15085/593/2003, κοινή υπουργική 
απόφαση [Α] Δ13Ε/4800/2003, προεδρικό διάταγμα 57/2010, νόμος 3850/2010 (άρθρα 
34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12, 
παράρτημα IV, μέρος Β', τμήμα ΙΙ, παράγραφοι 7.4 και 8.5) και το προεδρικό διάταγμα 
304/2000 (άρθρο 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 προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 
12, παράρτημα IV, μέρος Β', τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το προεδρικό διάταγμα 
89/1999 (παράρτημα II, παράγραφος 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 προεδρικό διάταγμα 
89/1999 (άρθρο 4)α παράγραφοι 3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 
και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την κοινή υπουργική 
απόφαση [Α] 15085/593/2003 (άρθρο 3 και άρθρο 4 παράγραφος 7). 

 

5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 
εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, 
πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το 
είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 

5.1 Κατεδαφίσεις: νόμος 495/1976, προεδρικό διάταγμα 413/1977, προεδρικό διάταγμα 
1073/1981 (άρθρα 18 - 33, 104), κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991 (άρθρο 7), 
υπουργική απόφαση οίκοθεν 31245/1993, νόμος 2168/1993, προεδρικό διάταγμα 
396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτημα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3009/2/21-
γ/1994, υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: 
υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση 
Φ6.9/25068/1183/1996, προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτημα ΙV μέρος Β 
τμήμα II, παράγραφος 11), κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση 
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αυτής: υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000, προεδρικό διάταγμα 455/1995 και η 
τροποποίηση αυτού προεδρικό διάταγμα 2/2006, προεδρικό διάταγμα 
212/2006,υπουργική απόφαση 21017/84/2009. 

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λ.π.), Αντιστηρίξεις: νόμος 495/1976, 
προεδρικό διάταγμα 413/1977, προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρα 2 - 17, 40 - 42), 
υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (άρθρο 8 - ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 
παράγραφος 4), κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: 
υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000, νόμος 2168/1993, προεδρικό διάταγμα 
396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτημα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3009/2/21-
γ/1994, υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: 
υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση 
Φ6.9/25068/1183/1996, προεδρικό διάταγμα 455/1995 και η τροποποίηση αυτού 
προεδρικό διάταγμα 2/2006, προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτημα ΙV 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παράγραφος 10). 

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες: προεδρικό διάταγμα 778/1980, προεδρικό διάταγμα 1073/1981 
(άρθρα 34 - 44), νόμος 1430/1984 (άρθρα 7 - 10), κοινή υπουργική απόφαση 
16440/Φ.10.4/445/1993, προεδρικό διάταγμα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 
παράρτημα ΙΙΙ), προεδρικό διάταγμα 155/2004, προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12 
παράρτημα ΙV μέρος Α παράγραφοι 1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παράγραφοι 4 - 6, 14). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες: προεδρικό 
διάταγμα 95/1978, προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρα 96, 99, 104, 105), προεδρικό 
διάταγμα 70/1990 (άρθρο 15), προεδρικό διάταγμα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 
παράρτημα ΙΙΙ), Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση 7568.Φ.700.1/1996, κοινή υπουργική 
απόφαση οίκοθεν 16289/330/1999. 

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κ.λ.π.): 
προεδρικό διάταγμα 778/1980, προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρο 26 - 33, άρθρο 
98), υπουργική απόφαση 3046/304/1989, προεδρικό διάταγμα 396/1994 (άρθρο 9 
παράγραφος 4 παράρτημα ΙΙΙ), προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτημα ΙV 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παράγραφος 12). 

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των 
οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 m κάτω από την 
επιφάνεια της γης.) 

νόμος 495/1976, προεδρικό διάταγμα 413/1977, προεδρικό διάταγμα 225/1989, κοινή 
υπουργική απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση 
Φ.28/18787/1032/2000, νόμος 2168/1993, προεδρικό διάταγμα 396/1994 (άρθρο 9 
παράγραφος 4 παράρτημα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι 
τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική 
απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994, προεδρικό 
διάταγμα 455/1995 και η τροποποίηση αυτού: προεδρικό διάταγμα 2/2006, προεδρικό 
διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτημα ΙV μέρος Β τμήμα ΙΙ παράγραφος 10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση 
πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κ.λ.π. με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και 
καταδυτικού συνεργείου.) 

προεδρικό διάταγμα 1073/1981 (άρθρο 100), νόμος 1430/1984 (άρθρο 17), προεδρικό 
διάταγμα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτημα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 
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3131.1/20/95/1995, προεδρικό διάταγμα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτημα ΙV μέρος Β 
τμήμα ΙΙ παράγραφοι 8.3 και 13). 

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

 

Κατάλογος νομοθετημάτων και κανονιστικών διατάξεων: Απαιτούμενα μέτρα 
ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

 

 

Α. Νόμοι 

νόμος 495/1976 

νόμος 1396/1983 

νόμος 1430/1984 

νόμος 2168/1993 

νόμος 2696/1999 

νόμος 3542/2007 

νόμος 3850/2010 

νόμος 4030/2011 

νόμος 4412/2016 

(ΦΕΚ 337/Α/1976) 

(ΦΕΚ 126/Α/1983) 

(ΦΕΚ 49/Α/1984) 

(ΦΕΚ 147/Α/1993) 

(ΦΕΚ 57/Α/1999) 

(ΦΕΚ 50/Α/2007) 

 (ΦΕΚ 84/Α/2010) 

(ΦΕΚ 249/Α/2012) 

(ΦΕΚ 147/Α/2016) 

Β. Προεδρικά διατάγματα 

προεδρικό διάταγμα 413/1977 

προεδρικό διάταγμα 95/1978 

προεδρικό διάταγμα 216/1978 

προεδρικό διάταγμα 778/1980 

προεδρικό διάταγμα 1073/1981 

προεδρικό διάταγμα 225/1989 

προεδρικό διάταγμα 31/1990 

προεδρικό διάταγμα 70/1990 

προεδρικό διάταγμα 85/1991 

προεδρικό διάταγμα 499/1991 

(ΦΕΚ 128/Α/1977) 

(ΦΕΚ 20/Α/1978) 

(ΦΕΚ 47/Α/1978) 

(ΦΕΚ 193/Α/1980) 

(ΦΕΚ 260/A/1981) 

(ΦΕΚ 106/Α/1989) 

(ΦΕΚ 31/Α/1990) 

(ΦΕΚ 31/Α/1990) 

(ΦΕΚ 38/Α/1991) 

(ΦΕΚ 180/Α/1991) 
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προεδρικό διάταγμα 395/1994 

προεδρικό διάταγμα 396/1994 

προεδρικό διάταγμα 397/1994 

προεδρικό διάταγμα 105/1995 

προεδρικό διάταγμα 455/1995 

προεδρικό διάταγμα 305/1996 

προεδρικό διάταγμα 89/1999 

προεδρικό διάταγμα 304/2000 

προεδρικό διάταγμα 155/2004 

προεδρικό διάταγμα 176/2005 

προεδρικό διάταγμα 149/2006 

προεδρικό διάταγμα 2/2006 

προεδρικό διάταγμα 212/2006 

προεδρικό διάταγμα 82/2010 

προεδρικό διάταγμα 57/2010 

 

(ΦΕΚ 220/Α/1994) 

(ΦΕΚ 220/Α/1994) 

(ΦΕΚ 221/Α/1994) 

(ΦΕΚ 67/Α/1995) 

(ΦΕΚ 268/Α/1995) 

(ΦΕΚ 212/Α/1996) 

(ΦΕΚ 94/Α/1999) 

(ΦΕΚ 241/Α/2000) 

(ΦΕΚ 121/Α/2004) 

(ΦΕΚ 227/Α/2005) 

(ΦΕΚ 159/Α/2006) 

(ΦΕΚ 268/Α/2006) 

(ΦΕΚ 212/Α/2006) 

(ΦΕΚ 145/Α/2010) 

(ΦΕΚ 97/Α/2010) 

Γ. Υπουργικές αποφάσεις 

υπουργική απόφαση 130646/1984 

κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 

κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991 

κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν Β.4373/1205/1993 

κοινή υπουργική απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993 

κοινή υπουργική απόφαση 8881/1994 

υπουργική απόφαση οίκοθεν 31245/1993 

υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994 

υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 

υπουργική απόφαση 3131.1/20/95/1995 

υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 

υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996 

υπουργική απόφαση οίκοθεν Β.5261/190/1997 

(ΦΕΚ 154/Β/1984) 

(ΦΕΚ 132/Β/1989) 

(ΦΕΚ 138/Β/1991) 

(ΦΕΚ 187/Β/1993) 

(ΦΕΚ 765/Β/1993) 

(ΦΕΚ 450/Β/1994) 

(ΦΕΚ 451/Β/1993) 

(ΦΕΚ 301/Β/1994) 

(ΦΕΚ 73/Β/1994) 

(ΦΕΚ 978/Β/1995) 

(ΦΕΚ 677/Β/1995) 

(ΦΕΚ 1035/Β/1996) 

(ΦΕΚ 113/Β/1997) 
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κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 16289/330/1999 

κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 15085/593/2003 

κοινή υπουργική απόφαση Δ13Ε/4800/2003 

κοινή υπουργική απόφαση 6952/2011 

υπουργική απόφαση 3046/304/1989 

υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000 

υπουργική απόφαση οίκοθεν 433/2000 

υπουργική απόφαση οίκοθεν ΔΕΕΠΠ/85/2001 

υπουργική απόφαση οίκοθεν ΔΙΠΑΔ/177/2001 

υπουργική απόφαση οίκοθεν ΔΙΠΑΔ/889/2002 

υπουργική απόφαση ΔMEO/Ο/613/2011 

υπουργική απόφαση 21017/84/2009 

Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση 7568.Φ.700.1/1996 

 

(ΦΕΚ 987/Β/1999) 

(ΦΕΚ 1186/Β/2003) 

(ΦΕΚ 708/Β/2003) 

(ΦΕΚ 420/Β/2011) 

(ΦΕΚ 59/Δ/1989) 

(ΦΕΚ 1035/Β/2000) 

(ΦΕΚ 1176/Β/2000) 

(ΦΕΚ 686/Β/2001) 

(ΦΕΚ 266/Β/2001) 

(ΦΕΚ 16/Β/2003) 

(ΦΕΚ 905/Β/2011) 

(ΦΕΚ 1287/Β/2009) 

(ΦΕΚ 155/Β/1996) 

Δ. Εγκύκλιοι 

Εγκύκλιος 27/2003 

Εγκύκλιος 6/2008 

Εγκύκλιος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

Εγκύκλιος 27/2012 

 

ΔΕΕΠ Π/208/2003 

ΔΙΠΑΔ/215/2008 

10201/2012 

ΔΙΠΑΔ/369/2012 

 

Β.  Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας 
(ΣΟΔΑΥΕ). 

(σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προαναφερθείσης απόφασης ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-02 
(ΦΕΚ 16Β/14-01-03) Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ) 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι 
εξής : 

1) Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

2) Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα 
και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των 
ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή 
θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού 
ασφάλειας και του συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού 
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Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο 
αρμόδιο Κ.Ε.Π..Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού 
ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή 
και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού 
κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με 
εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Εργασίας 
Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου 
(ΕΞ.Υ.Π.Π.) υπό τους όρους και προϋποθέσεις των ισχυουσών διατάξεων. 

3) Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 

4) Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

5) Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για : 

 Αναφορά ατυχήματος, 

 Διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, 

 Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 

 Εκπαίδευση προσωπικού, 

 Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων. 
6) Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη 
προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής. 

7) Διαδικασίες Επιθεωρήσεων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 
εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων 
καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. 

8) Άλλες προβλέψεις. 

 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το 
αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε 

 Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε 
θέματα ΑΥΕ 

 Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από  όλους τους εργαζόμενους στο 
εργοτάξιο 

 Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή 
ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού 
Εργασίας. 

9) Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ 

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση 
του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις 
εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε και να συντάξει το τελικό ΦΑΥ. 

Το Σ.Α.Υ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 
εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του 
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Έργου και ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι 
όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία 
ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή 
των αδαπάνως για το Δημόσιο. 

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής : 

9.1 Γενικά 

 Είδος έργου και χρήση αυτού 

 Σύντομη περιγραφή του έργου 

 Ακριβής διεύθυνση του έργου 

 Στοιχεία του κυρίου του έργου 

 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

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

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

9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και  τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 

9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις 
π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λ.π. 
και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης 
επικινδυνότητας π.χ. 

Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 

Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 

Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

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

9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα 
μέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους. 

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

9. Α Γενικά :  
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 Είδος έργου και χρήση αυτού 

 Ακριβή διεύθυνση του έργου 

 Αριθμό αδείας 

 Στοιχεία του κυρίου του έργου 

 Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το ΦΑΥ. 
9. Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου :  

 Τεχνική περιγραφή του έργου 

 Παραδοχές μελέτης 

 Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 
9. Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθορισμού κ.λ.π.. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 
των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα δίκτυα (ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 

9.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Τo ανωτέρω περιλαμβάνει : 

 Τον κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη 
χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και 
επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως 
θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου 
π.χ. οδηγίες χρήσης του ακινήτου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην 
συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες 
έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 

 Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την 
περιοδική συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα Υπηρεσία υποχρεούται 
να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

Γ. Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, 
αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της Νομοθεσίας: 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό 
επίβλεψης της Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο 
του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας ( Μ.Α.Π ) και 
να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας.  

Ενδεικτικά τα Μ.Α.Π θα είναι, προστατευτικά κράνη, υποδήματα ασφαλείας, πλαστικές 
γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το 
καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά, και καπέλα ηλίου,  
και (2) δύο  κουτιά πρώτων βοηθειών για το εργοτάξιο, μάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες 
συγκράτησης,  αναπνευστικές συσκευές τύπου SCBA, κ.λ.π. 
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β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων 
πινακίδων ή φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης 
επικινδύνων θέσεων,  καθώς και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο 
για τους εργαζομένους, όσο και για τους κινούμενους στους χώρους των εργοταξίων 
ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ' αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό, 
φωτισμό, αερισμό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να 
εξασφαλίσει μέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

 

Δ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση 
πυρκαϊών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των 
εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

β. Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισμό ( αποψίλωση) των χώρων από τα 
πάσης φύσεως εύφλεκτα  υλικά  και αντικείμενα.  

γ. Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πύρας κοντά σε 
εύφλεκτα αντικείμενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων 
εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε 
τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα. 

 

Ε. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις εκσκαφές και τη χρήση εκρηκτικών ο Ανάδοχος 
οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τουλάχιστον τα κάτωθι: 

α. Ουδεμία  εργασία  εκσκαφής θα πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο αν 
πρωτίστως ο ίδιος δεν έχει συνεργασθεί με τους αρμόδιους φορείς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ) προκειμένου να επισημανθούν – απομονωθούν τα πάσης 
φύσεως δίκτυα ΟΚΩ. 

β. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών. 

 

ΣΤ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής και 
ασφάλειας των  εργαζομένων σε θέματα όπως: 

α. Εκπαίδευση προσωπικού 

β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία 

γ. Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς  

δ. Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας 
έναντι πάσης φύσεως θεομηνιών και φωτιάς  

ε. Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις 
εργασίας για την πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζομένους  

στ. Καταλληλότητα  εξοπλισμού – συντήρηση - αντικατάσταση φθαρμένου υλικού  

ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας 
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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 υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων μηχανικών, συντονιστών / 
τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, των ενδεδειγμένων 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 προλήψεως ατυχημάτων. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε  (15) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή του συμφωνητικού να καταθέσει στην Επίβλεψη τεύχος στο οποίο θα 
περιλαμβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 
και τα προαναφερθέντα. Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως 
καθηκόντων των απαιτούμενων για το έργο Συντονιστών / Τεχνικών Ασφαλείας  και 
Ιατρών εργασίας (για εργοτάξια άνω των 50 εργαζομένων). 

Ακόμη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο από τους αρμόδιους κρατικούς 
και μη φορείς τα θεωρημένα ή μη βιβλία που απαιτεί η νομοθεσία: 

• Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας  (Υπ. Απόφαση 130646/84 ΦΕΚ 154 Β /19-3-84) 

• Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας  ή και   Ιατρού Εργασίας  

Είναι ευνόητο ότι ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών των παραγόντων του 
Αναδόχου του Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων μηχανικών 
αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Ζ. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Συμπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στα πιο πάνω κείμενα διευκρινίζεται ότι η 
σύνταξη του Μητρώου των έργων θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 
που διευθύνει το έργο κυρίως όσον αφορά  την παρουσίαση των στοιχείων του έργου σε 
σύγχρονη ηλεκτρονική μορφή. 

Πάντως σε κάθε περίπτωση το «Μητρώο του Έργου» πρέπει να περιλαμβάνει 
απαραίτητα: 

1. Πίνακα απογραφής, που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί μέρους έργα, 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμού κτλ. που συγκροτούν το όλο το Έργο 

2. Πλήρη σειρά «as built» των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά 
εφαρμόστηκαν.  

3. Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους 

4. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 
(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες) 

5. Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου με αντίγραφα όλων 
των αντιστοίχων πιστοποιητικών του(ων) Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου . 
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6. Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ. 

7. Το φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
(Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Τα στοιχεία του Μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα 
συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε τρία (3) 
αντίτυπα.. 

Τα κείμενα θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη. Η όλη διαδικασία 
σύνταξης και υποβολής του Μητρώου θα συμφωνηθεί με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 
θα είναι συμβατή με το εφαρμοζόμενο από τον Ανάδοχο σύστημα Διασφάλισης 
Ποιότητας και το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου.  

Όλα τα στοιχεία του Μητρώου του Έργου θα παραδοθούν και σε ψηφιακή μορφή. 

Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
νοούνται συμβατικά ότι περιλαμβάνονται ανοιγμένες στις τιμές του Τιμολογίου. 

Η ολοκλήρωση και η παράδοση του Μητρώου Έργου στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
πρέπει να γίνει μετά το τέλος των εργασιών. Σε περίπτωση μη υποβολής του θεωρείται 
ότι η εργολαβία δεν έχει περατωθεί και επομένως δεν θα  εκδίδεται Βεβαίωση 
Περάτωσης των Εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Προστασία και εξασφάλιση κυκλοφορίας κατά τη 

διάρκεια εκτελέσεως των έργων -Σήμανση 

14.1 Ο Ανάδοχος, θα κλιμακώνει τις εργασίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά 
το δυνατό η παρακώλυση ή η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, θα εξασφαλίζει δε 
την προσπέλαση των οικιών, καταστημάτων κ.λ.π. από τους πεζούς. Οι δαπάνες αυτές 
δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα, επειδή συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές του 
Τιμολογίου και λαμβάνονται υπ' όψη απ' τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς 
του. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει (με δικές του δαπάνες) τα επιβαλλόμενα για κάθε 
περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή 
ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτές 
και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που 
θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ' αυτόν 
εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που 
απασχολούνται στο έργο του. 

Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης τους, ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, να προβαίνει 
στην πλήρη σήμανση των εργοταξίων, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε 
επικίνδυνης θέσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, όλα τα μέτρα εξασφάλισης 
της κυκλοφορίας ύστερα από σύνταξη σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας και 
έγκριση από την Υπηρεσία που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή λειτουργία της 
ευρύτερης περιοχής για κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση προς άλλους Εργολήπτες, ή 
εργατικό προσωπικό που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες 
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Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους για μετάβαση τους στις 
ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την δημιουργία διευκολύνσεων βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόμους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη, ότι δεν 
μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλυτέρου εκείνου για το οποίο έχει 
υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, με σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί οχήματα βαρύτερα των προβλεπομένων 
για κυκλοφορία στους δρόμους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει τους δρόμους 
στην προγενέστερη κατάστασή τους, συντασσομένου εν ανάγκη, και σχετικού 
πρωτοκόλλου προ και μετά τη χρήση των δρόμων. Οπωσδήποτε, εφ' όσον κάνει χρήση 
τέτοιων οδών (μέσα στους ανωτέρω περιορισμούς), υποχρεούται στη συντήρηση και των 
δρόμων αυτών καθ' όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, χωρίς 
οποιαδήποτε ιδιαίτερη αποζημίωση εκ μέρους του Δήμου. 

Όσον αφορά στην κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων του, είναι 
αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνομικών Διατάξεων. 

14.2 Οριστική και Προσωρινή Σήμανση 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός μηνός από της υπογραφής του συμφωνητικού, να 
προμηθευτεί και να τοποθετήσει με δική του δαπάνη δύο  ενδεικτικές  πινακίδες του 
έργου σε διαστάσεις, περιεχόμενο και προδιαγραφές που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, να προβαίνει 
στην πλήρη σήμανση των εργοταξίων, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε 
επικίνδυνης θέσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μελετήσει και εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες την 
οριστική σήμανση του ευρύτερου χώρου του έργου καθώς και την προσωρινή σήμανση  
κατά τη  διάρκεια όλων των διακεκριμένων σταδίων και φάσεων της κατασκευής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τυχόν 
αναγκαία μετατόπιση δικτύων,  προσωρινή ή μόνιμη, ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, ΟΤΕ 
κλπ) απαραίτητη για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, ή για την καλή λειτουργία αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. Περιβαλλοντικοί όροι - Ελαχιστοποίηση όχλησης  

Η εκτέλεση και λειτουργία του έργου πρέπει να είναι σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για το έργο .  

ΕΌλες οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς αδικαιολόγητο θόρυβο και ενοχλήσεις. Ο 
Ανάδοχος θα αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες 
λόγω θορύβου ή  άλλης ενόχλησης του προκαλείται  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών καθώς και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, 
χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με αυτές. 

Ο Ανάδοχος δεν θα προκαλεί ρύπανση εντός ή εκτός του Εργοταξίου με εναπόθεση, 
διαρροή, ή διασπορά επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ρυπαντών. Με τον όρο «επικίνδυνη 
ουσία» νοείται οποιαδήποτε ουσία που σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τη 
γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβής για το περιβάλλον. 
Ο Ανάδοχος δεν πρέπει να παράγει, χρησιμοποιεί ή να αποθηκεύει επικίνδυνες ουσίες, 
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πλην εκείνων που είναι απολύτως απαραίτητες για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών 
τηρούμενης πάντοτε σχολαστικά της ισχύουσας Νομοθεσίας, όσον αφορά την 
παραγωγή, διακίνηση, αποθήκευση και χρήση τους. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα 
βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που 
του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για 
κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή 
θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης 
φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα. 

Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής ή φύλαξης αδρανών υλικών και ασφαλτομιγμάτων, σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

Επειδή μεγάλο μέρος των εργασιών της εργολαβίας θα εκτελεσθεί πλησίον άλλων 
έργων, ο Ανάδοχος των εργασιών της παρούσης εργολαβίας, θα ευθύνεται στο ακέραιο 
για τυχόν καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά. 

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, 
των υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος ποινικά και αστικά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις Διατάξεις των περί 
εργατών και εργασίας Νόμων και Διαταγμάτων, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, 
ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά για αποφυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή 
ατυχημάτων ή προκλήσεως πλημμύρων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή 
υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα. 

Για κάθε διατάραξη ή ζημιά σε υφιστάμενες οικοδομές, προερχόμενη από την κατασκευή 
των έργων, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, υποχρεούμενος σε 
αποκατάσταση της προκληθείσας ζημιάς, είτε στην καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης 
για την αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών μέσα σε κατοικημένες 
περιοχές και μάλιστα σε στενούς δρόμους και πλησίον υφισταμένων κτιρίων κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν η κυκλοφορία οχημάτων, η 
επικοινωνία των περιοίκων και να αποτρέπεται κάθε ζημιά ή ατύχημα. 

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει με αυστηρότητα, όλες τις συμβατικές απαιτήσεις των 
Προδιαγραφών και των σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση, έχοντας πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια έργων και προσώπων και για την 
έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Μέτρα προστασίας των χώρων κατασκευής 

16.1 Μέτρα προστασίας των χώρων κατασκευής  

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να απαγορεύει την προσπέλαση 
στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση 
της Σύμβασης, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία 
ατόμων. Οφείλει δε να αναρτήσει σχετική με την απαγόρευση αυτή πινακίδα σε εμφανές 
σημείο. 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει με αποκλειστική ευθύνη του όλες τις 
περιοχές εκτέλεσης εργασιών, αποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των 
αναγκαίων μέτρων, επ' ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης 
και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να 
συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνες του να 
παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών, 
τη διατήρηση τους και τη συντήρησή τους. 

Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται 
για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την 
επίβλεψη. 

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την 
πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται 
αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση 
των αναγκαίων εργασιών. 

Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Επίβλεψη 
έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε βάρος και 
για λογαριασμό του Αναδόχου. 

16.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας  

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες 
και υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. Πριν από την έναρξη των 
εργασιών, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να παραλάβει απ' τους διάφορους 
Οργανισμούς τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του 
έργου, θα κάνει δε με δαπάνες του, δοκιμαστικές τομές, ώστε να εξακριβωθούν οι 
ακριβείς θέσεις τους. Επίσης πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα 
μεριμνήσει ώστε να εκδοθούν από τις διάφορες Υπηρεσίες, π.χ. οι άδειες τομής του 
οδοστρώματος, οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. υποβάλλοντας 
εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, όπως και τα απαραίτητα για την έκδοση των αδειών 
σχέδια και στοιχεία μελέτης, στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Οι εργασίες για τις μετατοπίσεις ανωτέρω εγκαταστάσεων και δικτύων, εφ' όσον είναι 
μόνιμες, αν τυχόν εμπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι 
λόγοι, θα εκτελούνται με την φροντίδα των Οργανισμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και 
καμία ανάμιξη οικονομική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει όμως την 
υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Η 
Υπηρεσία, δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων μετατοπίσεως 
αγωγών και δικτύων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

16.3 Αντιστηρίξεις 

Χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα 
απαραίτητα έργα μόνιμων ή προσωρινών αντιστηρίξεων. Στα έργα αυτά 
περιλαμβάνονται και τα παρακάτω: 

 Αντιστηρίξεις ή διαμόρφωση πρανών για την ασφαλή εκτέλεση των εκσκαφών, 
των σκυροδετήσεων κλπ.,  

 Αντιστηρίξεις για την ασφάλεια των παρακείμενων κτιρίων, τοίχων και λοιπών 
κατασκευών, 
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 Αντιστηρίξεις για την προστασία και συγκράτηση αγωγών, δικτύων κλπ. Στις 
μεθόδους αντιστήριξης ενδέχεται να περιλαμβάνονται πάσσαλοι, 
πασσαλοσανίδες, διαφράγματα, πανέλλα, αγκυρώσεις κλπ. 

 Όπου χρειαστεί να κατασκευαστούν οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία από 
οπλισμένο σκυρόδεμα (θεμελιώσεις, περιμετρικά τοιχώματα αντιστήριξης, 
υποστυλώματα, πλάκες, δοκοί, κλπ) που συνθέτουν τα τμήματα του έργου, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται γενικά να κατασκευάζει σε κάθε φάση της κατασκευής με 
δική του ευθύνη και δαπάνη τα απαιτούμενα, προσωρινά συστήματα 
αντιστηρίξεων και υποστυλώσεων και να εκπονήσει τη σχετική μελέτη επάρκειας 
των συστημάτων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. Διεύθυνση του έργου από τον Ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται ιδίως στα άρθρα 138, 139 και 140 του Ν 
4412/2016. Ειδικότερα σχετικά με το προσωπικό του αναδόχου, ισχύουν και οι κάτωθι 
όροι: 

17.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία την 
έδρα της επιχείρησης του, με ακριβή διεύθυνση του, καθώς και τον αντίκλητο του . 

17.2 Το αργότερο εντός τριάντα (30)  ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στη Υπηρεσία για έγκριση το οργανόγραμμα 
διοίκησης του εργοταξίου του με τα ονόματα των υπευθύνων για κάθε θέση καθώς και τα 
βιογραφικά τους και θα συστήσει γραφείο εργοταξίου, που θα διατηρήσει σε όλη την 
διάρκεια κατασκευής του έργου και μέχρι την προσωρινή παραλαβή. Στο εργοταξιακό 
γραφείο θα προβλεφθούν  δύο θέσεις εργασίας για χρήση από τους μηχανικούς της 
Επίβλεψης. 

17.3  Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου (Εργοταξιάρχης) θα είναι έμπειρος 
διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι  ή άλλης ισότιμης Σχολής  10 ετούς 
τουλάχιστον κατασκευαστικής πείρας σημαντικών παρόμοιων έργων που θα διορισθεί 
από τον Ανάδοχο με την έγκριση της υπηρεσίας. Για την έγκριση του προτεινόμενου εκ 
μέρους του αναδόχου  μηχανικού, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία τα απαραίτητα πιστοποιητικά και στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι διαθέτει τα 
απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία.  Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί κατά την 
απόλυτη κρίση της να μη δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο Μηχανικό, σε 
περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και 
πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. 

Ο Εργοταξιάρχης θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία 
του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν 
σχέση με το υπόψη έργο. 

Ο Εργοταξιάρχης θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε 
όλα τα θέματα του εργοταξίου περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, 
ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της 
υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου 
του Έργου (παραλαβές, φύλλα ελέγχου εργασιών, επιμετρήσεις, ημερολόγια, κλπ.). 

Ο Εργοταξιάρχης είναι αρμόδιος για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και 
για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφαλείας των 
εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου.   
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Γι' αυτό ο εργοταξιάρχης πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία με την υποβολή του 
οργανογράμματος, υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και 
τις ευθύνες του.  

Επίσης ο Ανάδοχος θα  δηλώσει το Μηχανικό που θα είναι εξουσιοδοτημένος να 
αναπληρώνει τον εργοταξιάρχη Μηχανικό, όταν απουσιάζει. μαζί με δήλωση του 
Μηχανικού με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του.  

17.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να στελεχώσει το εργοταξιακό Γραφείο με 
ειδικευμένους και έμπειρους διπλωματούχους μηχανικούς ή επιστήμονες άλλης 
ειδικότητας  που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου.  

Η ελάχιστη απαιτούμενη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 
139 του Ν 4412/2016 καθορίζεται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού του έργου 
(άρθρο 25.2) .  Ανάλογα με την φάση κατασκευής και για κάθε τμήμα της κατασκευής θα 
υπάρχει υπεύθυνος διπλωματούχος Μηχανικόςή άλλος επιστήμονάς  αντίστοιχης 
ειδικότητας . Το ως άνω προσωπικό θα πρέπει να ομιλεί, να διαβάζει και να γράφει 
άριστα την ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν μόνιμα τεχνικοί 
διερμηνείς για τον καθένα.  

Για την έγκριση των παραπάνω προτεινομένων Μηχανικών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία που 
θα αφορούν στα προσόντα και στην πείρα τους. Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να μην 
εγκρίνει τους προτεινόμενους από τον Ανάδοχο Μηχανικούς αν θεωρήσει ότι δεν έχουν 
τα κατάλληλα προσόντα και πείρα, ή δεν είναι κατάλληλοι για τις αντίστοιχες θέσεις. 

17.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να δηλώσει και το υπόλοιπο τεχνικό προσωπικό 
(Μηχανικούς  Π.Ε, μηχανικούς Τ.Ε., Εργοδηγούς κλπ) 

17.6 Το προσωπικό του Εργοταξίου  που χρειάζεται για τη διεύθυνση και 
παρακολούθηση του έργου, θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή ζητηθεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση με τα 
ονόματα των προσώπων  καθώς και τα τηλέφωνά τους. 

Ο επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, όπως επίσης και οι τεχνικοί 
υπάλληλοι που θα συμμετέχουν στη Διεύθυνση και την παρακολούθηση του έργου, θα 
πρέπει να οριστούν εγγράφως και να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία. Επίσης θα 
πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι από τον Ανάδοχο για την υπογραφή των επί τόπου 
παραλαμβανομένων αφανών εργασιών, επιμετρητικών στοιχείων, πρωτοκόλλων 
δοκιμών κ.λ.π. 

17.7 Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη 
έγκρισή της για τον διορισμό οποιουδήποτε από το προσωπικό του Αναδόχου οπότε ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να τον απομακρύνει και να τον αντικαταστήσει με άλλον του 
οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

17.8 Η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο 
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

17.9 Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι χρησιμοποιούμενοι από τον Ανάδοχο υπεργολάβοι θα 
πρέπει να εγκρίνονται από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την 
Επίβλεψη και να υποβάλει ότι πληροφοριακά στοιχεία  ζητηθούν  άλλως δεν θα 
πιστοποιούνται οι εργασίες που εκτελούνται από μη εγκεκριμένους υπεργολάβους.  
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ΑΡΘΡΟ 18. Επίβλεψη 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 136  του Ν 4412/2016.   

Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους 
τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, 
περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως συμβούλων της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, 
λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η 
Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, 
εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το 
προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ, ούτε μειώνει τις πλήρεις και 

αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι 

της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ και των λοιπών Τευχών 

Δημοπράτησης. 

Η επίβλεψη του έργου θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά στη τήρηση των 
Συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος κάθε υλικού 
και εργασίας, δοκιμές, πλήρης έλεγχος εφαρμογής της οριστικής μελέτης όπως  θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγράμματος κ.λ.π.) 

ΑΡΘΡΟ 19. Ημερολόγιο του έργου – Βιβλίο Καταμέτρησης Αφανών 

Εργασιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
146 του Ν 4412/2016. Το ημερολόγιο τηρείται σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα 
φύλλα, υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του αναδόχου και από εντεταλμένο όργανο 
της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο και το ένα αποκοπτόμενο φύλλο 
περιέρχεται στη Διευθλυνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών με μέριμνα του 
εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης.  

ΑΡΘΡΟ 20. Επιμετρήσεις 

20.1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία 
για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 
151 του Ν 4412/2016. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται από τον Ανάδοχο στο τέλος κάθε 
μήνα κατά διακριτά μέρη του έργου και υποβάλλονται για έλεγχο στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία,  το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς 
τους μηνός,  σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο . 

20.2.  Οι επιμετρήσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη  και 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, τα 
οποία συντάσσονται κατά την παρ. 3 του άρθρου 151,  εφόσον πρόκειται για εργασίες 
των οποίων η ποσοτική επαλήθευση  δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του έργου. 
Επίσης οι επιμετρήσεις συνοδεύονται από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια 
τα οποία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από τον ανάδοχο στη 
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Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έλεγχο το αργότερο 20 ημέρες μετά το τέλος του επομένου 
της εκτελέσεώς τους μηνός, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν 4412. 

20.3. Η τελική επιμέτρηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο στη 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την βεβαιωμένη 
περάτωση του έργου . Πριν την Τελική Επιμέτρηση θα συντάσσονται τα “as-built” σχέδια 
τα οποία θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν 4412/2016 όπως 
ισχύει σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. Περιεχόμενα τιμών μονάδας τιμολογίου έργου. 

Σύνθετες τιμές - Τιμές μονάδος νέων εργασιών – Αναθεώρηση τιμών 

- Απολογιστικές εργασίες  

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη που τη συνοδεύουν.  

Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου Μελέτης αναφέρονται σε εργασίες πλήρως και έντεχνα 
περαιωμένες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες που περιγράφονται στους γενικούς όρους 
του τιμολογίου και στα άρθρα των ενιαίων τιμολόγιων εργασιών δημοπράτησης 
δημοσίων έργων που εγκρίθηκαν με την Δ11γ/0/9/7/7.2.2013 απόφαση Υπουργείου 
Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – Υποδομών – Μεταφορών – Δικτύων (ΦΕΚ 363 
Β/19.2.2013) για έργα οδοποιίας, υδραυλικά, λιμενικά, οικοδομικά, πρασίνου και 
ηλεκτρομηχανολογικά, όπως αυτά διορθώθηκαν με την Δ11γ/ο/3/20/20.3.2013 απόφαση 
(ΦΕΚ 639 Β/20.3.2013) και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου. 
Επίσης στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου και στα γενικά έξοδα του αναδόχου 
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες, που τον βαρύνουν 
αποκλειστικά: 

 Δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για λήψη στοιχείων πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά την κατασκευή του έργου, καταμέτρηση υλικών κλπ., σύνταξη και εκτύπωση 
σε πέντε (5) αντίτυπα των τευχών των επιμετρητικών στοιχείων και υποβολή σε 
ψηφιακή μορφή (CD).  

 Δαπάνες σύνταξης των απαιτούμενων μελετών εφαρμογής και λοιπών μελετών 
του άρθρου 7 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και της υποβολής τους 
στην υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα και  σε ψηφιακή μορφή (CD).  

 Δαπάνες των αναγκαίων τοπογραφικών εργασιών, οι οποίες εκτελούνται 
απαραίτητα από διπλωματούχο Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό και αφορούν 
στην εφαρμογή των στοιχείων της μελέτης για την κατασκευή του έργου γενικά 
και τις επιμετρήσεις (π.χ. χωροστάθμηση, λήψη διατομών), όσες φορές αυτά 
απαιτούνται κατά τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης των εργασιών, οπότε και πρέπει 
να υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα όλα τα απαραίτητα τεύχη και σε ψηφιακή 
μορφή (CD).  

 Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών για:  περιοχές λήψης 

δανείων υλικών για χωματισμούς,  περιοχές απόθεσης και μόρφωσης 

προϊόντων εκσκαφών ή καθαιρέσεων ή γενικά για αποθήκευση υλικών,  θέσεις 

εγκατάστασης μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά,  προσπέλαση προς τα 
εργοτάξια και τις θέσεις λήψης – απόθεσης – αποθήκευσης υλικών.  

• Δαπάνες προσωρινής σήμανσης, περίφραξης και φύλαξης του εργοταξίου σε όλη 
τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  
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• Δαπάνες για την εκκένωση και καθαρισμό των χρησιμοποιηθέντων εργοταξίων και 
χώρων από κάθε είδους υλικά, μηχανήματα, προσωρινές εγκαταστάσεις μετά την 
ολοκλήρωση του έργου. Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη για αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση στην εκκένωση των χώρων. 

 

Για την πληρωμή των διαφόρων συμβατικών εργασιών θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά 
απ ευθείας οι σύνθετες τιμές του τιμολογίου, εφόσον υπάρχουν αυτές. Αποκλείεται να 
γίνει δεκτό από την Υπηρεσία αίτημα του Αναδόχου για την αναλυτική επιμέτρηση και 
πληρωμή των εργασιών, λόγω τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων (κυκλοφοριακών 
κλπ). 

 

Για τις εργασίες που δεν προβλέπονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο θα γίνονται νέες τιμές 
μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4412/2016 . 

Ως βοηθητικό στοιχείο λαμβάνεται το συμβατικό τιμολόγιο. Μόνο για εργασίες οι οποίες 
δεν υπάρχουν εν όλω ή εν μέρει στο συμβατικό τιμολόγιο, εφαρμόζονται άλλα  βοηθητικά 
στοιχεία, όπως: 

Η ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Εργων Υπ.Δ.Ε. (Α.Τ.Υ.Ε.) και το συμπλήρωμα της 
έκδοσης του 1978 όπως διορθώθηκαν μεταγενέστερα. 

Η έντυπη ανάλυση Τιμών Εργων Οδοποιϊας (Α.Τ.Ε.Ο.) του Υπ.Δ.Ε. εκδόσεως 1975 και 
το αντίστοιχο περιγραφικό τιμολόγιο του Υπ.Δ.Ε. όπως διορθώθηκαν μεταγενέστερα. 

Το αναλυτικό τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών (Α.Τ.Ο.Ε.) της Υπηρεσίας Οικισμού του 
Υπ.Δ.Ε. 

Το αναλυτικό τιμολόγιο  Εργασιών Πρασίνου  (Α.Τ.Ε.Π) 

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω βοηθητικά στοιχεία θα εφαρμόζονται ασχέτως των 
μέσων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών 
(δηλαδή μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, 
καινούριων ή όχι, εργατικών χειρών εν όλω ή εν μέρει, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κλπ). 

Εφ’ όσον παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέας εργασίας πέραν των περιγραφομένων στα 
Συμβατικά Τεύχη, τότε αυτή θα εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 156 του 
Ν 4412/2016.  

Αν για τις ανάγκες του έργου χρειαστεί στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών να 
περιληφθούν και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, αυτός 
συνοδεύεται από πρωτόκολλο κανονισμού τιμών των εργασιών αυτών που συντάσσεται 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 156 του Ν 4412/2016. 

Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μιας σύμβασης είναι δυνατό να μειωθούν και η «επί 
έλασσον» δαπάνη να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της εργολαβίας, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν 4412. 

Για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 
153 του Ν 4412/2016 ως ισχύει. 

Για τυχόν απολογιστικές εργασίες  εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 154 του Ν 
4412/2016 ως ισχύει.  

Αν υπάρξει ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες και απρόβλεπτες εργασίες,  ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις 

εκτελέσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 155 του Ν 4412/2016. 
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Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος με τον 
χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 22. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕ & ΟΕ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

22.1. Οι λογαριασμοί για τις εκτελεσμένες εργασίες, θα συντάσσονται ανά μήνα και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του  Ν 4412/2016. Στους λογαριασμούς 
περιλαμβάνεται  ποσοστό Γενικών Εξόδων & Οφέλους του Εργολάβου  ίσο με 18%. 

 Όλες οι πιστοποιήσεις στηρίζονται στις επιμετρήσεις εργασιών και στα πρωτόκολλα 
παραλαβής αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό 
εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί. Προσωρινές επιμετρήσεις, ημιτελείς εργασίες, 
υλικά εισκομισθέντα για τις ανάγκες του έργου είναι δυνατό να περιλαμβάνονται στο 
λογαριασμό μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο άρθρο 152 του  Ν 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται σε 
αυτό.   

22.2. Όλοι οι πιο πάνω λογαριασμοί, συμπεριλαμβανομένου και του Τελικού, 
υπόκεινται στις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε 
τρίτου, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής της, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο για έργα εκτελούμενα  από Δημόσιες 
Επενδύσεις.   

22.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει υποβάλει για έλεγχο στην επίβλεψη του έργου, 
3 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα από την υποβολή της πιστοποίησης , όλα τα φύλλα 
ποιοτικού ελέγχου που αντιστοιχούν στις εκτελεσμένες προς πιστοποίηση εργασίες. Στα 
φύλλα ποιοτικού ελέγχου θα επισυνάπτονται και όλα τα αντιστοιχούντα προβλεπόμενα 
από το νόμο πιστοποιητικά υλικών και παραστατικά, όπως δελτία αποστολής υλικών, 
τεχνικά δελτία παράδοσης, αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών, γνωματεύσεις 
ειδικών π.χ. γεωτεχνικών ή άλλων για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κλπ.   

Εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην 
πιστοποίηση.  

Εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή 
σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν 4412/2016. 

22.4 Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται η συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, 
σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 152  του Ν 4412/2016 αν γι΄ αυτή δεν έχουν 
κατατεθεί εγγυητικές επιστολές κατά την παρ. 6 α)  του άρθρου 72 του Ν 4412/2016 
(οπότε γίνεται σχετική μνεία),  καθώς και όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του 
εργοδότη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 152 του Ν 4412/2016. 

22.5 Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται αναθεωρήσεις τιμών οι οποίες γίνονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν 4412/2016  .   

22.6 Για την πληρωμή της Πιστοποίησης προϋπόθεση είναι η προσκόμιση από τον 
ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής, σύμφωνα με το 
προαναφερθέν άρθρο του Ν 4412/2016.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 
152  του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  23. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Για την παραλαβή των εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4412/2016.  

Μετά το πέρας  των εργασιών  που περιλαμβάνονται στην εργολαβία αυτή, εκδίδεται 
Βεβαίωση Περαίωσης  του Έργου κατά το άρθρο 168 του Ν 4412/2016 και διενεργείται 
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προσωρινή παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 170 του  Ν 4412/2016. Η οριστική 
παραλαβή  θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 172 του  Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 24. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων - 

Ελαττώματα 

Ο χρόνος εγγυήσεως, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη συντήρησή του,  καθορίζεται σε  δεκαπέντε (15) μήνες , σύμφωνα με 
το άρθρο 171 του  Ν 4412/2016. 

Κατά τον χρόνο εγγύησης (15 μήνες) ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα ( κατ’ ελάχιστο στην αρχή κάθε μήνα) το έργο,  να το διατηρεί σε 
ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας και να αποκαθιστά κάθε βλάβη του με δαπάνες 
του. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν 
οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η 
δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή εκτελούνται από την υπηρεσία.  

Την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα παραδίδει  στην Υπηρεσία: 

α. Μηνιαίο  Δελτίο που θ' αναφέρονται : η ύπαρξη πιθανών προβλημάτων, 
επισκευών ή ζημιών που προκλήθηκαν από τρίτους 

β. Ετήσιο δελτίο αναλόγου περιεχομένου 

Ο Ανάδοχος, είναι επίσης υπεύθυνος αν δια λόγους κακής λειτουργίας ή μη λειτουργίας 
κάποιων εγκαταστάσεων , προξενηθούν ζημιές θετικές ή αποθετικές σε τρίτους ή στην 
περιουσία του ΔΗΜΟΥ (π.χ. κτίρια, πεζοδρόμια, δρόμοι, δίκτυα και άλλες 
εγκαταστάσεις). 

Ο Ανάδοχος επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν για τους ανωτέρω λόγους (κακή 
λειτουργία κ.λ.π.) υπάρξουν επιπτώσεις στο Δήμο (Μηνύσεις από Υπηρεσίες, Ιδιώτες 
κ.λ.π.). Η καταβολή των οποιονδήποτε επιδικαζόμενων αποζημιώσεων βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 
παρουσιασθούν ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην 
αποκατάσταση τους η Υπηρεσία ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 2 του 
άρθρου 171 του  Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 25. Συντήρηση των Έργων - Ελαττώματα 

25.1  Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση 
λειτουργίας με δαπάνες του. 

25.2  Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή 
αυτών παρουσιασθούν ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο Ανάδοχος, και δεν προβεί 
στην αποκατάστασή τους, η Υπηρεσία ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρ. 2 
μέχρι 6 του άρθρου 45 του Π.Δ. 609/85 και τις διατάξεις του Ν. 3669 / 2008. 

ΑΡΘΡΟ 26. Ασφάλιση του Έργου 

Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις 
που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 
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26.1 Γενικοί Όροι 

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. 

Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του 
Ν.Δ. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και 
συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

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.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.   118/1985. 

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. 

1. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις : 

 θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα 

 θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους  του 
παρόντος άρθρου, των λοιπών άρθρων της  ΕΣΥ και των λοιπών Συμβατικών 
Τευχών. 

 θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 
2. Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι 

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

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. 

Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον 
Νόμο 489/76 και το Π.Δ. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων , η οποία 
παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

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 Δημοπράτησης 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. Οπωσδήποτε, μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται 
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ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και 
σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

(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 ΚτΕ, υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης και τις εν 
συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως Ανάδοχος. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του 
κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο έργο 
από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενημερώνει τόσο τον ΚτΕ όσο και τους ασφαλιστές του. 

(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. 

(3)  Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου  συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα 
πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του 
παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ περί "Ασφαλίσεων" και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται 
πλήρως και χωρίς καμιά εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς άλλη προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη 
ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και 
με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για 
λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 

Α. 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 παρ. 2 του Ν.Δ. 
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. 

26.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις 
υποχρεώσεις του 

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της 
ασφαλιστικής σύμβασης,  ή αμφότερα,  ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε 
15 ημερολογιακές ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. 
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26.2.1. 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 Δημόσιο. 
 

26.2.2. 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. 
 

26.2.3. 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 το 
παρών άρθρο. Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής 
των ασφαλίστρων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν 
μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., 
σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα 

 να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 

 ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
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. 
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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. 

26.3 Διαδικασία ελέγχου από την Υπηρεσία της επάρκειας των ασφαλιστικών 
συμβάσεων με ασφαλιστική περίοδο εκκινούσα   από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία σχέδιο ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την Υπογραφή της Σύμβασης. Στην 
επιστολή υποβολής θα αναφέρονται και τα στοιχεία των αντασφαλίστων με τα ποσοστά 
συμμετοχής τους. 

Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική 
περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης θα γίνει εντός δέκα (10) 
ημερών από την υποβολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων  

26.3.1. Ο έλεγχος από τον Κύριο του Έργου θα αφορά : 

 την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών 

 την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με 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 δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η 
ασφαλιστική σύμβαση να είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου και να 
γίνει δεκτή από τον ΚτΕ, συνεπάγεται αφ' ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα 10.000. Ευρώ 
αφ' ετέρου τη διαδικασία σύναψης από τον ΚτΕ στο όνομα, για λογαριασμό και με 
δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν) τις 
συμβατικές απαιτήσεις, πληρωμή ασφαλίστρων, κλπ, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται 
παραπάνω στην παρούσα ΕΣΥ. 

26.4. Ασφάλιση του προσωπικού του έργου 

26.4.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά 
ασφαλιστικά ταμεία το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί ο ίδιος, ή οι 
υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία. 

26.4.2. 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. 

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. 
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26.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.25.4.1 και 25.4.2, ο 
δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την 
πραγματοποίηση των ελέγχων. 

26.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την  διάρκεια της 
σύμβασης εκτέλεσης του έργου. 

26.5 Ασφάλιση του έργου " ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ”  

26.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "κατά παντός κινδύνου" και σύμφωνα με 
τους όρους των Συμβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, 
τη συνολική αξία του υπό κατασκευήν Έργου όπως αυτή  θα έχει προσδιορισθεί  στο 
τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις 
τυχόν περαιτέρω αναπροσαρμογές του αρχικού Συμβατικού Ποσού. 

Η ασφαλιστική κάλυψη θα  παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή 
καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, 
κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη ή /και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά (manufacturer's 
risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ), λανθασμένη εργασία, ελλιπή 
συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

 Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω 
και εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης. 

 Βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το Έργο ατυχήματα και 
ζημιογόνα συμβάντα. 
Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή 
τους μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο Έργο. 

Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η 
διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική 
Παραλαβή του Έργου 

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίες εξαιρούνται 
διεθνώς) προκαλούμενες από τις ακόλουθες - και μόνο αυτές- αιτίες. 

α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, 
στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας. 

β. Ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή 
κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίμου. 

γ. ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα 
κινούμενα με ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα. 

δ. πρόστιμα ή / και ποινικές ρήτρες. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητά από τους ασφαλιστές του, την 
αναπροσαρμογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την 
πραγματική αξία του Έργου, λαμβανόμενης υπόψη και της Αναθεώρησης . 

Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώματος της υπασφάλισης. 
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Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται "κατά παντός κινδύνου" και οι μόνιμες ή / και 
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν "παρακείμενη περιουσία" καθώς 
επίσης και ο πάσης φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή του Έργου, που θα 
χρησιμοποιηθεί για το Έργο, σύμφωνα με σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

26.5.2.  Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

26.5.2.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι Τρίτων 
και οι ασφαλιστές   θα υποχρεούνται να καταβάλλουν 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 
κατασκευές, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του Έργου και διαφόρων 
άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει 
και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών 
Όρων και πρόκλησης υποβάθμισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της 
κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1650/86 για την προστασία του 
Περιβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις 

26.5.2.2. Διάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την 
Οριστική Παραλαβή του Έργου 

26.5.2.3. Όρια Αποζημίωσης 

(1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση 
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα 
ακόλουθα: 

α. Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων  200.000 Ευρώ /περιστατικό  

β.  Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτομο 200.000 Ευρώ / περιστατικό 
γ.  Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των παθόντων    300.000.Ευρώ / περιστατικό 

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι 
κατ' ελάχιστον  600.000 Ευρώ. 

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά 
την περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των 
Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την 
περίοδο εκτέλεσης του Έργου  

(3) Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του 
Αναδόχου έναντι του απασχολούμενου στο έργο εργατοτεχνικού προσωπικού για την 
περίπτωση ατυχήματος (ευθύνη εργοδότου). Τα προβλεπόμενα   ελάχιστα   όρια   
αποζημιώσεων   (πέραν   των αποζημιώσεων της βασικής κοινωνικής ασφάλισης, π.χ 
ΙΚΑ) θα είναι 50.000 Ευρώ / άτομο και ατύχημα, 300.000 Ευρώ σε περίπτωση ομαδικού 
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ατυχήματος και 700.000 Ευρώ αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια 
ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

26.5.2.4 Ασφάλιση κύριου μηχανικού εξοπλισμού " κατά παντός κινδύνου". 

Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο "κατά παντός κινδύνου" θα καλύπτεται και ο Κύριος ή 
Βασικός ( Ειδικός και Συνήθης " Βαρέως Τύπου ") Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των μηχανημάτων έργων μπορεί να γίνεται και με 
ανεξάρτητο ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόμενα να διατηρεί σε ισχύ 
για μέρος ή το σύνολο του μηχανικού εξοπλισμού του. 

Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκομίσει 
σχετική βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήματα τα οποία θα 
χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο έργο «καλύπτονται για τις ίδιες ζημιές τους με το 
Ασφαλιστήριο  το οποίο είναι σε ισχύ και ανανεώνεται κανονικά». 

Οι όροι ασφάλισης και οι αποζημιώσεις στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να μην 
είναι κατώτεροι από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

26.5.2.5 Ασφάλιση αυτοκινήτων - αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων 
(Μ.Ε.) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων που 
προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και 
συντήρησης του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

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. 

Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί 
εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση. 

Διευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων πρέπει να έχουν ατομική 
ασφάλιση με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθμό πλαισίου τους.  
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Ως αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων, που εφοδιάζονται με πινακίδες Μ.Ε. σύμφωνα με 
την πλέον πρόσφατη ενημέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια Επιτροπή 
Κατάταξης θεωρούνται τα αναφερόμενα παρακάτω: 

Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας - φορτωτής, τρακτέρ - κομπρεσέρ, φορτωτής-
κομπρεσέρ, προωθητής, ισοπεδωτής, γερανός, αντλία σκυροδέματος, μπετονιέρα 
αυτοφορτωνόμενη, οδοστρωτήρας, Γεωτρύπανο, Σφύρα υδραυλική, ασφαλτοδιανομέας 
(φέντεραλ), μηχάνημα επούλωσης λάκκων, διαστρωτήρας ασφαλτομίγματος (φίνισερ), 
σάρωθρο, αποξεστής (σκρέϊπερ), διαγραμμιστικό, εκχιονιστικό, γομωτής, καδοφόρο, 
κόσκινο μηχανικό, γερανός - εκσκαφέας, περονοφόρο, ασφαλτοκόπτης, εργοταξιακό 
αυτοκίνητο (τάμπερ), ακτοκαθαριστής, χιονοδιαστρωτήρας, διαστρωτήρας 
σκυροδέματος, ανακυκλωτής ασφάλτου, αντλία καυσίμου (ντισπένσερ), κλιμακοφόρο, 
αναβατόριο, πασσαλοεμπήκτης, διατρητικό, διατρητικό φορείο, σπαστήρας 
(αυτοκινούμενος) αεροσυμπιεστής, χορτοκοπτικό,  ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος,  
αποφρακτικό,  αλατοδιανομέας, γερανογέφυρα αυτοκινούμενη, καδοπλυντήριο, 
μετατοπιστικό αεροσκαφών, εκτοξευτής τσιμεντοκονιάματος, εκτοξευτής 
ασβεστοκονιάματος, αμμοβολιστικό, μεταφορική ταινία, μετατοπιστικό τρένων, 
μπετονιέρα σηράγγων, φορτωτής ξυλείας,   γερανός   -   αεροσυμπιεστής-,   φορτωτής   -   
ακτοκαθαριστής, υγροδιασκορπιστής, παρασκευαστής αφρομπετόν, κλιματιστικό, 
παρασκευαστής μπετόν, Ψηφοδιανομέας, Αφροδιαστρωτήρας, Λιπαντής, Μετατοπιστικό 
βαρέων αντικειμένων,   Επεξεργαστής  απορριμμάτων,   Πρέσα   Σκραπ,   Πρέσα 
απορριμμάτων, Πυροσβεστικό, Πολυμηχάνημα, Ολισθηρόμετρο, σπαστήρας ελαστικών - 
πλαστικών, σταθμός βάσης και καταβρεκτήρας. 

26.5.2.6. Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ασφαλιστικές 
συμβάσεις του έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι; 

"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), με τους Συμβούλους του , οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 
Σύμβουλοι του ΚτΕ ( και /ή των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται  
Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης 
με την εφαρμογή του παραρτήματος ‘’Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων’’ (cross liability), 
το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων. 

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 Ι 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 25.5 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). 

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 27. Σύναψη Σύμβασης Υπεργολαβίας  Εκχώρηση  του 

Έργου 

Για την σύναψη σύμβασης Υπεργολαβίας ή Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρο 7 του Ν. 3263/04 σε συνδυασμό με  την ΥΑ Δ17/01/13/ 430/27-2-02.  

Σε περίπτωση εκχώρησης εργολαβικού ανταλλάγματος ισχύουν οι κείμενες περί 
εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων Διατάξεις και το άρθρο 10 «εκχώρηση εργολαβικού 
ανταλλάγματος» του Ν.3263/2004.  

Η συγκατάθεση του Εργοδότη  δεν απαλλάσσει τον Εργολάβο από καμία ευθύνη από 
αυτές που έχει αναλάβει βάσει της Σύμβασης εξαιρούμενης της εκ μέρους του 
Εργολάβου συναπτόμενης ασφάλισης η οποία δεν είναι ανάγκη να εφαρμόζεται μέχρι 
τέτοιου βαθμού ώστε να επαναλαμβάνονται οι ασφαλιστικές καλύψεις για τους 
υπεργολάβους του όταν και οι ίδιοι εφαρμόζουν τις ίδιες καλύψεις που παρέχονται από 
τον Εργολάβο. 
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Για οποιαδήποτε παράβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση 
και ανεξάρτητα από όποια τυχόν υπεργολαβία συνάψει ο εργολάβος με συγκατάθεση του 
Εργοδότη αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι του Εργοδότη είναι ο Εργολάβος. 

ΑΡΘΡΟ 28. Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν για όλη την διάρκεια του έργου  η δαπάνη για την αναπαραγωγή 
αντιγράφων σχεδίων, φωτοτυπιών και φωτογραφιών του έργου,  καθώς και η  
προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει στην επίβλεψη τοπογραφικά όργανα με συνεργείο όταν αυτό 
του ζητείται. 

ΑΡΘΡΟ 29. Χρήση τμημάτων του Έργου 

Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα υποέργα  του Έργου και προ της 
ολοκλήρωσης της κατασκευής αφού ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη 
παρεμποδίζεται η εργασία των συνεργείων του Εργολάβου. Στην περίπτωση αυτή θα 
συντάσσεται Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 30. Νυχτερινή – Υπερωριακή εργασία – Εργασία Αργιών 

και Εορτών 

Η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Αργίες και Εορτές θα 
γίνεται σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε περίπτωση 
εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, 
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και των λοιπών όρων και περιορισμών του παρόντος 
Διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 31. Πηγές λήψης υλικών και θέσεις αποθέσεως των 

ακαταλλήλων ή πλεοναζόντων υλικών. 

Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την εξασφάλιση θέσεων απόθεσης 
των προς χρήση ή των πλεοναζόντων υλικών Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα 
αποθέτονται σε χώρους τους οποίους ο Ανάδοχος οφείλει να εξεύρει και να εξασφαλίσει 
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Ο Εργολάβος επίσης είναι υποχρεωμένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής 
υλικών που θα εκλέξει, προβεί με μεριμνά του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού 
της πηγής σε εγκεκριμένο εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για να 
διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το σύμφωνο του προς τις σχετικές 
προδιαγραφές της εργολαβίας. 

Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ' 
όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, 
και κάτω απ' την παρακολούθηση της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις 
εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., που 
υπεισέρχονται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες. Με την προσφορά του αναλαμβάνει την 
υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτελέσεως των έργων με δόκιμα υλικά. 
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Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, να προβεί ανά πάσα στιγμή σε δειγματοληψίες και 
ελέγχους της ποιότητας, των διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των πάσης φύσεως ειδών, υλικών 
κ.λ.π., όσο και των εργασιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει και τις 
πρόσθετες δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν. Ο Ανάδοχος είναι 
μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο των πάσης 
φύσεως υλικών και ειδών, καθώς και των εργασιών. 

Χρήση εκρηκτικών θα γίνει μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας ύστερα από γραπτή αίτηση του Αναδόχου, που πρέπει να υποβάλλεται 
έγκαιρα, και τήρηση όλων των νόμιμων διατυπώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 32. Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους 

Αναδόχους στις ίδιες γεωγραφικές ενότητες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίσει την εκτέλεση των εργασιών από την 
Υπηρεσία ή από άλλους Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου ή 
άλλους Αναδόχους, σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του αλλά 
βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα.  Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με 
τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, 
ώστε να μην  παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την 
Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. 

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους 
Εργολάβους των εταιριών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας κτλ. που θα εργάζονται στην 
περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 33- Αρχαιολογικά ευρήματα 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη σε πιθανή συνάντηση αρχαιολογικών ευρημάτων 
κατά την  εκτέλεση των έργων πρέπει αμέσως να διακόψει τις εργασίες και να 
ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές και να εφαρμόσει πλήρως όλες τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία 
εκτέλεσης των ανασκαφικών εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται 
με την φροντίδα της αρμόδιας Υπηρεσίας και καμία ανάμιξη οικονομική ή τεχνική δεν θα 
έχει ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία επίσης μπορεί να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση 
ανασκαφικών εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Εφόσον κριθεί αναγκαίο και μετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η 
αναπροσαρμογή του προγράμματος κατασκευής του έργου σε τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση από την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών. 

Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την 
εγκεκριμένη προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραμμα κατασκευής των 
έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται παράταση προθεσμίας. 

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου αποκαλυφθούν αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος ευρήματα ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως με τις 
οδηγίες των αρμοδίων Υπηρεσιών. Τυχόν επιβληθέντα μέτρα εκ μέρους των Υπηρεσιών 
αυτών θα ληφθούν υπόψη όσον αφορά την εκτέλεση της σύμβασης ως εξής: 

1. Διακοπή εκτέλεσης εργασιών του συνόλου του έργου θα μεταθέτει για ίσο χρονικό 
διάστημα την προθεσμία λήξης της σύμβασης. 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

  

108 
 

2. Διακοπή της εκτέλεσης εργασιών σε τμήμα του έργου θα επιφέρει αναλογικά με 
το σημείο (1) μερική μετάθεση της λήξης της σύμβασης. 

3. Επιβολή περιορισμών στο μέγεθος του έργου θα επιφέρει αντιστρόφως ανάλογη 
μεταβολή της διάρκειας ισχύος της σύμβασης. 

4. Επιβολή λειτουργικών ή κατασκευαστικών περιορισμών θα επιφέρει επίσης 
αναλογικά του προσθέτου λειτουργικού ή κατασκευαστικού κόστους παράταση της 
ισχύος της σύμβασης 

5. Οι ως άνω συνέπειες επέρχονται σωρευτικά. 

6. Προκειμένου να διεκδικηθεί οτιδήποτε των ανωτέρω ο Ανάδοχος ειδοποιεί 
εγγράφως τον Κύριο του έργου εντός 10 ημερών ημερολογιακών  από την κοινοποίηση 
σ' αυτόν της σχετικής εντολής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, χωρίς να απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης εφαρμογής της εντολής αυτής.. Ο ΚτΕ εκφράζει εγγράφως την συναίνεση 
του εντός επίσης 10 ημερολογιακών ημερών, εκτός εάν διαπιστώσει ότι τα επιβαλλόμενα 
μέτρα καθίστανται απαγορευτικά για την υλοποίηση του έργου οπότε και ακολουθεί η  
διαδικασία διάλυσης της σύμβασης 

Επισημαίνεται ότι όπου απαιτείται έργο σε επαρχιακές οδούς , ο Ανάδοχος 
θεωρείται ότι αποδέχεται τις επιπλέον απαιτήσεις της Περιφέρειας  προκειμένου να 
εκδοθεί άδεια εκσκαφής. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις αρμοδιότητας 
άλλων φορέων – Υπουργείων.  

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
στους όρους της Σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη 
συμμόρφωση του προς τη Σύμβαση. 

 

ΜΑΡΟΥΣΙ  16 / 10 / 2017 
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