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ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔKΘΔΖ 

 
 

Με ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνβιεπεηαη ε θαηαζθεπή θηηξηίνπ απνδπηεξηψλ κε κεηαιιηθή 
θαηαζθεπή θαη πάλει ζην γήπεδν ηνπ Εεπγνιαηηνπ φπσο θαηλνληαη ζηα ζρεδηα ηεο 
Τπεξεζίαο.  
πγθεθξηκέλα ζα γίλνπλ εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη επηρψζεηο, θαηαζθεπή ζεκειίσζεο ηνπ 
θηηξίνπ κε πεδηινδνθνχο, θαηαζθεπή ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
πιεπξηθψλ πάλει θαη ησλ πάλει ηεο ζηέγεο.  
Σέινο ζα ηνπνζεηεζνχλ νη 2 κπξνζηηλέο πφξηεο ελψ ηα ππφινηπα αλνηγκαηα ηνπ θηηξίνπ θαη 
νη ππνινηπφκελεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ  ζα πξνβιεθζνχλ θαη ζα 
εθηειεζηνχλ κε κειινληηθή εξγνιαβία.  
 
Αλαιπηηθφηεξα ε δαπάλε ηνπ έξγνπ έρεη σο εμήο: 
Γηα εξγαζίεο    59.428,94 € 
Δ,Ο. & Γ.Δ. 18%   10.697,21 € 
πλνιν :   70.126,15 € 
Απξφβιεπηα 15%   10.518,92 € 
χλνιν :   80.645,07 € 
Φ.Π.Α. 24%   19.354,82 € 
Γεληθό ύλνιν   99.999,89 € 
 
 
Σν έξγν είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ Κ.Α. 02.61.7321.01 ηνπ πξνππνινγηζκνχ 2018 θαη ρξεκαηνδνηείηαη 
απφ Π.Γ.Δ.-ΑΔ 016 κε ην πνζό ησλ 100.000,00 επξώ. 
Θα εθηειεζηεί απφ ηνλ Γήκν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο  ηεο απφ 16/5/2018 Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 
γηα ηελ πξάμε «Γεπεδν Εεπγνιαηηνχ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο – Καηαζθεπή απνδπηεξηψλ» κεηαμχ ηνπ 
Διιεηθνχ Γεκνζίνπ- Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ- Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ 
Γήκνπ Βέινπ - Βφραο θαη  ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

2. Κάζε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξεηαη ξεηά πην πάλσ.  

3. Σελ Αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273 απφθαζε έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ «Έγθξηζε    
ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Δ.ΣΔ.Π. κε ππνρξεσηηθή 
εθαξκνγή ζε φια ηα δεκφζηα έξγα» (ΦΔΚ 2221Β/30-07-2012) 

 
Εεπγνιαηηφ, 21/05/2018 

Ζ πληάμαζα 
 
 

Άλλα Κνθθίλνπ  
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ3                                      
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ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 

 
 

A/A Δίδνο Δξγαζηώλ Α.Σ. 
Κσδηθόο 
Άξζξνπ 

Μνλ. 
Mεηξ. 

πλνιηθή 
Πνζόηεηα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

 1. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ-ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

1 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 
θιπ ρώξσλ 

1 ΝΑΟΗΚ 20.02 m3  

 Δθζθαθή ζεκειίσλ θηηξίνπ : 27,00*8,10*1,00 

  

   219,30 

2 Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ 2 ΝΑΟΗΚ 20.10 m3  

 Δπίρσζε ζεκειίσλ θηηξίνπ:     100,00 

 2. ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

1 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε 
ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ  γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10 

3 ΝΑΟΗΚ 32.01.01 m3  

 Beton θαζαξηφηεηαο  : 27,00*8,10*0,10=21,87 κ3    25,00 

2 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε 
ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ  γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

4 ΝΑΟΗΚ 32.01.04 m3  

     80,00 

3 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο B500C. 5 ΝΑΟΗΚ 38.20.02 kg  

     9.000,00 

4 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ 6 ΝΑΟΗΚ 38.03 m2  

     161,00 

 3.  ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

1 Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο >160 mm   7 ΝΑΟΗΚ 61.06 kg  

 Απφ ζπλεκκέλν πίλαθα πξνκέηξεζεο     4.500,00 

2 Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ή δηθηύσκα επηζηέγαζεο  8 ΝΑΟΗΚ 61.29 kg  

 Απφ ζπλεκκέλν πίλαθα πξνκέηξεζεο     2.000,00 

3 Πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο ηύπνπ sandwich 9 ΝΑΟΗΚ 72.80 m2  

 61,20κ*3,50=214,20 κ2    220,00 

4 Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηύπνπ sandwich από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε 
πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο 

10 ΝΑΟΗΚ 72.65 m2  

     140,00 

5 Κάζζεο αλάξηεζεο ζπξνθύιισλ από ιακαξίλα ςπρξήο εμέιαζεο  11 ΝΑΟΗΚ 62.40 kg  

     100,00 

6 Θύξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην. 12 ΝΑΟΗΚ 65.05 m2  

     4,40 

 
Εεπγνιαηηφ, 21/05/2018 

Ζ πληάμαζα 
 

Άλλα Κνθθίλνπ  
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ3 
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                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

A/A Δίδνο Δξγαζηώλ 
Κσδηθόο 

Άξζξνπ 

Κσδηθόο 

Αλαζεώξεζεο 
Α.Σ. 

Μνλ. 

Mεηξ. 
Πνζόηεηα 

Σηκή 
Μνλάδαο 

(Δπξώ) 

Γαπάλε (Δπξώ) 

Μεξηθή 
Γαπάλε 

Οιηθή 
Γαπάλε 

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

 1. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ-ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

1 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο 
γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ 
ρψξσλ 

ΝΑΟΗΚ 20.02 ΟΗΚ 2112 1 m3 219,30 3,95 866,24  

2 Δπίρσζε κε πξντφληα 
εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή 

θαηεδαθίζεσλ 

ΝΑΟΗΚ 20.10 ΟΗΚ 2162 2 m3 100,00 4,50 450,00  

 ύλνιν : 1. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ-ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 1.316,24 1.316,24 

 2. ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

1 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 
ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη 
ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε 

ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ  

γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C8/10 

ΝΑΟΗΚ 32.01.01 ΟΗΚ 3211 3 m3 25,00 73,00 1.825,00  

2 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 
ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη 

ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε 

ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ  

γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C16/20 

ΝΑΟΗΚ 32.01.04 ΟΗΚ 3214 4 m3 80,00 90,00 7.200,00  

3 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί 
ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο 

B500C. 

ΝΑΟΗΚ 38.20.02 ΟΗΚ 3873 5 kg 9.000,00 1,07 9.630,00  

4 Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ 
θαηαζθεπψλ 

ΝΑΟΗΚ 38.03 ΟΗΚ 3816 6 m2 161,00 15,70 2.527,70  

 ύλνιν : 2. ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 21.182,70 21.182,70 

 3.  ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

1 Φέξνληα ζηνηρεία απφ 
ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο 

χςνπο ή πιεπξάο >160 mm 

ΝΑΟΗΚ 61.06 ΟΗΚ 6104 7 kg 4.500,00 2,80 12.600,00  

2 Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ή 
δηθηχσκα επηζηέγαζεο 

ΝΑΟΗΚ 61.29 ΟΗΚ 6118 8 kg 2.000,00 3,40 6.800,00  

3 Πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο 
ηχπνπ sandwich 

ΝΑΟΗΚ 72.80 ΟΗΚ 7231 9 m2 220,00 45,00 9.900,00  

4 Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα 
ηχπνπ sandwich απφ 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε 

πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο 

ΝΑΟΗΚ 72.65 ΟΗΚ 6401 10 m2 140,00 45,00 6.300,00  

5 Κάζζεο αλάξηεζεο 

ζπξνθχιισλ απφ ιακαξίλα 
ςπρξήο εμέιαζεο 

ΝΑΟΗΚ 62.40 ΟΗΚ 6239 11 kg 100,00 5,60 560,00  

6 Θχξεο αινπκηλίνπ ρσξίο 

παινζηάζην. 

ΝΑΟΗΚ 65.05 ΟΗΚ 6502 12 m2 4,40 175,00 770,00  

 ύλνιν : 3.  ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 36.930,00 36.930,00 

Άζξνηζκα   59.428,94 
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Πξνζηίζεηαη ΓΔ & ΟΔ 18,00% 10.697,21 

Άζξνηζκα   70.126,15 

Απξφβιεπηα 15,00% 10.518,92 

Άζξνηζκα   80.645,07 

ΦΠΑ 24,00% 19.354,82 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  99.999,89 

 
 
 
 
 
 
 

   Εεπγνιαηηφ, 21/05/2018                                           Εεπγνιαηηφ,       .../05/2018        
                   Ζ πληάμαζα                                                     ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

                                                 Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο  
                                                                            Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο   

  
 
                   Άλλα Κνθθίλνπ                                                               
            Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ3                                            Γεκήηξηνο Πνιίηεο 
                                Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ3                                            
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ  

 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΡΓΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ 
 
 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο 
γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ 
νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 
 
1.  Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, 

φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο 
κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη 
φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο. 
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 
κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα 
ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνθχπηεη ην 
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή 
ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, 
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1  Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 
εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 
δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. 

1.2  Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, 
κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ 
απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ 
κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ 
εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ 
πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο 
απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη 
ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 
θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) 
θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ 
απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

1.3  Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην ΗΚΑ., ζε 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), 
δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο 
Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο 
απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζε ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη 
ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 
απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4  Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ 
πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην 
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εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.5  Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ' 
φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ 
(ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ. 
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ 
ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά 
πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο 
ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο 
ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε 
θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θ.ιπ. θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν 
πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
(α) Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 
 
(β) Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη 

δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
1.6  Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα 

κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο. 
1.7  Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ 

ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ 
θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, 
ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, 
πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, 
ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. 

1.8  Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 
"δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο 
(κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.). 

1.9  Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ 
έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, 
ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη 
απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα 
αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, 
νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ 
Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν. 
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε 
εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.10 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη 
ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, 
νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη 
ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν[*]). 
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

1.11  Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

 
(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. θ.ιπ.), 
(β) ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ), 
(γ) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο 

(ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑρ θ.ιπ.), 
(δ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ, 
(ε) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 
αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, 
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(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε 
άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θ.ιπ.). 

 
1.12  Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο 
αξκφδηεο Αξρέο 

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ 
θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ 
πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ 
πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε 
απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.13  Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 
πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ 
θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο 
κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην 
αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ 
ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ 
πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]), 

1.14  Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ 
έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη 
δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη' αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 
ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.15  Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.16  Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε 
εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. 

1.17  Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ 
ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε 
πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ 
θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη 
ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18  Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 
εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19  Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα 
ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ 
εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη 
δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ 
(πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο 
Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20  Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ δηαζρίδνπλ 
εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε 
γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη 
πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε 
είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ 
δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 
εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ 
ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22  Δθ' φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο 
εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη 
γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε 
δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, 
ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ 
ή αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε 
ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή 
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
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πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
 
1.23  Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή 

αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ 
αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24  Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ 
θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25  Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, 
κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.26  Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ 
Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο 
ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27  Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 
απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 
(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα 

απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 
 
Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη 
Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ 
λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή 
ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, 
δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο 
γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. 
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 
 
(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 
 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ 
εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ. γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 (2)  Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο 
εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο 
θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, 
θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. 
γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη 
απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 
(10) Γηα εγγπεηηθέο. 
(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 
(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 
(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ  εγθαηαζηάζεσλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ 
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εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο  ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα 
πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ 
αζθάιηζε). 

 
(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 
 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη 
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα 
ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. 
Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, 
ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο 
(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc κεηάθιεζε 
(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 

απηνθηλήησλ 
(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ 
(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 
(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 
(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 
(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θφζηνο 

έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 
 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 
 
Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη 
παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 
αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 
παξάδεηγκα: 
 
(1)  Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ. αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 
ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 
 
Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα 
ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο 
θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα 
ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 
 

DN/ DM 
 
φπνπ  DN: Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
 
 DM: Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην. 
 
Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 
 
(2)  Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 
 
Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα 
ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν: 
 

DΝ / 12 
 
φπνπ  DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm.  
 

 (3)   ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 
 

Γηα πιάηνο ΒΝ ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο 
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Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή 
ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν: 
 

ΒΝ / 240 
 
φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 
 
Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
 
Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε ππνρξεσηηθή 
εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 
 
 
2  ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ OPOI ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 
 
2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ OPOI 
 
2.1.1  Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη 

κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2  Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 
επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3  Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο 
αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη 
ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

2.1.4  Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο 
θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο 
εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

2.1.5  Αλ ην πεξηερφκελν ελφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή 
κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην 
πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

2.1.6  ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ 
παξφληνο. 

 
2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
2.2.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 
 

• Χο "ραιαξά εδάθε" ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ 
πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά. 

 
• Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο" ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο 

θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, 
θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ 
απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη 
απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 
• Χο "βξάρνο" ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ ραιαξσζεί 

πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή 
πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ" πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη 
κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3. 

 
• Χο "ζθιεξά γξαληηηθά" θαη "θξνθαινπαγή" ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί βξαρψδεηο 

ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, 
ζιηηηηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Ζ εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο 
(δελ αλακνριεχνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΖΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ 
ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 
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2.2.2 ΔΗΓΖ ΚΗΓΚΑΛΔΡΗΑ 
 

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) 
λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα  θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα: 

 
Υεηξνιαβέο 

 
- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο 

ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο 
(πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο 
ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν 
θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα), κε 
κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο ή πιαζηηθέο 
κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

 
Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο 

 
- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 
- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο 
- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο 
- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ 
- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ αζθαιίδεη 

επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην- θχιιν θαη θχιιν- δάπεδν). 
 

Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξώλ 
 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο ρσξίο 
απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. Μεραληζκφο 
επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι. 
- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 
- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 
- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 
- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θ.ιπ. 
- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 
- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ  ζπξψλ αζθαιείαο, κε Master Key 
- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 
- Μεραληζκνί  απηφκαησλ  ζπξψλ,  κε ειεθηξνκεραληθφ  ζχζηεκα,  κε ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ, κε 

ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 
 
Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ" δηαηάμεηο, εθηφο εάλ 
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο. 

 
2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

 
Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα κήθνπο 
(m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο 
ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα 
γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο 
ρξσκαηηζκνχ. 
 
Ζ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία 
ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ 
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 
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Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη ζχκθσλα 
κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 
παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ. 
 
Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 
"Δηδηθνί φξνη" ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη". 
 
Οη ηηκέο κνλάδαο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε 
πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο 
γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ 
ηθξησκάησλ. 
 
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη 
δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα 
θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ 
αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο 
θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θ.ιπ.) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ 
απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 
 
Όηαλ πξφθεηηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε 
επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο 
επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή 
ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, 
επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ: 
 

α/α Δίδνο πληειεζηήο 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ 
χςνπο θάζζαο ζχξαο. 
α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 
γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 
κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% 
ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Ταινζηάζηα : 
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 
δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 
ε) ζηδεξέληα 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 
3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ 
δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 
2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 
β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 
γ) ρσξίο επέλδπζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά) 
δ) κε θηλεηά παινζηάζηα, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 
α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 
β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 
γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 
α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 
1,00 
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α/α Δίδνο πληειεζηήο 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ Πηλάθσλ 
ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ησλ 
ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 
 
2.2.4. MAPMAPIKA 
 

1. Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, ζθιεξφηεηαο θαη ρξψκαηνο καξκάξσλ 
είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο πνηθηιίεο πνπ παξάγνληαη. Απηφ ζε θακκηά 
πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα θνηηάζκαηα καξκάξνπ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα 
σο πξνο ην ρξψκα, ηελ ζθιεξφηεηα θαη ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο. Άιισζηε θαη νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ 
καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε κάξκαξα ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ 
πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ επηζεκαίλεηαη κε δηπιφ αζηεξίζθν. 

2.  Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ ή καιαθφ θαηά πεξίπησζε, θαη είλαη επλφεην φηη είλαη 
απιψο ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο κε κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3. Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν 
(ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, δηαζεζηκφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα 
αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καξκάξνπ θαη ζ' απηήλ λα 
πξνζζέζεη ηελ ηηκή "θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ ΟΗΚ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα 
επέκβεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
καξκάξνπ. 

 Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπηκν ε επηινγή ηνπ ηχπνπ λα 
γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ Μειέηε Τπεξεζία. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 12058: Natural stone flooring and stair - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα 
δάπεδα θαη ζθάιεο - Απαηηήζεηο θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1469: Natural stone cladding - Πξντφληα απφ 
θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα επελδχζεηο - Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε 
ηελ ΚΤΑ 10976/244, ΦΔΚ 973Β/18-07-2007. 

 
 

ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 
 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αλ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ- κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ- κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 
ΚΛΖΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο  θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ησαλλίλσλ Μπεδ 
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9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΧ ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Ησαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ  πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

 
5. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ  (λεξφινπζηξν) 
 
6. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην. 

 
2.2.5. ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΗΥΧΝ ΚΑΗ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 
 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθψλ 
ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31. 
 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν ζθειεηφ 
ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05. 
 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη κε ηελ 
πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 
 
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ απνδεκηψλνληαη, 
καδί κε ηηο εξγαζίεο αινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 
78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα 
παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 
61.30. 
 
ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 79.55. 
 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 
 
Α. Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιεχξσο ηεο 

αλαγξαθφκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, θαηά 
πεξίπησζε, πιηθψλ ή πξντφλησλ. 

 
 Ζ Γεκνπξαηνχζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη αθφινπζεο ηηκέο 

κνλάδαο ζε €/m3.km 
 

ε αζηηθέο πεξηνρέο  

- απφζηαζε < 5 km 0,28 

- απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

Δθηόο πόιεσο   
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νδνί θαιήο βαηφηεηαο  

- απφζηαζε < 5 km 0,20 

- απφζηαζε ≥ 5 km 0,19 

νδνί θαιήο βαηφηεηαο  

- απφζηαζε < 5 km 0,25 

- απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

εξγνηαμηαθέο νδνί  

- απφζηαζε < 3 km 0,22 

- απφζηαζε ≥ 3 km 0,20 

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθόξησζεο 
(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

 
 
 Οη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ησλ άξζξσλ ηνπ 

παξφληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m ), θαηά ηνλ ηξφπν πνπ 
θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν. 

 ε θακία πεξίπησζε δελ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαχμεζε θαη 
ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνχκελα m3 θάζε εξγαζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν 
άξζξν. 

 Ζ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ ηηκνιφγην (ΝΔΣ ΟΗΚ), πξνζηίζεηαη 
ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε 
θαζνξηδφκελν θσδηθφ αλαζεψξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεψξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ 
έξγνπ). 

Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [**] παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ 
αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνχξα) θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά. Όηαλ δηαθνξνπνηνχληαη ηα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξίσλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, έλαληη απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθφ 
Άξζξν, ε Γεκνπξαηνχζα Αξρή ζα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηψζεηο μπιείαο, 
θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη καξκάξσλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη πνηνηήησλ). 

 
 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΧΝ 
 
10. ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΔΗ - ΜΔΣΑΦΟΡΔ  
 

Σα άξζξα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ έρνπλ εθαξκνγή κφλνλ γηα ηηο κεηαθνξέο πιηθψλ (θαη φρη ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ, νη νπνίεο ξπζκίδνληαη ζηα αληίζηνηρα απηψλ θεθάιαηα) ζε πεξηπηψζεηο 
δπζπξνζίησλ θαη εηδηθψλ έξγσλ. 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηείηαη πιήξεο ηεθκεξίσζε ζε επίπεδν Μειέηεο. 
ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο νη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο-κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη 
αλεγκέλεο ζηηο νηθείεο ηηκέο κνλάδνο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα. 

 
20. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  
 

Ζ θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 
εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη κελ 
θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ, ε δε θαζαξή κεηαθνξά κε 
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ[*}, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ. 
 
Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο (ζπλνιηθή 
πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ- θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα επαλεπηρψζεηο) 
 

22. ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ  
 

Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη 
απνμειψζεσλ ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο "22. Καζαηξέζεηο", απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 
κνλάδνο. 
 
Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 22.62 
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απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην 
ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θ.ιπ.). 
 
Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ ρσξίο ηα 
ζπλήζε δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ.. 

 
42. ΑΡΓΟΛΗΘΟΓΟΜΔ  
 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ηηκνινγνχληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή 
εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, νηνπδήπνηε πάρνπο, απφ θπζηθνχο ιίζνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 
εμφξπμε (θαηεγνξία 2 ηνπ Δπξνθψδηθα 6) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά απφ ζπνξαδηθή επεμεξγαζία θαηά 
ην θηίζηκν γηα βειηίσζε ηεο επζηάζεηάο ηνπο (αξγνιηζνδνκή). 
 
Οη αξγνί ιίζνη δελ ζα έρνπλ πξνζκίμεηο ή ξεγκαηψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή ηνπο, δελ ζα έρνπλ 
ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηε δηάζηαζή ηνπο θαη ζα είλαη επηδεθηηθνί ζπνξαδηθήο επεμεξγαζίαο ψζηε λα 
θηίδνληαη κε αξκνχο ην πνιχ 25 mm. 
 
ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο φιεο νη δαπάλεο: 
 
- απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ ιίζσλ ζε ρψξνπο ρσξίο λεξά, πάγν ή άιινπο ξχπνπο (ιάζπε, 

ζθνπξηά, ρξψκαηα θ.ιπ.), 

- επί ηφπνπ παξαγσγήο ησλ αλαθεξφκελσλ ηχπσλ θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο, ή ρξήζεο εηνίκσλ 
θνληακάησλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ-998-2, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε ζήκαλζε CE,  

- ελδερφκελεο ρξήζεο ρξσζηηθψλ νπζηψλ θνληακάησλ (pigments), ζε αλαινγία έσο 5% θαηά βάξνο 
ηεο ζπλδεηηθήο χιεο, ή/θαη ηξηκκάησλ νπηήο αξγίινπ (ζπλήζσο ζε κίγκαηα θαηεγνξίαο Μ1 θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2),  

- θαηαζθεπήο ησλ απαηηνχκελσλ απιψλ αξκνινγεκάησλ. θαηαζθεπήο ηπρφλ νιφζσκσλ αλσθιίσλ, 
πνδηψλ ή θαησθιίσλ, 

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξψζεο έδξαζεο (καμηιάξη), θαηαθφξπθσλ ή 
νξηδφληησλ εληζρπηηθψλ δσλψλ, αλσθιίσλ θαη πνδηψλ απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηα νπνία 
απνδεκηψλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 49.01, θαζψο θαη νη δηακνξθψζεηο φςεσλ, νη νπνίεο 
απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα κε ηηο ηηκέο ηεο ελφηεηαο 45. 

 
 43. ΛΗΘΟΓΟΜΔ  
 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ηηκνινγνχληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή 
εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, νηνπδήπνηε πάρνπο, απφ θπζηθνχο ιίζνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 
εμφξπμε (θαηεγνξία 2 ηνπ Δπξνθψδηθα 6) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά απφ επεμεξγαζία ψζηε λα 
απνθηήζνπλ θαλνληθά ζρήκαηα θαη δηαθξηηέο επηθάλεηεο (εκηιαμεπηή ιηζνδνκή) ή θαλνληθά ζρήκαηα ζε 
ζηαζεξά κεγέζε θαη νκνηφκνξθεο επηθάλεηεο (ιαμεπηή ιηζνδνκή). 
 
Οη ιίζνη δελ ζα έρνπλ πξνζκίμεηο ή ξεγκαηψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή ηνπο, δελ ζα έρνπλ 
ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηε δηάζηαζή ηνπο θαη ζα είλαη επηδεθηηθνί επεμεξγαζίαο ψζηε λα θηίδνληαη κε 
αξκνχο ην πνιχ 8 mm ζηελ πεξίπησζε ηεο ιαμεπηήο ιηζνδνκήο θαη 15 mm πεξίπησζε ηεο εκηιαμεπηήο 
ιηζνδνκήο. 
 
ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο φιεο νη δαπάλεο: 
 
- απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ ιίζσλ ζε ρψξνπο ρσξίο λεξά, πάγν ή άιινπο ξχπνπο (ιάζπε, 

ζθνπξηά, ρξψκαηα θ.ιπ.), 

- επί ηφπνπ παξαγσγήο ησλ αλαθεξφκελσλ ηχπσλ θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο, ή ρξήζεο εηνίκσλ 
θνληακάησλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ-998-2, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε ζήκαλζε CE, 

- ελδερφκελεο ρξήζεο ρξσζηηθψλ νπζηψλ θνληακάησλ (pigments), ζε αλαινγία έσο 5% θαηά βάξνο 
ηεο ζπλδεηηθήο χιεο, ή/θαη ηξηκκάησλ νπηήο αξγίινπ (ζπλήζσο ζε κίγκαηα θαηεγνξίαο Μ1 θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2),  

- θαηαζθεπήο ησλ απαηηνχκελσλ απιψλ αξκνινγεκάησλ. 

- θαηαζθεπήο ηπρφλ νιφζσκσλ αλσθιίσλ, πνδηψλ ή θαησθιίσλ, 
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Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξψζεο έδξαζεο (καμηιάξη), θαηαθφξπθσλ ή 
νξηδφληησλ εληζρπηηθψλ δσλψλ, αλσθιίσλ θαη πνδηψλ απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηα νπνία 
απνδεκηψλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 49.01, θαζψο θαη νη δηακνξθψζεηο φςεσλ, νη νπνίεο 
απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα κε ηηο ηηκέο ηεο ελφηεηαο 45. 

 
46. ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ  
 

Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηνπιίλζνπο έρνπλ εθαξκνγή 
νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ νπηνπιίλζσλ θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 771-1 "ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν ", κε ζήκαλζε CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ 
εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε 
απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα 
θνληακάησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 κε 
ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ 

β) ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζκίθησλ θνληακάησλ, 
αιιά δελ ζπκπεξηιαβάλεηαη: 

γ) ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα: 
- ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά  πξφζκηθηα  θαη ηα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθά ζηνηρεία 

(πιέγκαηα, γαιβαληζκέλνη ζχλδεζκνη θαη αγθχξηα απφ αλνμείδσην ράιπβα) 

- ε ηνπνζέηεζε πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ 

- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε 

- ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ 

δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ ειάρηζηε αληνρή 
ζε ζιίςε, νη κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 8,0 N/mm2, νη δε δηάηξεηνη κε 
νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm2. 

 
53. ΞΤΛΗΝΑ ΓΑΠΔΓΑ  
 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 53 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
α) Ζ θαηαζθεπή ςεπδνπαηψκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ φηαλ απηφ αλαθέξεηαη 

ξεηά ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε, ην 
ςεπδνπάησκα ζα απνηειείηαη:: 
- απφ ζαλίδεο απφ πγηή ιεπθή μπιεία πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 13 mm, πιάηνπο έσο 200 mm θαη 

πγξαζία κηθξφηεξε απφ 10% 

- απφ ισξίδεο δαπέδσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα πνηνηηθά θξηηήξηα απνδνρήο πξνο ηνπνζέηεζε 

-  απφ κνξηνζαλίδεο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 13 mm κε πγξαζία κηθξφηεξε απφ 10%. 

β) ηελ ηηκή ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ε θαηαζθεπή ησλ δηαηάμεσλ αεξηζκνχ ηνπ 
θαδξνληαξίζκαηνο (αξκφο κεηαμχ ησλ ισξίδσλ δαπέδνπ θαη ηνπ ςεπδνζνβαηεπηνχ). 

γ) Ζ ελδερφκελε θαηαζθεπή ζηξψζεσο γαξκπηινκσζατθνχ, ζηξψζεσο ζηεγλήο άκκνπ, ζηξψζεσο 
απνκφλσζεο πγξαζίαο, θξάγκαηνο πδξαηκψλ, ζηξψζεο δηαθνπήο θηππνγελνχο ζνξχβνπ ή 
ζεξκνκνλσηηθήο ζηξψζεο, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα, εθηφο αλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ 
αλαθέξεηαη ξεηά φηη πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή κνλάδαο. 

δ) Ζ μπιεία ησλ ισξίδσλ δαπέδνπ ζα είλαη πξψηεο δηαινγήο κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 
 

δ1) Τγξαζία μπιείαο 
o ηχπνπ νπεδίαο, θαζηαληάο θαη πεχθεο κεζνγείνπ, 

ειάηεο θαη εξπζξνειάηεο  9-15% 
o δξπφο  7-13% 
o θνιιεηέο ισξίδεο 7-11%  

 
δ2) Αλνρέο ησλ δηαζηάζεσλ: 

o πάρνπο  - 0,5 mm έσο + 0,1 mm 
o πιάηνπο  ± 0,7% 
o κήθνπο  ± 0,2 mm 

 
 54. ΠΟΡΣΔ - ΠΑΡΑΘΤΡΑ - ΤΑΛΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ  

Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μχιηλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ 
έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
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α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά: 
 

- Όια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, μπιφβηδεο, 
μπινπξγηθέο θφιιεο, γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή 
εθηνλνχκελα θιπ. 

- Ζ πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα. 

- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ απφ 
νπνηνδήπνηε ζπλζεηηθφ πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, 
πνιπνπξαηζάλεο θ.ιπ.), 

- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην παλσθάζη γηα ηα 
δίθπιια θνπθψκαηα ) απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2ρ30 mm, 
καδί κε ηελ ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ ζηήξημεο ηεο θάζζαο, 

- Οη ζχλδεζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη ηε πήμε ησλ 
θνληακάησλ ζηήξημεο, 

- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν 
δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άξζξα), 

- Οη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά, 

- Οη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ 
εμαξηεκάησλ, 

- Ζ ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρηζή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα, 

- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm ελψ αλ 
παξακέλνπλ ζα είλαη απφ εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε ζηήξημή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ,  

- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θ.ιπ.) 

- Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη γεληθά ηεο αζθάιηζεο 
θαη θίλεζήο ησλ θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή 
αλαθέξνληαη ξεηά ζην αληίζηνηρν άξζξν, 

 
β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην αληίζηνηρν 

άξζξν): 
 

- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο, 

- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα. 

γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1 ) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο 
μπιείαο ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (Σ2 ) ζα 
πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ ηχπνπ: 

 
Σ2 = Σ1 x(V2 / [1,10 x V1 ]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο 
μπιείαο θαη V2 ν λένο. 

 
61. ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΑ ΓΗΑΦΟΡΑ  
 

Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο  ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή  νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 

(α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θ.ιπ.), ζηεξέσζεο (ρεκηθά 

ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε 

- -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.ΥΥ), θαη ιεηηνπξγίαο (φπνπ ηπρφλ απαηηείηαη, ζηξνθείο, 
ξάνπια θχιηζεο θ.ιπ.) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM 
θ.ιπ.), 

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
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(β) Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, 
ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη  κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ 
επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη 
παιαηάο θαηαζθεπήο. 

 
 62. ΗΓΖΡΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ΚΟΗΝΑ – ΓΚΑΡΑΕΟΠΟΡΣΔ 

 
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ζηδεξψλ θνπθσκάησλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 62 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ 
πεξηιακβάλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα: 

 
- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θ.ιπ.), ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή 

εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε 

- -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.ΥΥ), θαη ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θ.ιπ.) απφ 
αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM, θπςεισηφ ραξηί, 
θ.ιπ.), 

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

 
Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, ζηε 
πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή 
αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 

 
65. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ  

 
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 65 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
α) Οη κέζεο ηηκέο ησλ αληνρψλ ησλ ξάβδσλ αινπκηλίνπ ζα είλαη: 

- θνξηίν ζξαχζεο 180 - 220 MPa, 

- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 - 180 MPa, 

- επηκήθπλζε ε= 4- 6%. 

β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη: 

- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm, 

- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm 

- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm. 

γ) Σν ειάρηζην πάρνο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζα είλαη 50 κm. 
δ) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη 

πιηθά): 
 

δ1) Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ αμία ησλ πιηθψλ 
απηψλ, εθηφο αλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξεηά φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηά ηνπο. 

 
δ2) Ζ θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 

1,8 mm, δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζθειεηνχ απφ γαιβαληζκέλεο ιάκεο 
50Υ3 mm, 

 
δ3) Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ηαηλίεο (λενπξέλ, EPDM θ.ιπ.), θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα 

κηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο αεξνζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη 
ζεξκνκφλσζεο. 

 
δ4) Ζ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνχκελσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π) ζηηο ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ 

δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθακςία ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε. 
 
δ5) Ζ ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα . 
 

ε) Σα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, ηηκνινγνχληαη 
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ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΗΚ 65.44. 
 

71. ΑΡΜΟΛΟΓΖΜΑΣΑ - ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 
 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο αθαίξεζε ξχπσλ (κε 
θαηάιιειν απνξξππαληηθφ),  κνχριαο (κε κπθεηνθηφλα δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε 
βνχξηζηζκα) θ.ιπ. 

- Ζ απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 

- Ζ χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 

- Ζ πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο 
θαζψο θαη ε επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί. 

- Ζ δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθφξπθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ νξηνζέηεζεο θελψλ θαη 
νξίσλ θ.ιπ. 

β) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη, εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πεξηγξαθή ηνπο, 
ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

 

- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ 

- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ, 

γ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ: 
 

- Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ζχλζεζε ησλ 
θνληακάησλ (κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο 
πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά). 

- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή). 

- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 

- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπέο εξγαζίαο 
ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). 

 
72. ΔΠΗΣΔΓΑΔΗ 
 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 
α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 
 

- Σα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα (θνξθηάδεο, ινχθηα, πιατλέο θαηαιήμεηο θ.ιπ.). 

- Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ. Ζ ζθξάγηζε ησλ απνιήμεσλ ησλ 
θνξθηάδσλ. 

- Ζ ζηεξέσζε ησλ θεξακηδηψλ (ζπλήζσο βπδαληηλψλ), ησλ θνξθηάδσλ θ.ιπ., κε ζχξκα απφ ζθιεξφ 
ράιπβα, αλνμείδσηα ή γαιβαληζκέλα άγθηζηξα, απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκέλα θαξθηά θ.ιπ. 

- Σν θνλίακα ζθξάγηζεο ησλ θάησ απνιήμεσλ ζηέγεο θαη θνξθηάδσλ (νηαζδήπνηε ζχλζεζεο), ζηελ 
πεξίπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπήο επηθεξάκσζεο 

- Ζ ελδερφκελε ηνπνζέηεζε αλνμείδσησλ θηελψλ ή ζίηαο γηα ηελ ζθξάγηζε ησλ νπψλ ζηηο θάησ 
απνιήμεηο επηζηέγαζεο κε βπδαληηλά ή άιια θνίια θεξακίδηα. 

- Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο γηα ηελ ζηεγάλσζε αξκψλ απνιήμεσλ θαπλνδφρσλ 
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θ.ιπ., 

- Σα θνληάκαηα θάζε κνξθήο ζηελ πεξίπησζε θνιπκβεηήο θαηαζθεπήο θαη ηα αληίζηνηρα πξφζκηθηα 
απηψλ. 

 
β) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη (εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ) ε ηνπνζέηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο ή ειεθηξνζηαηηθά 
βακκέλνπ αινπκηλίνπ. 

 
γ) Οη ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 έρνπλ εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο θιίζεο 

ηεο ζηέγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκέλεο 
επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβάλνπλ 
ζε θάζε δαπάλε γηα ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 

 
77. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 
 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 
 
α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα 

ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο 
πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θ.ιπ., θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδσλ, επελδχζεσλ θ.ιπ.) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ 
επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε 
απηνθφιιεησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάπινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θ.ιπ.). 

 
β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θ.ιπ.), ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ 
πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ. 

 
γ) Όηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 
ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο. 

 
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ 
ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

 
78. ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ- ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 
 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 78 έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 
Οη επηθάλεηεο ησλ εηδηθψλ θαιχςεσλ (ςεπδνξνθέο δηαθφξσλ ηχπσλ θ.ιπ.) επηκεηξψληαη κε βάζε ην 
εμσηεξηθφ ηνπο πεξίγξακκα,  ρσξίο λα αθαηξνχληαη νη νπέο θαη απνηκήζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ή ηελ δηέιεπζε ινηπψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εμαξηεκάησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, φηαλ ε επηθάλεηα θάζε νπήο ή απφηκεζεο  είλαη έσο 0,50 m2 • 
 
Σπρφλ κεγαιχηεξεο νπέο ή απνηκήζεηο ζα αθαηξνχληαη. 

 
79. ΜΟΝΧΔΗ ΤΓΡΑΗΑ - ΖΥΟΤ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΟ  
 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή 
πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, 
ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία 
επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα. 

 
(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο 

επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην 
παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία. 
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(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 
 
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ 
ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

 
 

ΑΡΘΡΑ 
 

A.T. : 1 

Άξζξν : ΝΑΟΗΚ 20.02 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ 
ρώξσλ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2112 100%  

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΕΣΕΠ 02-03-00-00 "Γεληθέο 

εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο 

επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ 

ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ 

νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία 

πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ 

απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο 

ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 m. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Επηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 

ΕΤΡΩ : 2,80 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L (<5km), κε παξαηεηακέλε 

αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο (αζθαιηηθά,εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)     5 x 0,23 =    1,15 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 3,95 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 3,95 

(Οινγξάθσο) : ηξία θαη ελελήληα πέληε ιεπηά 

A.T. : 2 

Άξζξν : ΝΑΟΗΚ 20.10 Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2162 100%  

Επίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή ηκεκάησλ 

απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξνηφλησλ έσο 10,00 m, κε ηελ έθξηςε, 

δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 30 cm, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΕΣΕΠ 02-07-02-00 "Επαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 

 

ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, εθαξκφδεηαη ν 

αζηεξίζθνο    , ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 4,50 

(Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά 

A.T. : 3 

Άξζξν : ΝΑΟΗΚ 32.01.01 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε 
ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ  γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 3211 100%  
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Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 

πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ 

δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ 

θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ 

θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΕΣΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-02-00 "Δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-04-00 "Εξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-05-00 "Δνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

 
 
Επηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

Επίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, 

εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α.Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ 

ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 

απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 

Επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο 

εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά 

πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην 

ζθπξφδεκα. 

Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε 

δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β.Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη 

ηδηαηηέξσο. 

γ.Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 

ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

δ.πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

(βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο 

θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε 

ζθπξνδέηεζεο.  

ε.Δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο 

θαη ηξνχινπο. 

 

Επηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

 

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10.                                  

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 73,00 

(Οινγξάθσο) : εβδνκήληα ηξία 

A.T. : 4 

Άξζξν : ΝΑΟΗΚ 32.01.04 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε 
ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ  γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 3214 100%  
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Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 

πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ 

δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ 

θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ 

θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΕΣΕΠ: 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-02-00 "Δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-04-00 "Εξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-05-00 "Δνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

  
Επηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

Επίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, 

εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α.Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ 

ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 

απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 

Επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο 

εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά 

πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην 

ζθπξφδεκα. 

Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε 

δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β.Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη 

ηδηαηηέξσο. 

γ.Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 

ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

δ.πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

(βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο 

θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε 

ζθπξνδέηεζεο.  

ε.Δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο 

θαη ηξνχινπο. 

 

Επηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

 

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20.                                 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 90,00 

(Οινγξάθσο) : ελελήληα 

A.T. : 5 

Άξζξν : ΝΑΟΗΚ 38.20.02 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο B500C. 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 3873 100%  



  

ΕΡΓΟ : «Έργα καηαζκεσής αποδσηηρίων γηπέδοσ Ζεσγολαηιού», αρ. μελέηης 28/2015 Επικαιροποιημένη
                               

 
 

 

27 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, 

θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 

πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

νπιηζκνχ. Εθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο 

ζθπξνδεκάησλ" 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο 

επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. 

Εάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη 

κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  

Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 

ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ 

ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ 

παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ 

επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-

2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

          |           Πεδίν εθαξκνγήο                    | 

__________|______________________________________________|______________________ 

  Ολνκ.   |        | Κνπινχξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ.  

δηάκεηξνο | Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν  

  (mm)    |        |    πξντφληα    |    δηθηπψκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m)      

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

  5,0     |        |   λ    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

  5,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  23,8   |   0,187 

  6,0     |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  28,3   |   0,222 

  6,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  33,2   |   0,260 

  7,0     |        |   λ    |       |    λ    |          |  38,5   |   0,302 

  7,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  44,2   |   0,347 

  8,0     |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  50,3   |   0,395 

 10,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617      

 12,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888 

 14,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21 

 16,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58 

 18,0     |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

 20,0     |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

 22,0     |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

 25,0     |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

 28,0     |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

 32,0     |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

 40,0     |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 

ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 

ελαιιάμ  

Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 

έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  

Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 

απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 

 

 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C.                                           

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,07 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη επηά ιεπηά 
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A.T. : 6 

Άξζξν : ΝΑΟΗΚ 38.03 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 3816 100%  

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηχισλ, πεδίισλ, 

ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ 

μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 

01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε 

εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ 

ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

 

 

 

 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 15,70 

(Οινγξάθσο) : δέθα πέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά 

A.T. : 7 

Άξζξν : ΝΑΟΗΚ 61.06 Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο >160 mm   

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 6104 100%  

Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε χςνο ή πιεπξά 

κεγαιχηεξε απφ 160 mm, πνηφηεηαο S235J, νπνπνησλδήπνηε ινηπψλ δηαζηάζεσλ, θάζε ζρεδίνπ, θαη 

ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή χςνο απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε 

θνριίεο (κπνπιφληα) κε δηπιά πεξηθφριηα κέζα απφ εηδηθά δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε παξεκβνιή 

ηκεκάησλ ειαζκάησλ, ή κε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε  θαη έδξαζή ηνπο επί 

ησλ ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε ζπξξηθλσκέλνπ θνληάκαηνο θαηά 

ΕΛΟΣ ΕΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE). 

  

Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)θαηαζθεπήο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 2,80 

(Οινγξάθσο) : δύν θαη νγδόληα ιεπηά 

A.T. : 8 

Άξζξν : ΝΑΟΗΚ 61.29 Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ή δηθηύσκα επηζηέγαζεο  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 6118 100%  

Καηαζθεπή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ή κεηαιιηθνχ δηθηπψκαηνο επηζηέγαζεο, νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ζε ππαξρνπζα ππνδνκή, απφ απιέο ή ζχλζεηεο δηαηνκέο 

(πξνθίι) απφ ράιπβα πνηφηεηαο S235J, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζχλδεζεο, ζηήξημεο, πάθησζεο θ.ιπ., κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ή θνριίσζε, θαη 

γεληθά πιήξσο νινθιεξσκέλε εξγαζία, ζπλαξκνιφγεζεο, αλχςσζεο, ζηεξέσζεο θαη πιηθά θαη 

κηθξνυιηθά φπσο θνριίεο, πιάθεο εδξάζεσο, θνκβνειάζκαηα θνξπθήο θ.ιπ. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)ηνπνζεηεκέλνπ κνξθνζίδεξνπ. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 3,40 

(Οινγξάθσο) : ηξία θαη ζαξάληα ιεπηά 

A.T. : 9 

Άξζξν : ΝΑΟΗΚ 72.80 Πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο ηύπνπ sandwich 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7231 100%  

Πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο (πάλειο) ηχπνπ "ζάληνπηηο", απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πξνβακκέλε ζην 

εξγνζηάζην, επίπεδε, ηξαπεδνεηδή ή απιαθσηή, (ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πιεπξά), θαη 

ελδηάκεζα κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ απφ αθξψδε πνιπνπξεζάλε(CFC & HCFC Free), κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε απαηηήζεηο ερνκφλσζεο θαη ππξαληνρήο.  

 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ επί 

ηνπνπ ηνπ έξγνπ, ν απαηηνχκελνο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο θαη  ηθξηψκαηα θαη εξγαζία  ηνπνζέηεζεο 
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θαη ζηεξέσζε ζηνλ ππάξρνληα ζθειεηφ κε απηνθνριηνχκελνπο ζπλδέζκνπο πςειήο αληνρήο.   

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 45,00 

(Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε 

A.T. : 10 

Άξζξν : ΝΑΟΗΚ 72.65 Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηύπνπ sandwich από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε πιήξσζε 
πνιπνπξεζάλεο 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 6401 100%  

Επηζηέγαζε κε ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) ηχπνπ "ζάληνπηηο", απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

πξνβακκέλε ζην εξγνζηάζην, επίπεδε, ηξαπεδνεηδή ή απιαθσηή (ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

πιεπξά), θαη ελδηάκεζα κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ απφ αθξψδε πνιπνπξεζάλε (CFC & HCFC Free), κε 

ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε απαηηήζεηο ερνκφλσζεο θαη ππξαληνρήο, θαη θαηά ηα ινηπά 

ζχκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 03-05-02-01 "Επηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά θχιια απηνθεξφκελα". 

 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ επί ηνπνπ ηνπ 

έξγνπ, ν απαηηνχκελνο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο θαη  ηθξηψκαηα θαη εξγαζία  ηνπνζέηεζεο θαη 

ζηεξέσζε ζηηο ππάξρνπζεο ηεγίδεο κε απηνθνριηνχκελνπο ζπλδέζκνπο πςειήο αληνρήο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 45,00 

(Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε 

A.T. : 11 

Άξζξν : ΝΑΟΗΚ 62.40 Κάζζεο αλάξηεζεο ζπξνθύιισλ από ιακαξίλα ςπρξήο εμέιαζεο  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 6239 100%  

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θαζζψλ αλάξηεζεο ζπξνθχιισλ, νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, απφ 

ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα ςπρξήο εμέιαζεο (DKP). πκπεξηιακβάλεηαη ε πιήξσζε ησλ δηαθέλσλ κε 

αθξφ πνιπνπξεζάλεο ή κε αξαησκέλν ηζηκεληνθνλίακα (αξηάλη) ησλ 600 kg ηζηκέληνπ ή ππξάληνρν ή 

ερνκνλσηηθφ πιηθφ πιεξψζεσο (ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε), ε ζθξάγηζε ησλ αξκψλ 

κε πνιπνπξεζαληθή καζηίρε ή ζηιηθφλε, θαη γεληθά ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαηαζθεπήο θαη 

πιεξσζεο θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 5,60 

(Οινγξάθσο) : πέληε θαη εμήληα ιεπηά 

A.T. : 12 

Άξζξν : ΝΑΟΗΚ 65.05 Θύξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην. 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 6502 100%  

Θχξεο ζπκπαγείο ζπφ ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) αινπκηλίνπ, κνλφθπιιεο, αλνηγφκελεο, 

νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα 

Αινπκηλίνπ". 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 175,00 

(Οινγξάθσο) : εθαηόλ εβδνκήληα πέληε 

 

   Εεπγνιαηηφ, 21/05/2018                                              Εεπγνιαηηφ,       .../02/2018        
                   Ζ πληάμαζα                                                      ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

                                                Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο  
                    Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο   

  
                   Άλλα Κνθθίλνπ                                                               
            Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ3                                              Γεκήηξηνο Πνιίηεο 
                                 Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ3 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΔΡΓΟ: «Έξγα Γεκνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ» 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                         ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ: 28/2015 Δπηθαηξνπνηεκέλε         
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ – ΒΟΥΑ                                Κ.Α. : 02.61.7321.01 
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ            CPV:45233222-1    
ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
      
 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

(Σ..Τ) 

 
χκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε Σ..Τ. ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ 
ΚΑΗ ΓΖΜ. ΔΡΓΧΝ (ΦΔΚ 1556 Β’/18-10-2004) 

  
 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 
 
 
1.1  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΚΜΔ, ΣΤ, ΔΤ, ΠΣΠ θιπ 
  
1.1.1  Ζ εγθεθξηκέλε Σ..Τ. ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜ. ΔΡΓΧΝ 

(ΦΔΚ 1556 Β’/18-10-2004) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο 
νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα 
εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ. 

 
1.1.2 Κάζε άξζξν ηεο ΣΤ πεξηιακβάλεη θαη εηδηθή παξάγξαθν, ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη 

εθαξκνδφκελεο ζε απηφ πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ. ΚΣ θιπ). Οη σο άλσ πξνδηαγξαθέο φπσο θαη 
νπνηεζδήπνηε άιιεο, αλαθεξφκελεο ζηα άξζξα ηεο ΣΤ, πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ 
αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο. 

 
1.1.3 Αλ ν Γηαγσληδφκελνο δηαπηζηψζεη απφθιηζε ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ηεο ΣΤ απφ ηελ Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο εκπλένπζαο 
ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, δη΄ εηδηθήο επηζηνιήο. 

 
 ηελ αληίζεηε πεξίπησζε: 
  
α. ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο 
β. ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πιένλ λα ζπκπξάμεη κε ην ΚηΔ 

ζηελ ελαξκφληζε ηνπ απνθιίλνληνο φξνπ κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία έζησ θη αλ ηνχην 
ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή ηνπ επηβάξπλζε, επεηδή απηή (αλ ππάξρεη) λνείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη 
ζηνλ εχινγν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. 

 
 

1.2 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
 
1.2.1 Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο θιπ) πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ: 
- ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηνπ ΚΜΔ ηεο ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
- ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, δειαδή ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ΣΤ  
 ζα εθαξκφδνληαη: 
  
 ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
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Σππνπνίεζεο (CEN)  ή απφ ηελ  Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο 
(CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο «Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε 
ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. 

 
1.2.2 πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη:  
 
α. Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία 

αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 
β. Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ 
απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο 
ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ 
πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο. 

 
γ. Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ 
Έξγσλ (Τ.Γ.Δ) θαζ΄ ν κέξνο απηέο δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο πξνβιέςεηο 
ηεο παξνχζαο ΣΤ. 

 
δ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ (Διιεληθνχ 

Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO (International 
Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΖΠΑ. 

 
1.3 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 
 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο: 
 
1.3.1 Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 1.1 θαη 1.2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη κε 

ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο. Σνχην ζα γίλεηαη φρη 
αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλαθνχο κειέηεο. 

 
1.3.2 Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ 

αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη 
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ. 

 
1.4 ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
 Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΣΤ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή 

αλαθεξνκέλσλ  θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ 
γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία 
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ 
άξζξν ηεο ΣΤ πεξί ηνπ αληηζέηνπ.  

 
 
   
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ 
 
1.5.1 Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο 

πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα 
θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη:  

1. Σν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά θιπ) 
2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ 
3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 
4. Ζ ζέζε ιήςεο 
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5. Ζ ζέζε απφζεζεο 
6. Ζ ψξα θφξησζεο 
7. Ζ ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο 
8. Σν θαζαξφ βάξνο, θαη 
9. Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ 
 
1.5.2 Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. 
 
1.5.3 Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ δειηίν δχγηζήο 

ηνπ. 
 
1.5.4 Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα 

απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα ρπηνζηδεξά είδε νη 
ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ) 

 
 Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
1.5.5 Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δύγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθώλ, ησλ αλαιπηηθώλ 

επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη από ηελ Τπεξεζία 
πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ. 

 
 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν επηθνπξηθά ηεο ΣΤ αθνινπζνχλ επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο θαη 
ηερληθέο πεξηγξαθέο: 

 
 

Δθαξκνγή Δ.ΣΔ.Π. (βάζεη εγθπθιίνπ 26/4-10-2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ). 
Με ηελ πξόζθαηε δεκνζίεπζε ηεο ΚΤΑ ΤΠΑΝ – ΤΠΤΜΔΓΗ, ππ' αξηζ. 6690 ζην ΦΔΚ 1914 Β / 
15-06-2012 (ζε εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος Π.Δ. 334/94), αιιά θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ 
ζρεηηθώλ ΚΤΑ, επξεία πνηθηιία πξντόλησλ ηα νπνία δηαθηλνύληαη ή δηαηίζεληαη γηα ρξήζε 
ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο εληόο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε 
ηα αληίζηνηρα γηα θάζε πξντόλ Eλαξκνληζκέλα Eπξσπατθά Πξόηππα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί 
ζην Διιεληθό ύζηεκα Σππνπνίεζεο θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE. 
Καηά ζπλέπεηα ε ελζσκάησζε ζηα έξγα πιηθώλ κε ζήκαλζε CE είλαη επηβεβιεκέλε, 
αλεμαξηήησο αλ ηα άξζξα ησλ πκβαηηθώλ Σηκνινγίσλ, νη ΣΤ θαη νη ινηπέο πκβαηηθέο 
Πξνδηαγξαθέο αλαθέξνπλ ηνύην ξεηά ή όρη. ηηο ΔΣΔΠ βέβαηα απηό αλαθέξεηαη ξεηά. 

 

   
   Εεπγνιαηηφ, 21/05/2018                                                 Εεπγνιαηηφ,       /05/2018        

                   Ζ πληάμαζα                                                       ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
                                    Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο  

                     Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο   

  
 
                   Άλλα Κνθθίλνπ                                                               
            Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ3                                                Γεκήηξηνο Πνιίηεο 
                                 Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ3 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ        ΔΡΓΟ : «Έξγα θαηαζθεπήο απνδπηεξίσλ  

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                     γεπέδνπ Εεπγνιαηηνχ» 
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ – ΒΟΥΑ                         ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ: 28/2015 Δπηθαηξνπνηεκέλε         
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ          Κ.Α. : 02.61.7321.01 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ         CPV:45212230-7 

 
 

ΔΗΓΗΚΖ   ΤΓΓΡΑΦΖ   ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 
Άξζξν 1ν: 
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 
Ζ παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ) αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
κε ηίηιν: «Έπγα καηαζκεςήρ αποδςηηπίων γηπέδος Ζεςγολαηιού» κε φιεο ηηο 
εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ηεχρε ηεο κειέηεο, 
θαζψο επίζεο θαη φζεο εξγαζίεο δελ πξνβιέπνληαη, αιιά ε εθηέιεζή ηνπο ζα θξηζεί 
αλαγθαία θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ζσζηή εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ. 
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηνπο φξνπο ηεο απφ 16/5/2018 
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ – 
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βφραο 
Όπνπ ζε απηή ηελ ζπγγξαθή αλαθέξεηαη ε ιέμε "εξγνδφηεο" λνείηαη ν Γήκνο Βέινπ-
Βφραο θαη φπνπ "αλάδνρνο" ή "εξγνιάβνο " λνείηαη ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί 
απφ ηνλ δεκφζην αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κέζσ ΔΖΓΖ ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.4412/2016. 
 
 
Άξζξν 2ν : 
Πξνυπνινγηζκφο 
 
Ο πξνυπνινγηζκφο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία αλέξρεηαη γηα ηηο εξγαζίεο 
θαηεγνξίαο ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ  ζην πνζφ ησλ 80.645,07 € (πνζφ κε απξφβιεπηα 15%)  
θαη ην πνζφ ησλ 19.354,82 € γηα ΦΠΑ 24%, ήηνη ε ζπλνιηθή δαπάλε  αλέξρεηαη ζηνλ 
πνζφ ησλ 99.999,89 €.  
Φνξέαο Υξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 
– Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε πξνεξρεηαη απφ ην ΠΓΔ -ΑΔ 
016. 
 
Άξζξν 3ν : 
Γηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο :  
α)   Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»  
β)  Οη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ θαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γεκνζίσλ  Έξγσλ.  

γ)  O N. 3463/2006 "Ο Νένο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο". 
δ)  Σν Π.Γ.1073/81 "πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε 

εξγνηάμην νηθνδνκψλ θιπ". 
ε)  Οη δηαηάμεηο ηεο Γ.Δ.Ζ. 
ζη)  Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο (Αξραηνινγηθή, Γαζηθή Τπεξεζία, γεηηλίαζε κε αγσγνχο 
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θαη θνιψλεο ηεο Γ.Δ.Ζ. θιπ). 
δ)  Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία κε ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο  ΓΤ. 
ε) Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε Γεκνζίσλ θαη Γεκνηηθψλ έξγσλ 

ή ηξνπνπνηεί ή ξπζκίδεη ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. 
 
 
Άξζξν 4ν : 
Σξφπνο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ- ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ  
 
Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ δεκφζην αλνηρην ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ  
κέζσ  ΔΖΓΖ.  
Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 95 παξ. 2(α) ηνπ Ν. 4412/2016 θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
έρνπλ: 
1. Μεκνλσκέλνη νηθνλνκηθνί θνξείο:   

α. Δγγεγξακκέλνη η) ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) πνπ ηεξείηαη ζηε 
ΓΓΓΔ ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ, (ζχκθσλα κε ην αξζ. 59 ηνπ 
Ν. 4278/4-8-2014 θαηαξγνχληαη ηα θαηψηαηα φξηα θαηά ζπλέπεηα είλαη δπλαηή ε 
ζπκκεηνρή φισλ ησλ ηάμεσλ πηπρίσλ ) 

β. Πξνεξρφκελνη απφ θξάηε – κέιε: η) ηεοΔπξσπατθήο Έλσζεο, ηη) ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), ηηη) απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηελ 
ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 
(Π.Ο.Δ.), ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, 
εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο 
θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ ΜΔΔΠ.  

γ. Πξνεξρφκελνη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε βηηη) θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθάζηψλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

  

2. Κνηλνπξαμηεο νηθνλνκηθώλ θνξεώλ (εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ) ησλ παξαπάλσ 
πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηεο 
παξ.3β ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4412/2016 (Δλψζεηο ζηελ ίδηα ηάμε θαη θαηεγνξία), ππφ ηελ 
πξνππφζεζε φηη ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο απηνχο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
θαηαλνκή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο έλσζεο, κε πνζνζηφ 
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ν θαζέλαο.  

3. Κνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ (εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ) γηα ηελ θάιπςε 
ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1γ ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ 
Ν.4412/2016. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ), εθφζνλ δελ θαιείηαη ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη 
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο. 

4. Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε ----- ηνπ ΜΔΔΠ γηα 
έξγα θαηεγνξίαο -------------- κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ N. 
4412/2016, φπσο ηζρχεη (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ θνηλνπξαμίαο) 

          
Άξζξν 5ν : 
Αλαζεψξεζε ηηκψλ ηηκνινγίνπ, ηξνπνπνίεζε Πξνυπνινγηζκνχ 
Δξγνιαβηθά πνζνζηά – Δπηβαξχλζεηο 
 
Ζ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 αξζ. 
153. 
Απμνκεηψζεηο πνζνηήησλ εξγαζηψλ, ζχληαμε λέσλ ηηκψλ κνλάδαο θαη θνζηνιφγεζε 
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ησλ λέσλ ηηκψλ εξγαζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 αξζ.156. 
ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% επί ηεο αμίαο ηνπ 
ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαη απνηηκάηαη κε ηηκέο κνλάδαο.  
Οη ηηκέο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο φπσο θαη φιεο νη λέεο πνπ 
ζπληάζζνληαη κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο γηα παξφκνηεο ή άιιεο εξγαζίεο θαζψο 
θαη εθείλεο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (ΑΣΖΔ, 
ΑΣΟΔ, ΤΓΡ, ΑΣΔΟ, ΖΛΜ θιπ.) ππφθεηληαη ζηε ζρεηηθή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο 
ξεηή ή ηεθκαξηή (άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016).  
 
Γηα ηηο ηηκέο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα απφ ην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016. 
ρεηηθά κε ηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηζρχνπλ φια ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 154 ηνπ 
Ν.442/2016 θαη κάιηζηα ππάξρεη δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ κε 
ηελ παξνχζα εξγνιαβία εθφζνλ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 
 
Άξζξν 6ν : 
Λνγαξηαζκνί, πιεξσκέο αλαδφρνπ, ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ  
 
Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 
ηνπ Ν.4412/2016. 
Σα πιηθά πνπ εηζθνκίζηεθαλ κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ζην εξγνηάμην ή ζε απνζήθεο 
θαη ηα νπνία δειψζεθαλ, εγθξίζεθαλ θαη πεξηειήθζεζαλ ζε ινγαξηαζκφ, αλήθνπλ 
θαηά θπξηφηεηα ζηνλ Γήκν Βέινπ-Βφραο. Απηφ δελ ζα εξκελεπηεί φηη απαιιάζζεη ηνλ 
εξγνιάβν απφ ηελ φιε επζχλε γηα ηα πηζηνπνηεζέληα πιηθά θαη έξγα, θαζψο θαη γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηάο ηνπ έξγνπ, θινπήο πιηθψλ θιπ, νχηε ζαλ παξαίηεζε 
ηνπ εξγνδφηε απφ ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα εθπιεξψζεη φινπο 
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.ρεηηθά ηζρχνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ 
Ν.4412/2016 
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ επελδχζεσλ 
θαη  ην πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ εξγνιάβνπ θαζνξίδεηαη ζε 18% γηα 
ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ρξεκαηνδφηεζε απηή.   
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ σο θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο αλαιακβάλεη ηελ 
ππνρξέσζε δηελέξγεηαο ησλ πιεξσκψλ ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ 
λφκηκσλ παξαζηαηθψλ ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Α ζχκθσλα κε ην αξζ. 3 ηεο 
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο . 
Γηα ηελ πιεξσκή θάζε πηζηνπνίεζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίδεη απνδείμεηο 
ησλ ππνρξεσηηθψλ ηνπ θαηαβνιψλ πξνο ηα νηθεία Σακεία, (ηηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ 
ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή εθνξία, βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γξακκάηην 
είζπξαμεο απηήο, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 
αληηζηνηρνχληνο ζηελ πηζηνπνίεζε θιπ), θαζψο θαη εμνθιήζεηο ησλ ππνρξεψζεψλ 
ηνπ κέρξη ηελ εκέξα ζχληαμεο ηεο πηζηνπνίεζεο πξνο ηνπο Αζθαιηζηηθνχο 
Οξγαληζκνχο (Η.Κ.Α, Σ.Δ.Α.Δ.Γ.Ξ.Δ.) αλαθεθαιαησηηθψο.  
Πιήλ ησλ αλσηέξσ θαη πξηλ απφ ηε ζεψξεζε θαη ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ζα δεηείηαη 
απφ ηνλ αλάδνρν ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηνπ αξκφδηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ Η.Κ.Α 
πεξί εμνθιήζεσο θάζε ζρεηηθήο πξνο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθήο 
εηζθνξάο. 
Δπίζεο πξηλ ηελ ζεψξεζε ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη απφδεημε ηεο Δ.Σ.Δ. πεξί θαηαβνιήο ηνπ πνζνζηνχ 0,6% ππέξ ΣΜΔΓΔ 
(Ν.2166 / 93 άξζξν 27 παξ.34 & 35). 
 
 
 
 
 



  

ΕΡΓΟ : «Έργα καηαζκεσής αποδσηηρίων γηπέδοσ Ζεσγολαηιού», αρ. μελέηης 28/2015 Επικαιροποιημένη
                               

 
 

 

36 

Άξζξν 7ν : 
Ηζρχνπζεο εγθεθξηκκέλεο αλαιχζεηο  
 
Γηα ηηο απνδφζεηο, πνζφηεηεο πιηθψλ θιπ. πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο επί κέξνπο ηηκέο 
κνλάδαο, ηζρχνπλ σο ζπκβαηηθέο, εθείλεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Σηκνινγίνπ Οηθνδνκηθψλ 
Δξγαζηψλ (Α.Σ.Ο.Δ.) ή έξγνπ νδνπνηίαο (Α.Σ.Δ.Ο.) ή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ 
(ΖΛΜ) θαη (Α.Σ.Ζ.Δ.) ή πδξαπιηθψλ έξγσλ (Α.Σ.Τ.Δ) θαηά πεξίπησζε.  
 
 
Άξζξν 8ν : 
Πξνζεζκία εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, ππέξβαζε πξνζεζκίαο,παξαηάζεηο, πνηληθέο 
ξήηξεο 
 
 
Ζ πξνζεζκία εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ΔΞΗ (6) εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ 
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 147, Ν.4412/2016). 
α) ε δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε 

ζχκβαζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ζην έδαθνο ηηο 
νξηδνληηνγξαθηθέο κειέηεο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ.  

β) ε δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε 
ζχκβαζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη κειέηε δηαηήξεζεο ηεο 
θπθινθνξίαο. Γελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν παξάηαζε ζπλνιηθήο ή ηκεκαηηθήο 
πξνζεζκίαο ιφγσ ηζρπξηζκνχ άγλνηαο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ 
έξγνπ. 

γ) ε δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε 
ζχκβαζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016. Σν ελ ιφγσ 
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ζχκθσλα  κε ηε ζχκβαζε) εγθξίλεηαη κε 
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο απφ ηελ Τπεξεζία κέζα ζε δεθαπέληε 
(15) εκέξεο. 
Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα 
θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη 
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
Τπεξεζία κε πίλαθεο εξγαζηψλ, πνπ θνηλνπνηνχληαη πξνο ηνλ αλάδνρν.  
Με βάζε απηέο αλαπξνζαξκφδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα, ην νπνίν επίζεο 
αλαπξνζαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε κεηαβνιψλ ησλ ηκεκαηηθψλ ή ζπλνιηθψλ 
πξνζεζκηψλ ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.  
Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη 
επηβνιή ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γεληθά 
ηζρχνπλ θαη ηα νξηδφκελα γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 148, ηνπ Ν.4412/2016. 
Παξάηαζε πξνζεζκηώλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ 
Ν.4412/2016 γίλεηαη κφλν χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο αξρήο (αλ νη 
θαζπζηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ) θαηφπηλ ηεο ζεηηθήο 
γλσκνδφηεζεο ηεο Κνηλήο επηηξνπήο ηνπ αξζ.6 ηεο Πξνγξακκαηηθήο πκβαζεο.   
ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ έξγνπ γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν απφ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ (νξηαθή 
πξνζεζκία). Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή 
πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ (θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 
ηνπ αλαδφρνπ κέζα ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή  πξνζεζκία) νη νπνίεο φκσο παξαηάζεηο 
δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ. 
ε θάζε πεξίπησζε κπνξεί ν θχξηνο ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο  (γηα ηελ 
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θάιπςε ή πεξηνξηζκφ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ γηα ηηο νπνίεο θαζπζηεξήζεηο 
επζχλεηαη ν αλάδνρνο) λα δψζεη εληνιή ζηνλ αλάδνρν λα επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο 
εθηειψληαο πξφζζεηεο εξγαζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηπρφλ απαξαίηεηα πξφζζεηα 
κέηξα, ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή εξγαηηθά ρέξηα θαη κεραληθά κέζα θαη 
λα εθαξκφδεη ππεξσξίεο, λπρηεξηλά ζπλεξγεία θαη εξγαζία θαηά ηηο εμαηξέζηκεο 
εκέξεο, αλ έηζη απαηηεί ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα 
δηθαηνχηαη θακίαο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο απφ απηφ ηνλ ιφγν. Ζ Τπεξεζία κπνξεί 
ζε θάζε ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα  απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
ζπλεξγείσλ, ηηο ππεξσξίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, αλ θξίλεη φηη ν 
ξπζκφο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο.  

δ)  ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ 
είλαη ζχκθσλεο κε ηελ χκβαζε ή ηνλ Νφκν, θεξχζζεηαη εθπησηνο απφ ηελ 
εξγνιαβία ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Ν. 4412/2016  
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ή ησλ ηπρφλ παξαηάζεσλ 
πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ επηβάιιεηαη απφ ηνλ Γήκν 
Βέινπ- Βφραο πνηληθή ξήηξα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016 γηα 
θάζε παξεξρφκελε εκέξα. 
Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο 
ππεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ 
θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ 
απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη.  
Πάλησο ν εξγνδφηεο δηαηεξεί παξάιιεια ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ 
αλάδνρν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα  Ννκνζεζία. Ηδηαίηεξα ν αλάδνρνο κπνξεί λα 
θεξπρζεί έθπησηνο αλ θαζπζηεξήζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή νη 
εξγαζίεο είλαη θαηά ζχζηεκα θαθφηερλεο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ή δελ ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο 
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ην θνηλφ ή δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γεληθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην  
άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016. 

ε) Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην  εξγαζίαο θαη 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ ππνγξάθεηαη 
θάζε εκέξα απφ εληεηαικέλν φξγαλν ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 
αλαδφρνπ. 

 
Άξζξν 9ν : 
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο -Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο - 
Τπνγξαθή ζχκβαζεο 
 
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72  ηνπ λ.4412/2016, 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.613,00 € (2% ηεο 
εθηηκφκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε) .  
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη 
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε θαη φηη φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ  .  
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο 
πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.  
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Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
Σερληθνχ πκβνπιίνπ αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο απηήο , παξέρεη ςεπδιε ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζ. 73 
έσο 78 ηνπ Ν.4412/2016, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα  έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαηξψο γηα ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 
Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ 
πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο. 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε 
απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε 
απφθαζεο επ’ απηψλ, θαη 
γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 
ζχκθσλα κε ην άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (Α' 52), εθφζνλ απαηηείηαη .  
 
Γηα  ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαηίζεηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 
πνζνχ ίζνπ κε ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα 
ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α.ζχκθσλα κε ην αξζ. 72 ηνπ Ν. 4412/2016. Οη εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ  φισλ ησλ κειψλ 
ηεο θνηλνπξαμίαο (αξζ. 140, παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016)  
 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 
ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπαηθνχ Οηθνλνκηθνχ ρψξνπ ή 
ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 
Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Δ.Σ.Α.Α- Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε ην γξακκαηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ζχκθσλα κε ην 
αξζ. 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 105 & 135 ηνπ Ν.4412/2016. 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο γηα ηα πξνκεζεχνληα είδε, νξίδεηαη ζε 5% ζην 
πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (γηα ηελ πξνκήζεηα) 
 

Άξζξν 10ν : 

Υξφλνο Δγγχεζεο 

Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί δσξεάλ ηα έξγα γηα δέθα πέληε (15) 
κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, εθ' φζνλ κέζα ζε δχν κήλεο 
απφ απηή ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή 
επηκέηξεζε (αξζ. 171, Ν.4412/2016). Καηά ην δηάζηεκα απηφ ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα επαλνξζψλεη θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ γίλεηαη ζηα έξγα πνπ 
εθηειέζηεθαλ απ' απηφλ. 

ε πεξίπησζε ακειείαο ηνπ εξγνιάβνπ ζηελ ηήξεζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζήο ηνπ, 
ε Τπεξεζία ζα θνηλνπνηήζεη πξνο απηφλ έγγξαθε πξφζθιεζε πνπ ζα νξίδεη ην είδνο 
ηεο δεκηάο πνπ ζα επαλνξζσζεί θαζψο θαη ηνλ ηξφπν επαλφξζσζήο ηεο ζε εχινγε 
πξνζεζκία, κέζα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο. ε 
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο ηνπ, ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο επαλφξζσζεο ζα εθηειέζεη ε 
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Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη 
ζρεηηθέο δαπάλεο ζα εθπέζνπλ απφ ην νθεηιφκελν ζ' απηφλ, ιφγσ εγγχεζεο 
ρξεκαηηθφ πνζφ θαη ζε αλεπάξθεηα ηνχηνπ, ην ππφινηπν βεβαηνχηαη ζε βάξνο ηνπ 
αλαδφρνπ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ θαη εηζπξάηηεηαη βάζε ησλ 
δηαηάμεσλ πεξί εηζπξάμεσο Γεκνηηθψλ Δζφδσλ.  

 

Άξζξν  11ν : 

Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ  

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζ. 170 ηνπ Ν.4412/2016 
κέζα ζε  έμη κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ, (ε βεβαίσζε 
πεξάησζεο ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζ 168 ηνπ Ν.4412/2016) εθ' φζνλ 
ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ κέζα ζε δχν (2) κήλεο 
απφ ηελ πεξάησζε. Αλ ε ηειηθή επηκέηξεζε ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν 
κεηαγελέζηεξα, ε πην πάλσ πξνζεζκία γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο, αξρίδεη 
απφ ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο. Δάλ δελ ππνβιεζεί ηειηθή επηκέηξεζε 
απφ ηνλ αλάδνρν ε πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ 
ππεξεζία. 

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 172 ηνπ Ν.4412/2016 
κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηφηε πνπ ιήγεη ν ρξφλνο εγγχεζεο.  

Δάλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή.  

ηελ Δπηηξνπή πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα ππάξρεη θαη ελαο κέινο πνπ 
ζα νξηζηεί απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ζχκθσλα κε ην αξζ. 3 ηεο 
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. 

Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 169 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 24 ηεο παξνχζεο Δ..Τ.  

 

Άξζξν 12ν : 

Τπνρξεψζεηο - Δηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν  

ηα γεληθά έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θαη ζην φθεινο απηνχ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ή ελδερφκελα κπνξνχζαλ λα 
δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε. 

α)Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πξνο 
εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο.  

β)Ζ εδαθνινγηθή κειέηε πνπ ίζσο απαηηεζεί ζην ρψξν πνπ ζα εθηειεζηνχλ νη 
εξγαζίεο. 

γ)Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη πνπ ζα γίλνληαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ γηα 
δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηεο 
εθηεινχκελεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 
κλεκνλεχνληαη ζην Σηκνιφγην. 

δ) Ζ ζχληαμε ηεπρψλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ, πξσηνθφιισλ κε ηα απαξαίηεηα 
ζρέδηα θαη δαθηπινγξαθήζεηο ηνπο ζε αλάινγν αξηζκφ αληηηχπσλ, βάζε ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα δηπιφηππα ησλ ηεπρψλ θαηακέηξεζεο, πνπ έρνπλ 
ιεθζεί επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ εξγαζία απηή ζα εθηειεζηεί θαηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληνο, ψζηε λα είλαη 
άξηηα θαη αθξηβήο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν γηα 
έιεγρν απφ ηνλ επηβιέπνληα πξηλ ηελ δαθηπινγξάθεζή ηνπο θαη ηελ 
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θσηναληηγξάθεζή ηνπο. 

ε)Ζ ιήςε έμη θσηνγξαθηψλ 17 x 22 εθ. θαζψο θαη ε ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
έξγνπ, φπσο θαη εκεξνινγίνπ έξγνπ εξγνηαμίνπ βηβιίν θαηακεηξήζεσο αθαλψλ 
εξγαζηψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 33 ηνπ Π.Γ. 609 / 85.  

ζη)Οη ραξάμεηο θαη ζεκάλζεηο ηνπ έξγνπ θαηά ην ζηάδην εθηειέζεψο ηνπ.  

δ) Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία Αζθαιηζηήξην 
πκβφιαην Αζηηθήο Δπζχλεο γηα ηελ θαηαβνιή ηπρφλ απνδεκηψζεσλ ιφγσ 
αηπρεκάησλ ή αιιεο αηηίαο .  

ζ) Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ εμνδα ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ζε 
εκθαλέο ζεκείν πηλαθίδαο ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ  1,00κ*1,50κ κε ηελ επηζήκαλζε 
φηη ην εξγν ρξεκαηνδνηείηαη θαη πινπνηείηαη κε πφξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & 
Αζιεηηζκνχ- Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ/Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχεσλ 2016  

 

Άξζξν 13ν: 

Έθηαθηεο παξνρέο 

 

Γηα ηελ θαηαβνιή ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ πάζεο θχζεο εθηάθησλ 
ρξεκαηηθψλ παξνρψλ πνπ θαζνξίδνληαη θάζε  θνξά κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο ππφ κνξθή έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θιπ. ππφρξενο είλαη 
απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ν αλάδνρνο.  

 

Άξζξν 14ν: 

Τιηθά, Έιεγρνο πνηφηεηαο. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ  

 

Γηα ην ππφςηλ έξγν ηζρχνπλ νη Δ.ΣΔ.Π πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ 
θαζψο θαη νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη - δηαηαγέο πνπ ηζρχνπλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
θαη αθνξνχλ εθηέιεζε έξγσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 178 ηνπ 
Ν.4412/2016, θαζψο επίζεο θαη νη εγθεθξηκέλεο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζαο κειέηεο. 

Δάλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ δελ 
κλεκνλεχνληαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηφηε ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 
πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο εθινγήο ηεο επηβιέπνπζαο 
ππεξεζίαο, ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ κε 
θαηάιιεισλ απ’ απηά. 

Πξηλ ηελ πξνκήζεηα νηνπδήπνηε πιηθνχ θαη κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα δεηείηαη ε 
έγθξηζε ηεο επίβιεςεο βάζεη εγγξάθσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηαζθεπαζηή, 
πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο, δηαγξακκάησλ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο δηεπθξηλίζεηο 
δεηεζνχλ απφ ηελ επίβιεςε. 

Οη εθηεινχκελεο εξγαζίεο ππφθεηληαη ζε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, κε δαπάλεο ηνπ 
αλαδφρνπ, γηα λα δηαπηζησζεί αλ εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
ηζρχνπλ. Απηέο ππφθεηληαη νκνίσο θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ επηβιέπνληνο ν νπνίνο κπνξεί 
λα δηαηάμεη ηελ θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηπρφλ θαθφηερλεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 
εξγαζίαο. 

Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη δεηγκαηνιεςία θάζε ζηηγκή θαη έιεγρν ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά εξγαζηήξηα θαη ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ηηο απαηηνχκελεο γη’ απηφ δαπάλεο γηα 
ιήςε δνθηκίσλ, απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη απνδεκίσζε ηνπ 
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εξγαζηεξίνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

 

 

Άξζξν 15ν: 

Απνκάθξπλζε κε θαηάιιεισλ ή κε αξίζηεο πνηφηεηαο πιηθψλ  

 

Γεληθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ην άξζξν 159 ηνπ N.4421/2016. 

Τιηθφ ή πιηθά πνπ απνξξίπηνληαη γηα νηνλδήπνηε ιφγν απφ ηελ επίβιεςε, κε αξίζηεο 
πνηφηεηαο ή κε ζχκθσλα κε ηε πγγξαθή  Τπνρξεψζεσλ, Πξνδηαγξαθέο (φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζεο Δ..Τ. θιπ.), πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ 
ην εξγνηάμην κε δαπάλεο ηνπ εξγνιάβνπ ην αξγφηεξν κέζα ζε 24 ψξεο απφ ηελ 
ζρεηηθή εληνιή ηεο επίβιεςεο. Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία απηή άπξαθηε, ε επίβιεςε 
κπνξεί λα επηβάιεη ζηνλ εξγνιάβν πξφζηηκν 15 Δπξψ γηα θάζε κέξα πνπ πεξλάεη θαη 
δηθαηνχηαη λα απνκαθξχλεη κε δηθά ηεο κέζα θαη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηα 
απνξξηθζέληα πιηθά, αθνχ απνζέζεη απηά ζε κέξε πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ 
Αζηπλνκία, ρσξίο ν εξγνδφηεο λα επζχλεηαη γηα ηελ απψιεηα ή θζνξά απηψλ.  

Σν πνζφ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ σο άλσ πιηθψλ, παξαθξαηείηαη 
απφ ηελ πξψηε πηζηνπνίεζε. 

 

Άξζξν 16ν: 

Πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο – Δπζχλεο αλαδφρνπ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο  θαη ηεο 
θαζαξηφηεηαο ζην εξγνηάμηφ ηνπ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ 
Αζηπλνκηθψλ αδεηψλ εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο 
ηζρχνπζεο Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο εξγαηηθνχο λφκνπο, ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο, 
ηηο Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο θιπ. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο ησλ 
πιηθψλ πνπ πξνζθνκίδνληαη κέρξη ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη γεληθά ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ 
κεραληθψλ θαη παληφο ηξίηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, 
ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο θαη έρνληαο κνλνκεξψο θάζε επζχλε γηα 
νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα απφ ηε κε θαιή εθαξκνγή ηνπο.  

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ή αηπρήκαηνο παξακέλεη ν αλάδνρνο κφλνο ππεχζπλνο 
αζηηθά ή πνηληθά θαη γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, 
ππάιιεινη θιπ.) είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδφηε, είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο, είηε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ιφγσ παξάβαζεο ή 
παξάιεηςεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ εδψ.  

Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε θαηαβνιή πξνζηίκσλ ή 
απνδεκηψζεσλ, έρνληαο νπσζδήπνηε θαη θάζε άιιε αζηηθή ή πνηληθή επζχλε πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, αθφκε θαη αλ ην απνηέιεζκα απηφ δελ 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ή παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ, αιιά ζε ηπραίν γεγνλφο.  

Αλ φκσο πέξα απφ φια απηά απνδηδφηαλ επζχλε νπνηαζδήπνηε θχζεσο ζηνλ 
εξγνδφηε απφ ηηο παξαπάλσ αηηίεο, ηφηε ν αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε απέλαληη ζηνλ 
εξγνδφηε γηα θάζε πιηθή δεκηά (θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θιπ.). Ο εξγνδφηεο έρεη ην 
δηθαίσκα απφ ηα ρξήκαηα πνπ νθείιεη ζηνλ αλάδνρν ή απφ ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
ηνπ έξγνπ λα επηδηνξζψζεη ηηο δεκηέο απηέο ή λα απνδψζεη ζε απηφλ πνπ έπαζε ηελ 



  

ΕΡΓΟ : «Έργα καηαζκεσής αποδσηηρίων γηπέδοσ Ζεσγολαηιού», αρ. μελέηης 28/2015 Επικαιροποιημένη
                               

 
 

 

42 

βιάβε ηελ απαηηνχκελε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα επαλφξζσζή ηεο.  

Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζηξαθεί θαη’ απηνχ πνπ έπαζε ηελ βιάβε, άλ 
λνκίδεη φηη ε επαλφξζσζε ή ε απνδεκίσζε πνπ έιαβε ν ηειεπηαίνο απφ ηνλ εξγνδφηε 
είλαη ππεξβνιηθή. Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζηξαθεί θαηά 
ηνπ Γήκνπ. 

ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ εξγνιάβνπ λα ιάβεη κέηξα αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζην έξγν ή ηνπο πεξίνηθνπο ή ηνπο δηαβάηεο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα 
επηβάιεη πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 

Άξζξν 17ν: 

Πξνζσπηθφ – Μεραληθφο Δμνπιηζκφο 

 

Σν έξγν δηεπζχλεηαη εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο απφ πιεξεμνχζην 
αληηπξφζσπφ ηεο απνδεθηφ απφ ηελ επίβιεςε, πνπ πξέπεη λα είλαη Γηπισκαηνχρνο 
Μεραληθφο ή απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο. Ο 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ έληερλε 
θαη πιήξε εθηέιεζε φισλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ηηκνιφγην κειέηεο εξγαζηψλ θαζψο 
θαη ηπρφλ αλαγθαίσλ λέσλ εξγαζηψλ. Ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 138 
ηνπ Ν.4412/2016. 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη 
εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν γηα ην είδνο θάζε εξγαζίαο. Ζ επίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα 
λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε εξγάηε, ηερλίηε θιπ. εθ’ φζνλ 
θαηά ηελ θξίζε ηεο απηφο δελ έρεη ηα απαηηνχκελα θαηά ηελ επηζηήκε θαη ηελ πείξα 
πξνζφληα γηα θαλνληθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ή είλαη απεηζήο, 
πξνθιεηηθφο, εξεηζηηθφο θιπ. Ο εξγνιάβνο, εάλ αξλείηαη ή αλαβάιιεη ηελ εθηέιεζε 
ηεο ελδερφκελεο  δηαηαγήο ηεο επηβιέςεσο γηα απνκάθξπλζε νξηζκέλνπ 
πξνζσπηθνχ, ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) γηα 
θάζε εκέξα πνπ πεξλάεη απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο δηαηαγήο. Ο έιεγρνο πνπ 
αζθείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε επί ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ,  έρεη ζθνπφ ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο απνπεξάησζεο ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπψλ θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί φηη θαζηζηά ζπκκέηνρν ηνλ 
εξγνδφηε ζηηο νπνηεζδήπνηε παξαβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ή ζηηο εθ ηεο 
αθαηαιιειφηεηνο απηνχ ζπλέπεηεο πξνο απηφ, πξνο ηξίηνπο ή ηηο θαηαζθεπέο.  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ζε εηνηκφηεηα γηα άκεζε επέκβαζε θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έλα (1) ζπλεξγείν ζπληήξεζεο ησλ ελ γέλεη 
εξγαζηψλ ηεο κειέηεο θαζψο θαη φπνησλ άιισλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 
εληνιψλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ θνηλνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.  

 

Άξζξν 18ν: 

Σξφπνο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ  

 

Όιεο γεληθά νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θιπ. ησλ ζηνηρείσλ 
ηεο εξγνιαβίαο, ηηο ηπρφλ λφκηκεο, ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ 
πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ επίβιεςε, ηηο γεληθέο αξρέο άξηηαο θαη επηκειεκέλεο 
εξγαζίαο, ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο, 
ηηο εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηα ηέρλεο 
θαη ηεο επηζηήκεο. Κάζε εξγαζία ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο ζα εθηειείηαη βάζεη ηεο 
νξηζκέλεο ζην ηηκνιφγην πεξηγξαθήο πνπ αθνξά ζην ζρεηηθφ άξζξν εξγαζίαο θαζψο 
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επίζεο θαη ηεο ηερληθήο έθζεζεο ηεο κειέηεο.  

Γηα θάζε ηη ην νπνίν δελ θαζνξίδεηαη κε αθξίβεηα ζηα ζρέδηα θιπ. ζηνηρεία ηεο 
εξγνιαβίαο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε λα δεηήζεη 
έγθαηξα έγγξαθεο νδεγίεο θαη εληνιέο, νη νπνίεο κπνξεί λα αλαγξάθνληαη θαη ζην 
εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα 
απνθαζηζηψληαο ή ηξνπνπνηψληαο θάζε εξγαζία πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ 
εξγνδφηε σο θαθφηερλε. 

Κάζε δεκηά, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ζα επαλνξζψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ 
αλαδφρνπ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο  ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο 
γηα θάζε ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε ζηελ κειέηε ή ζηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε 
εξγαζίαο, εθ΄φζνλ απηφ έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ν αλάδνρνο έρεη 
εηδνπνηεζεί έγθαηξα γη’ απηφ. 

Τπεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ, ρσξίο έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, 
δελ αλαγλσξίδνληαη νχηε δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα πιεξσκήο γηα ηνλ αλάδνρν.  

Γηα ειαηηψκαηα, πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη 
κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ 
Ν.4412/2016. Γηα ηηο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή έρνπλ εθαξκνγή νη πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

 

Άξζξν 19ν: 

Σξνπνπνηήζεηο 

 

Ο εξγνδφηεο έρεη δηθαίσκα λα επηθέξεη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηα έξγα θα η 
δηαγξάκκαηα ηεο εξγνιαβίαο, ρσξίο ν εξγνιάβνο λα απνθηά νπνηνδήπνηε δηθαίσκα 
απνδεκηψζεσο ή άξλεζεο λα ζπκκνξθσζεί εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ δελ 
έρεη αξρίζεη ε εθηέιεζή ηνπο. Αληίζεηα, ν εξγνιάβνο δελ κπνξεί λα θάλεη θακία 
κεηαβνιή ζην έξγν ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή ηεο ππεξεζίαο. 

Κάζε κεηαβνιή πνπ ζα γίλεη ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο, βαξχλεη 
απνθιεηζηηθά ηνλ εξγνιάβν, ν νπνίνο νθείιεη εθ’ φζνλ πάξεη ηελ ζρεηηθή εληνιή λα 
θαζαηξέζεη απηέο ηηο εξγαζίεο ηξνπνπνίεζεο ρσξίο θακκία απνδεκίσζε.  

Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε 
ζπζρεηηζκφ θαη αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε 
αζπκθσλίαο, λα δεηήζεη έγθαηξα θαη εγγξάθσο απν ηνλ εξγνδφηε ηελ ζρεηηθή 
δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά, ρσξίο ηελ 
έγγξαθε εληνιή ηνχ εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε  αλαιακβάλεη ξεηά λα 
εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο  ηνπ έξγνπ θαη ηα θαζνξηδφκελα  ζηα ηεχρε 
ηεο κειέηεο απηήο. Γεληθά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα  απν ην άξζξν 156 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

 

Αξζξν 20ν:  

Αληηζνξπβηθά κέηξα – Πηλαθίδεο 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ην έξγν αεξνζπκπηεζηέο κε 
κεραληζκφ κείσζεο ηνπ ήρνπ. Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηεί πηλαθίδεο 
ζήκαλζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε εξγαζησλ.  

Ζ πηλαθίδα πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο ν αλάδνρνο λα ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν 
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ηνπ έξγνπ θαη φπνπ ππνδεηρηεί απφ ηελ Δπίβιεςε, πηλαθίδεο δηαζηάζεσλ 1,00x1,50 
m ζα πεξηιακβάλεη πεξίπνπ ηα θάησζεη ζηνηρεία : 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΣΗΣΛΟ ΦΟΡΔΑ :…………………………………………………………………  
ΔΡΓΟ : ……………………………………………………………………………………  
ΑΝΑΓΟΥΟ : ………………………………….………………………………………..  
ΣΖΛ : ……………….……………………………………………………………… 
ΔΠΗΒΛΔΦΖ :  ………………………………………………………………………..  
Υξεκαηνδόηεζε : ………………………………………………………………………… 
ή άιιεο νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο δήηεζεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ 
ζχκθσλα κε ην αξζ. 3 ηεο πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο . 

 

Άξζξν 21ν: 

Χξεο εξγαζίαο 

 

Γηα νξηζκέλα θαηεπείγνληα έξγα, κε ζθνπφ ηελ γξήγνξε πεξαίσζε ν εξγνιάβνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα εξγαζζεί ππεξσξηαθά θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη Δνξηέο, εθ’φζνλ 
δηαηαρζεί γη’απηφ έγγξαθα απφ ηελ Τπεξεζία κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο. 

Κακία αμίσζε ηνπ εξγνιάβνπ γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε ζα γίλεηαη απνδεθηή 
εμ’αηηίαο ηνπ ιφγνπ απηνχ. 

 

Άξζξν 22ν: 

Λήςε θσηνγξαθηψλ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο εθ’φζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε λα πάξεη θαη 
λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ έγρξσκεο θαη καπξφαζπξεο θσηνγξαθίεο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά 
ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο ηειεπηαίεο ζα θαίλνληαη φιεο νη φςεηο, φισλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο ππεξεζίαο.  

 

 Άξζξν 23ν: 

Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία  ή άιινπο αλαδφρνπο  

Φζνξέο απφ εγθαηαζηάζεηο θαη απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

23.1 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ 
άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, λα δηεπθνιχλεη ηελ 
εθηειέζή ηνπο κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (πρ. ηθξηψκαηα θι.π.) θαη λα ξπζκίδεη ηηο  
εθηεινχκελεο απφ απηφλ εξγαζίεο νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε 
εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο.  

23.2 

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν νπψλ, θσιεψλ θαη 
απιαθψλ ζε θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ 
επηβιέπνληνο κεραληθνχ. 
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23.3 

Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκία πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζε 
νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ 
απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηελ δεκηά ή ηελ 
θζνξά  ζηελ πξνηέξα ηνπο θαηάζηαζε. ρεηηθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

Άξζξν 24ν: 

Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ πξηλ ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή παξαιαβή  

 

24.1 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην 
φιν έξγν ή ηκήκα ηνπ, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (δηνηθεηηθή 
παξαιαβή γηα ρξήζε αξζ. 169 ηνπ Ν.4412/2016). 

24.2 

Ζ παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν ή φηη απηφ 
εθηειέζηεθε θαιά θαη δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ 
θαηξφ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 
Δπίζεο δελ απαιιάζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε. Ζ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εξγνπ 
δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αξζ. 170 & 172 αληίζηνηρα ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

Άξζξν 25ν: 

Γνθηκέο εγθαηάζηαζεσλ 

 

Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη ακέζσο κεηά ηελ θάζε ηκεκαηηθή πεξάησζε εξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ, λα πξνβαίλεη κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο (ζ’απηέο πεξηιακβάλεηαη 
ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα δνθηκή εγθαηαζηάζεσλ, ε δαπάλε θαηαλάισζεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θ.ι.π.) ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα 
επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηνχκελσλ  απνηειεζκάησλ 
ηνπο. 

 Οη δνθηκέο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ ζα γίλνπλ είλαη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ππφ πίεζε, 
ζηεγαλφηεηαο ζε ζέξκαλζε (πξνθεηκέλνπ γηα εγθαηαζηάζεηο λέσλ δηθηχσλ 
ζέξκαλζεο), δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηξήζεηο απνδφζεσο θαη γεληθά φιεο νη 
απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη ξπζκίζεηο πξνο παξάδνζε ηφζν ησλ εγθαηαζηαζέλησλ 
δηθηχσλ, φζν θαη ζπζθεπψλ, νξγάλσλ, εμαξηεκάησλ, δνρείσλ, δνκηθψλ θαηαζθεπψλ, 
θαηαζθεπψλ νδνπνηταο θ.ι.π. ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Δηδηθφηεξα θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ιεβήησλ θαη θαπζηήξσλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη 
κε δηθφ ηνπ αδεηνχρν ζπληεξεηή θαπζηήξσλ Yπ. Βηνκεραλίαο (Ν. 511/77) (ηδίαηο 
δαπάλαηο) ηε δνθηκή θαη ξχζκηζε απηψλ θαηά ηα πξφηππα ηνπ ΠΔΡΠΑ.  

Οη δνθηκέο πνπ ζα εθηεινχληαη  (ηδίνηο δαπάλαηο ηνπ αλαδφρνπ) παξνπζία ηεο 
επίβιεςεο (ζε πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα) ζα γίλνπλ ππφ ζπλζήθεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπκβαηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, νη νπνίεο ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ 
εθάζηνηε πεξίπησζε απφ ηελ επίβιεςε. Οη ζπλζήθεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ηειηθψλ δνθηκψλ κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δνθηκψλ ην 
νπνίν ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ επηβιέπνληα θαη ην νπνίν ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο.  
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Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή 
ηνπο θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπίβιεςεο λα ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα 
ππνβάιιεη ζηελ επίβιεςε ζε δχν (2) αληίγξαθα, πιήξεηο θαη ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο 
ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζζεθαλ 
απ’απηφλ. Μηα ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο 
ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα  δηδάμεη 
ζην πξνζσπηθφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηε ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία 
επζχλεηαη ν ίδηνο, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ν 
θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή απ’ επζείαο, ζε 
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπέο εξγαζίεο ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζηεί ζηνλ εληφο ηνπ θηηξίνπ ρψξν, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ 
ηελ επίβιεςε θαη ζε ζπλεξγαζία κε απηήλ λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα 
εμαζθαιηζζεί ε αζθάιεηα θπθινθνξίαο ηξίησλ.  

  
   Εεπγνιαηηφ, 21/05/2018                                       Εεπγνιαηηφ,       .../05/2018        

                   Ζ πληάμαζα                                              ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
                                                           Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο  

                                Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο   

  
 
                   Άλλα Κνθθίλνπ                                                               
            Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ3                                            Γεκήηξηνο Πνιίηεο 
                                Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ3 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ        ΔΡΓΟ : «Έξγα θαηαζθεπήο απνδπηεξίσλ  

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                     γεπέδνπ Εεπγνιαηηνχ» 
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ – ΒΟΥΑ                         ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ: 28/2015 Δπηθαηξνπνηεκέλε         
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ          Κ.Α. : 02.61.7321.01 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ         CPV:45212230-7 
      
 

ΓΔΝΗΚΖ  ΤΓΓΡΑΦΖ   ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 
 
Άξζξν 1ν 
Αληηθείκελν πγγξαθήο 
 
Ζ παξνχζα Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) αθνξά ζηνπο γεληθνχο θαη ζπκβαηηθνχο 
φξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξαηήζεσο 
θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ζα εθηεινχληαη απφ εθείλνλ πνπ ζα αλαδεηρζεί αλάδνρνο, θάζε 
είδνπο έξγα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο. 
 
 
Άξζξν 2ν 
Ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο 
 
Σα δεκνηηθά έξγα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 
α) Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
β) Σνπ Ν.3463/2006 «Ο Νένο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» φπσο απηά ηζρχνπλ 
ζήκεξα. Οη δηαηάμεηο απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο θαη ησλ ινηπψλ  
ηεπρψλ δεκνπξαηήζεσο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο. 
γ) Δγθπθιίσλ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη YΠ. ΔΧΣ. ζρεηηθέο κε ηα Γεκφζηα Έξγα. 
δ) Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε Γεκ. Έξγσλ ή ηξνπνπνηεί ή ζπκπιεξψλεη 
ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο θαη ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο απ’ επζείαο 
αλάζεζεο.    
 
Άξζξν 3ν 
Δγθχθιηνη – Πξνδηαγξαθέο 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ έξγσλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο, πξνο ην είδνο ηνπ 
εθηεινχκελνπ έξγνπ ειιεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.), ησλ Τπνπξγείσλ 
Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 
(Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.), νη αλαθεξφκελεο ζηελ εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ην Σηκνιφγην, 
θαζψο θαη νη εγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη νη θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη 
ηεο Δπηζηήκεο. 
 
Άξζξν 4ν 
εηξά Ηζρχνο ηεπρψλ δεκνπξαηήζεσο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ κειέηεο 
 
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηα άιια ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη 
κεηαμχ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο εθαξκφδεηαη  πάληα ε εμήο ζεηξά 
ηζρχνο, εθηφο εάλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε δηαθήξπμε ηεο 
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δεκνπξαζίαο: 
1. Ζ δηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ 
2. ε Σερληθή Πεξηγξαθή  
3. Σν  έληππν πξνζθνξάο. 
4. Σηκνιφγην ηεο Τπεξεζίαο 
5. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο 
6. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ) 
7. Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ) 
8. Οη ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Πξνδηαγξαθέο Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ θαη 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ (άξζξν 5 Π.Γ. 609/85 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Π.Γ. 218/99) ηνπ έξγνπ θαη άξζξν 21 ηνπ Ν.1418/84 πνπ νξίδνληαη ζηελ Δ..Τ θαζψο θαη 
νη Δγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

9. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ ζα εγθξηζεί ηειηθά απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

10. Σερληθή κειέηε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, ηεχρε 
ππνινγηζκψλ,θ.ι.π.) 

11. Οη εγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηηκψλ (ΑΣΟΔ, ΑΣΖΔ, ΤΓΡ, ΖΛΜ, θ.ι.π) θαη νη Δγθεθξηκέλεο  
αλαιχζεηο ηηκψλ κε ηα αληίζηνηρα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα γηα ηελ πεξίπησζε ζχληαμεο 
Πξσηνθφιισλ Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ . 

 
Άξζξν 5ν 
 Σήξεζε Νφκσλ, Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ 
 
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ, ησλ Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ 
δηαηάμεσλ θαη νθείιεη λα αλαθνηλψλεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηηο 
δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ πνπ ηνπ απεπζχλνληαη ή ηνπ θνηλνπνηνχληαη, 
ζρεηηθά κε κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο, θ.ι.π. πνπ ηνπ ππνδεηθλχνληαη. 
 
Άξζξν 6ν  
Μειέηε ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
 
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη ζπκκεηέρνληεο: 
Α.  Έρνπλ επηζθεθζεί θαη ειέγμεη πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ 
πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο 
πεγέο ιήςεο ησλ πιηθψλ, ηηο ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο ησλ πιηθψλ θαη 
πξντφλησλ εθζθαθψλ, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη 
ελαπνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ ή άιινπ 
πξνζσπηθνχ, ηελ θαηάζηαζε ησλ εηδψλ πξνζπέιαζεο, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο λεξνχ θαη 
δηαθπκάλζεηο ζηάζκεο πνηακψλ θαη ρεηκάξξσλ θαη νπνηεζδήπνηε ηνπηθέο, εηδηθέο θαη γεληθέο 
ζπλζήθεο,  ηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε εδάθνπο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ 
θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ πεξηνρήο έξγνπ, ην είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, 
πιηθά θαη ππεξεζίεο) πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ 
πξφνδν ή ην θφζηνο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ  κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, πξνο  ηελ νπνία ελ 
πάζε πεξηπηψζεη ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο. 
Β.  Έρνπλ κειεηήζεη θαη ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θαη 
ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ, καδί κε ηελ δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο. Παξάιεηςε ηνπ 
αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 
δελ ηνλ απαιιάζζεη ηεο επζχλεο γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο 
ππνρξεψζεηο. 
 
Άξζξν 7ν 
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Πεξηερφκελα ησλ ηηκψλ κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη δαπάλεο βαξχλνπζεο ηνλ αλάδνρν 
 
Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηζρχνληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο 
πεξαησκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.  
Οη ηηκέο απηέο πξνζαπμεκέλεο κε ην θαηά λφκν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθφ 
φθεινο ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πξνο ηνχην απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ 
πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη θαιχπηνπλ φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, 
άκεζεο ή έκκεζεο, (λννχκελεο θαη ηεο επηθχιαμεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί αλαζεσξήζεσο ηηκψλ) 
απνηεινχλ δε πιήξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 
ηα παξαπάλσ. 
 
Άξζξν 8ν 
Πξνζαξκνγή – πκπιήξσζε κειεηψλ ηνπ έξγνπ 
 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα πξνβεί (βάζεη ησλ κειεηψλ, ησλ 
εγγξάθσλ νδεγηψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 
πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη βάζεη ησλ Ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ εθπφλεζεο κειεηψλ πνπ ηνπ 
ρνξεγνχληαη) παξνπζία ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ επί εδάθνπο εθαξκνγή ησλ 
κειεηψλ (ρσξνζηαζκήζεηο, θ.ι.π.), ζηνλ έιεγρν θαη ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ζπκπιήξσζε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ 
ηεο νξηζηηθήο κειέηεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ζήκαλζε ηεο δψλεο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ. 
 
Άξζξν 9ν  
Αηπρήκαηα θαη δεκηέο. 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζην Η.Κ.Α. φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη, 
άζρεηα εάλ ην έξγν εθηείλεηαη κέζα ή έμσ απφ αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ Η.Κ.Α. θαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Δπί πιένλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 138 θαη 139 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ 
απαζρνιείηαη ζην εξγνηάμην θαη δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Η.Κ.Α. 
Ζ δαπάλε γηα ηα αζθάιηζηξα πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζπλνιηθά, 
δειαδή εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη εηζθνξέο αζθαιηζκέλσλ, βαξχλεη απηφλ. ε θακία 
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα επηβαξπλζεί ν εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ γεληθά, νχηε θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ 
ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηα κεηαθνξηθά ηνπ κέζα, ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ 
Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη γεληθά ζε θάζε θχζεο θνηλσθειή έξγα θαη ζε ηξίηνπο. 
 
Άξζξν 10ν 
Δπζχλε αλαδφρνπ – πνηφηεηα θαη έιεγρνο πιηθψλ – Γείγκαηα  
 
 χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 609/85 θαη φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 218/99 θαη ηνπ Ν.1418/84 φπσο ζπκπιεξψζεθε, σο πξνο ηελ 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6, κε ην άξζξν 2, παξ. 8 ηνπ Ν.2229/94, ν αλάδνρνο είλαη κνλαδηθφο 
ππεχζπλνο ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ηνπ 
έξγνπ. Οη έιεγρνη πνπ ηπρφλ ελεξγνχληαη απφ ηελ ππεξεζία ζε θακηά πεξίπησζε δελ 
απαιιάζζνπλ ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή. 
 Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ’ νινθιήξνπ ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ 
δηαθφξσλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη γεληθά ηελ εθηέιεζε 
ηεο εξγαζίαο θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ αληίζηνηρσλ Πξνηχπσλ ηερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 
 Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ 
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αληίζηνηρσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 178 ηνπ 
Ν.4412/2016, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.  
ρεηηθά κε ηπρφλ αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 159 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 Γείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε πξηλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 
Τιηθά θαη ινηπά είδε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσξίο έγθξηζε ζα απνξξίπηνληαη, εθφζνλ 
δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηα ηνπο. Όηαλ θξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηα απαηηνχκελα  
δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα παίξλνληαη έγθαηξα πξηλ απφ ηελ ρξήζε θαη ζα 
εμεηάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. ηελ ζπλέρεηα, φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη 
γηα εμέηαζε ζε θαηάιιειν Κξαηηθφ εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ ή άιιν ηεο επηινγήο ηεο 
Τπεξεζίαο κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 
 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια θαη ζα αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ 
πιηθνχ θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα ηα πιηθά εκπνξίνπ, γηα Γε ηα αδξαλή πιηθά ηνλ ηφπν 
πξνέιεπζεο, ηελ νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, 
σο θαη ην φηη ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη πξνο ην δείγκα. 
Δπίζεο αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνίνλ ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. Όια ηα απφ 
ηνλ αλάδνρν πξνζθνκηδφκελα ζην εξγνηάμην είδε θαη πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά ηελ ελζσκαησζή ηνπο ζην έξγν ζα είλαη θαηλνχξγηα, ρσξίο 
ειαηηψκαηα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, 
ηελ θαηεγνξία θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ 
επίβιεςε έρεη πιήξεο ην δηθαίσκα ειέγρνπ παληφο πξνζθνκηδφκελνπ ζην εξγνηάμην πιηθνχ, 
θαζψο θαη ηεο εληνιήο άκεζνπ απνκάθξπλζήο ηνπο εάλ δελ πιεξνί ηνπ ζπκβαηηθνχο φξνπο 
(Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη Ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.Γ.Δ., 
θαζψο θαη Ηζρχνληεο Διιεληθνχο θαη Γηεζλείο Καλνληζκνχο, θ.ι.π.) πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή ησλ 
απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πξνειεχζεσο ησλ πιηθψλ πξνο δηαπίζησζε πνηφηεηαο θαη ησλ 
ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ, σο θαη απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην εξγνηάμην θαη’ εληνιή 
ηεο Δπίβιεςεο, εάλ απηά απνδεηρζεί φηη δελ είλαη ηα ζπκβαηηθψο νξηδφκελα. 
 Γηα ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θ.ι.π., θαζνξίδεηαη (γηα λα πξνιεθζνχλ παξεξκελείεο 
σο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο), φηη ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη πξηλ απφ ηελ 
παξαγγειία ηνπο λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε: 
- θαηάζηαζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θ.ι.π. είδε πνπ ζα 

παξαγγειζνχλ ζπλνδεπφκελε απφ ηα αληίζηνηρα εηθνλνγξαθεκέλα έληππα, δηαγξάκκαηα 
ιεηηνπξγίαο, απνδφζεσλ θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή, κε ηξφπν ψζηε λα 
απνδεηθλχεηαη «θαη’ αξρή» φηη ηα ππφ παξαγγειία είδε είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζπκβαηηθά ζηνηρεία. 

- Σα γεληθά ζρέδηα πνπ δείρλνπλ ηελ δηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ζα 
παξαγγειζνχλ κέζα ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο θαη ζε θαηάιιειε θιίκαθα θαη ζα 
αλαγξάθνπλ επίζεο θαη ηηο γεληθέο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο θαη βάξε ηνπο. 

 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ζρέδηα ν αλάδνρνο ζα ηα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε κέζα ζε 
ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε εληνιή εξγαζηψλ εηο ηεηξαπινχλ 
ζηε  επίβιεςε. Ζ επίβιεςε αθνχ ηα ειέγμεη ην ζχκθσλν ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα 
ζπκβαηηθά, ζα επηζηξέςεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ κηα ζεηξά ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ 
εγθεθξηκέλε ζηνλ αλάδνρν, βάζεη ηεο νπνίαο ζα πξνβεί ζηελ παξαγγειία ησλ εγθεθξηκέλσλ 
εηδψλ. 
 Απηή ε θαη’ έλδεημε έγθξηζε ησλ ππφ παξαγγειία εηδψλ απφ ηελ επίβιεςε 
πξνβιέπεηαη κφλν γηα ηελ πξφιεςε αξρηθήο παξεξκελείαο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη ησλ 
φξσλ ηεο εθάζηνηε εληνιήο εξγαζηψλ, δελ απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ αλάδνρν απφ ηελ 
ππνρξέσζε φηη ηα είδε πνπ ζα πξνζθνκίζεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε πιεξνχλ ηνπο ζπκβαηηθνχο 
θαη ηνπο ελ γέλεη εθάζηνηε απαηηνχκελνπο απφ ηελ επίβιεςε φξνπο, πνπ βέβαηα ζα 
απνδεηρζεί ηειηθά θαηά ηηο δνθηκέο παξαιαβήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 Σν απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ πξνέγθξηζε ησλ πξνο παξαγγειία εηδψλ 
θαζψο θαη θάζε ηπρφλ θαζπζηέξεζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ 
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ζηνηρείσλ ή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εζθαικέλε εθινγή απφ ηνλ αλάδνρν ή απφξξηςε 
ππνβαιιφκελσλ πξνο έγθξηζε ησλ ππφ παξαγγειία εηδψλ θαη επαλππνβνιή απ’ απηφλ λέσλ, 
θακία επηξξνή δελ έρεη ηνχην ζηελ ζπκβαηηθή πξνζεζκία απνπεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ, θαζφηη 
ην δηάζηεκα απηφ ζεσξείηαη φηη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
(ηκεκαηηθή ή νιηθή) θαη νη ηπρφλ πξφζζεηεο θαζπζηεξήζεηο πνπ απνδίδνληαη ζε ακέιεηα ή 
παξεξκελεία ηνπ αλαδφρνπ, δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςε γηα κεηαβνιή απηήο. 
 Όια ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα, ειεθηξνθηλεηήξεο, δηαθφπηεο εθθηλήζεσο θαη 
πξνζηαζίαο, ειεθηξνλφκνη θ.ι.π., ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο : 
- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε ηξηθαζηθή, πνιηθήο ηάζεσο 380V, 

50Hz, ή κνλνθαζηθήο ηάζεσο 220V, 50Hz, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο 
εγθαηαζηάζεσο. 

- Να είλαη ηχπνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη λα 
θπθινθνξνχλ επξέσο ζηελ Διιεληθή αγνξά, λα είλαη δε θαηαζθεπήο απφ γλσζηφ θαη 
εχθεκν νίθν. 

 
 
Άξζξν 11ν 
ήκαλζε θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζηε πεξηνρή ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ έξγνπ 
(νηθνδνκηθφ, ζπγθνηλσληαθφ, πδξαπιηθφ, θ.ι.π.) θαηάιιεια ζήκαηα θαη πηλαθίδεο αζθαιείαο, 
θξνληίδνληαο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο. 
ε ζέζεηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπνζεηνχληαη, ππνρξεσηηθά, απηφκαηα 
αλαιάκπνληα ζήκαηα (flash lights) θαη επίζεο ζα πξέπεη φπνπ είλαη απαξαίηεην λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ, γηα ηελ θαζνδήγεζε πεδψλ θαη 
ηξνρνθφξσλ, πξνο επίηεπμε απξφζθνπηεο θαη αζθαινχο θπθινθνξίαο, εκέξα θαη λχρηα, 
πάλσ ζηνπο δξφκνπο θαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
Σα παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 
Κάζε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε απφ αηπρήκαηα ζε βάξνο ηξίησλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 
αλάδνρν. 
 
 Άξζξν 12ν: 
Δγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ θνηλήο Χθειείαο 
 
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ 
ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο ή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ απαηηείηαη λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο. 
Ο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/2016 δελ έρεη 
θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκεημε ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο (εθηφο εάλ ζηελ 
Δ..Τ. νξίδεηαη δηαθνξεηηθά), νθείιεη φκσο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνζθφκκαηα ηελ εθηέιεζή 
ηνπο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ψζηε λα κελ θαζπζηεξεί ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 
αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ. 
 
Άξζξν 13ν: 
Φχιαμε πιηθψλ – Μέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ θνηλσθειψλ έξγσλ, ηεο 
βιάζηεζεο 
Ο αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα πνπ έρεη ζηα 
ρέξηα ηνπ, θαζψο θαη ηηο εθηεινχκελεο απφ απηφλ εξγαζίεο. ρεηηθέο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο 
εθηεινχληαη απ’ απηφλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα κέηξα θχιαμεο, πξνζηαζίαο ή δηαηήξεζεο, 
παίξλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ 
αλαδφρνπ. 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 
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πεξηβάιινληνο απφ ηα εθηεινχκελα έξγα θαη επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα 
πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο απφ ηα εθηεινχκελα έξγα. 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θάζε 
θχζεσο θνηλσθειψλ έξγσλ, πνπ εθηεινχληαη θνληά ζηα έξγα ηνπ, πξνο πξφιεςε δεκηψλ ζε 
απηά, ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Εεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ 
επαλνξζψλνληαη ακέζσο απ’ απηφλ. Γηαθνξεηηθά ε επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε 
ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 
Ο αλάδνρνο πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε θαη ηηο θαιιηεξγεκέλεο 
εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ θαη επζχλεηαη γηα θάζε θνπή δέλδξσλ, 
ζάκλσλ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο, πνπ γίλεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, έζησ θαη αλ 
είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλέιαβε. 
 
Άξζξν 14ν: 
Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ – Πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο – Τιηθά ηνπ θπξίνπ 
ηνπ έξγνπ 
 
Όιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηαλνκήο, εξγαζηήξηα, 
γξαθεία, θιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε θξνληίδα, 
δαπάλε θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηελ Τπεξεζία νη αξκφδηεο 
Αξρέο. 
ε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη λα ιάβεη θάζε άιιν κέηξν γηα 
ηελ απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή ζην ίδην ην έξγν. 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θπιάζζεη κε δαπάλεο ηνπ θαη επζχλε ηνπ ηα 
κεραλήκαηα, εξγαιεία, θαη πιηθά πνπ ηνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα 
ελζσκάησζή ηνπο ζε απηφ. 
 
Άξζξν 15ν: 
Καζαξηζκφο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 
 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ζε ρξήζε θάζε ηκήκαηνο ηνπ 
έξγνπ, θαζψο θαη πξηλ ηελ απνπεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα 
απνκαθξχλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, απφ ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ηα ηκήκαηα απηά θαη ελ γέλεη 
απφ ην εξγνηάμην, φιεο ηηο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη φια ηα απνξξίκκαηα, 
εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα ρξήζηκα ή άρξεζηα πιενλάδνληα πιηθά, λα θαηεδαθίζεη 
θάζε βνεζεηηθφ θαηαζθεχαζκα πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε ππεξεζία σο άρξεζην ή επηδήκην γηα 
ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ έξγνπ, λα ηζνπεδψζεη φινπο ηνπο ρψξνπο ζηνπο 
νπνίνπο είραλ ηνπνζεηεζεί ή εγθαηαζηαζεί φια απηά θαη λα παξαδψζεη ηφζν ηηο θαηαζθεπέο, 
φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ ζε θαηάζηαζε ηέιεηαο θαζαξηφηεηαο, θξνληίδνληαο 
λα θάλεη γεληθά θάζε ηαθηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθαηξέζεη θαη λα απνθνκίζεη θάζε πξνζηαηεπηηθή 
θαηαζθεπή πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζίεο θαη παξαγσγή πιηθψλ) ή 
γηα απνθπγή θάζε ηκήκαηνο δεκηψλ, θζνξψλ θαη αηπρεκάησλ ζε δέλδξα, αγξνχο, γεηηνληθέο 
ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο θαη θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε είδνπο ππάξρνληα έξγα, αλ 
έρεη εθιείςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ν ιφγνο χπαξμήο ηεο, θαζψο ηέινο θαη λα 
απνκαθξχλεη ηα πεξηθξάγκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ. 
Αλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε ηεο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο δελ 
αξρίζεη θαη κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία δελ πεξαηψζεη φιεο απηέο ηηο εξγαζίεο, απηέο ζα 
εθηεινχληαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ε δε ζρεηηθή δαπάλε ζα αθαηξείηαη απφ ηελ 
πξψηε επφκελε ηεο ππφκλεζεο πιεξσκή ηνπ θαη επί πιένλ δελ ζα εθδίδεηαη εκπξφζεζκε 
βεβαίσζε πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο πνπ απηέο αθνξνχλ. 
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Άξζξν 16ν  
Πξφνδνο  έξγσλ – Κπξψζεηο ιφγσ θαζπζηέξεζεο – Παξαηάζεηο   
 
α) Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016) παξέρεη ηελ 
πξφνδν ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξαηψζεσο ηνπ. 
Γεληθά ηζρχνπλ πεξί ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηκεκαηηθψλ θαη ζπλνιηθψλ πξνζεζκηψλ, θαζψο θαη 
ζρεηηθψλ παξαηάζεσλ θαη ηα πξνβιεπφκελα  απφ ην άξζξν 147 Ν. 4412/2016. ΄Δηζη ζε θάζε 
ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη πξνζεζκία γηα ηελ πεξάησζή ηνπ ζην ζχλνιν θαη 
θαηά ηκήκαηα. Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ζχκθσλα 
κε ηε ζχκβαζε) πνπ εγθξίλεηαη κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο απφ ηελ 
Τπεξεζία κέζα ζε (15) εκέξεο. 
β) Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη 
πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία κε πίλαθεο εξγαζηψλ, 
πνπ θνηλνπνηνχληαη πξνο ηνλ αλάδνρν. Με βάζε απηέο αλαπξνζαξκφδεηαη ην 
ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν επίζεο αλαπξνζαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε κεηαβνιψλ ησλ 
ηκεκαηηθψλ ή ζπλνιηθψλ πξνζεζκηψλ ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.  
Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη επηβνιή 
ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γεληθά ηζρχνπλ θαη ηα 
νξηδφκελα γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 γ) Παξάηαζε πξνζεζκηψλ γίλεηαη κφλν χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο αξρήο (αλ νη 
θαζπζηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ). ε θάζε πεξίπησζε ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα επηπιένλ ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν απφ ησλ  
ηξηψλ (3) κελψλ (νξηαθή πξνζεζκία). Γεληθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 147 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
δ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή εξγαηηθά ρέξηα θαη κεραληθά κέζα θαη λα 
εθαξκφδεη ππεξσξίεο, λπρηεξηλά ζπλεξγεία θαη εξγαζία θαηά ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο, αλ έηζη 
απαηηεί ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη θακίαο πξφζζεηεο 
απνδεκίσζεο απφ απηφ ηνλ ιφγν. 
Ζ Τπεξεζία κπνξεί ζε  θάζε ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ 
ησλ ζπλεξγείσλ, ηηο ππεξσξίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο ηεο 
πξνφδνπ ηνπ έξγνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο.  
ε) ε  πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, δελ πξνβεί κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ή ηνλ πίλαθα ησλ εξγαζηψλ, ζηελ πιήξε 
πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 160 
ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.3669/2008. Ηδηαίηεξα ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί 
έθπησηνο αλ θαζπζηεξήζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή νη εξγαζίεο είλαη θαηά 
ζχζηεκα θαθφηερλεο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
πξνδηαγξαθέο ή δελ ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ην θνηλφ ή δελ 
ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γεληθά ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016.  
η) Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην εξγαζίαο θαη θαηξηθψλ 
ζπλζεθψλ ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ ππνγξάθεηαη  θάζε εκέξα 
απφ εληεηαικέλν φξγαλν ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ. 
δ) Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί, φπνπ ρξεηαζηεί, ζε ηαρπκεηξηθέο 
απνηππψζεηο  γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ. 
ε)  Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ ζηαηηθή κειέηε ησλ ηνηρίσλ αληηζηήξημεο, 
ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα εδαθνινγηθά θαη γσκεηξηθά  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ. 
 



  

ΕΡΓΟ : «Έργα καηαζκεσής αποδσηηρίων γηπέδοσ Ζεσγολαηιού», αρ. μελέηης 28/2015 Επικαιροποιημένη
                               

 
 

 

54 

Άξζξν 17ν: 
Φφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο 
 
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε φηη ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο βάζεη ησλ 
θεηκέλσλ Νφκσλ, θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη φηη ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηα 
εθάζηνηε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, βάζε απνθάζεψλ ηνπ θαζνξηδφκελα δψξα ιφγσ 
ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ θαζψο θαη εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο θαη ηπρφλ 
επηδφκαηα αδείαο. 
Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο 
ή θαηαξγεζνχλ απηνί πνπ ππάξρνπλ, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επί πιένλ ή αθαηξείηαη 
αληίζηνηρα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο. 
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο, αλάινγα κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε 
ηνπ έξγνπ 
Βεβαηψζεηο ησλ πην πάλσ θξαηήζεσλ θαη εηζθνξψλ πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο ζε 
θάζε πηζηνπνίεζε. 
Ο Φ.Π.Α. 24% πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ βαξχλεη ηνλ Γήκν Βέινπ - 
Βφραο. 
 
Άξζξν 18ν: 
Πξφιεςε αηπρεκάησλ - Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο 
 
Ο αλάδνρνο αλεμάξηεηα ηηο, απφ ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,  ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 
ηνπ, παίξλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζε θάζε ηξίην, 
θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο απηνχο. Γαηψδε νξχγκαηα 
αληηζηεξίδνληαη πάληνηε. Γεληθά ηα νξχγκαηα κέζα ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, επηζεκαίλνληαη 
απαξαίηεηα κε θψηα θαηά ηελ λχρηα. Δληνιέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθέο κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη κε δαπάλε θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
 
Άξζξν 19ν: 
Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. Δθαξκνγέο ζην έδαθνο 
 
Κάζε εξγαζία αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ απνηχπσζε θαη  εθαξκνγή ζην 
έδαθνο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, εθηειείηαη κε επηκέιεηα θαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, 
θαηά ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζκνχο. 
Οη δαπάλεο ησλ πην πάλσ εξγαζηψλ ζε πιηθά, ηερληθά κέζα θαη πξνζσπηθφ βαξχλνπλ ηνλ 
αλάδνρν. 
 
 
Άξζξν 20ν: 
Απαιινηξηψζεηο 
 
Οη απαηηνχκελεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απαιινηξηψζεηο γίλνληαη κε ηελ θξνληίδα ηνπ 
εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σνλ εξγνδφηε βαξχλνπλ νη επηδηθαδφκελεο 
απνδεκηψζεηο. Κακία επζχλε ή ππνρξέσζε απνδεκίσζεο αλαιακβάλεη ν εξγνδφηεο έλαληη 
ηνπ αλαδφρνπ, πιελ ηεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ζηελ 
πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ηεο απνπεξάησζεο ιφγσ αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο. 
 
Άξζξν 21ν: 
Μέηξα αληηζνξπβηθήο πξνζηαζίαο 
 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη ρσξίο απνδεκίσζε κέηξα αληηζνξπβηθήο 
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πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη (Τγεηνλνκηθή δηάηαμε Α5/2375/29.7.78/ 
Φ.Δ.Κ 689/Β/18-8-78). 
 
 
Άξζξν 22ν: 
ρέδηα ιεπηνκεξεηψλ – Σειηθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο – Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ηδηαίηεξε γη’ απηφλ ακνηβή ζηε ζχληαμε, κε εληνιή ηεο 
επίβιεςεο, ησλ ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ, γηα ηνλ ζαθή θαη αθξηβή θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ, ησλ νπνίσλ ε 
απεηθφληζε ζηα γεληθά ζρέδηα ηεο κειέηεο δελ παξέρεη ηελ αλαγθαία αθξίβεηα. 
Σα ζρέδηα απηά πνπ ζα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο (ζθαξηθήκαηα, νδεγίεο θιπ.) 
ηεο επίβιεςεο, ζα ζρεδηάδνληαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απ’ απηήλ, ζε θαλνληθέο δηαζηάζεηο 
ζρεδίνπ ζε δηαθαλέο ραξηί θαη ζα απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηεο εγθαηαζηάζεσο. 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη απηά εηο  ηεηξαπινχλ ζηελ επίβιεςε γηα 
έγθξηζε. Μία ζεηξά απφ απηά ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ αλάδνρν εγθεθξηκέλα θαη κφλν ηφηε ζα 
κπνξεί (βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ πιένλ ζρεδίσλ) ζηελ θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ 
ηεο εγθαηάζηαζεο. 
Ζ έγθξηζε απηή δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πεξηζζφηεξν απφ πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπο ε δε πξνζεζκία ππνβνιή ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
εθάζηνηε εληνιή ηεο επίβιεςεο. 
Σν φιν έξγν ή έλα νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηειεησκέλν 
(δειαδή δελ κπνξεί λα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν πεξαηψζεψο ηνπ απφ ηελ επίβιεςε γηα λα 
δεηεζεί ε παξαιαβή ηνπ) εάλ ν αλάδνρνο δελ ζπληάμεη θαη δελ ππνβάιιεη κε ζρεηηθή αίηεζε 
εθηφο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζπκπιεξσκαηηθά  ζρέδηα ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ φπσο απηέο εθηειέζηεθαλ ζε θαηφςεηο νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ζε αληίζηνηρε 
θιίκαθα νξηδφκελε απφ ηελ επίβιεςε ή φπσο ηα αξρηθά ζρέδηα ηεο ζπκβάζεσο ή ηεο εληνιήο 
εξγαζηψλ θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ζηληθή κειάλε ζε δηαθαλέο ραξηί. Σα ζρέδηα ζα 
απεηθνλίδνπλ ζαθψο, επθξηλψο θαη κε απαξαίηεηε αθξίβεηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ 
εθηειεζηεί ψζηε λα θαζίζηαηαη επρεξήο ε ζχληνκε ελεκέξσζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο αθφκε θαη 
ζε πξνζσπηθφ πνπ δελ αζρνιήζεθε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπο. 
Μαδί κε ηα ηειηθά ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη 
ιεπηνκεξείο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε εμαπινχλ (6) 
ζηα Διιεληθά. Απηέο νη νδεγίεο ζα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη βηβιηνδνηεκέλεο ζε ηεχρε 
πνπ έρνπλ αχμνληα αξηζκφ αληηηχπνπ. ην ηέινο ησλ νδεγηψλ ζα δίδεηαη πιήξεο πίλαθαο ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηα ζηνηρεία 
θαηαζθεπήο ηνπο (θαηαζθεπαζηήο, ηχπνο, κνληέιν, κέγεζνο, αξηζκφο ζεηξάο θαηαζθεπήο, 
απνδφζεηο, ιεπηνκεξή ζηνηρεία ειεθηξνθηλεηήξσλ, ζπληζηψκελα αληαιιαθηηθά θιπ.). Δθ’ 
φζνλ απαηηείηαη ηα ηεχρε νδεγηψλ, ζπληεξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ 
έληππα ηεχρε ηνπ θαηαζθεπαζηνχ ζε μέλε γιψζζα. Απηφ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ 
ηελ ππνρξέσζε λα πεξηιάβεη ζηα ηεχρε θαη αληίζηνηρν πιήξεο ειιεληθφ θείκελν. Ο αλάδνρνο 
επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη ζε θάζε κεράλεκα, ζπζθεπή θιπ., ελδεηθηηθή 
πηλαθίδα νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο  κε θάιπκκα απφ δειαηίλα ζε κεηαιιηθφ 
πιαίζην πνπ ζα αλαγξάθεη ηνπο απαηηνχκελνπο ρεηξηζκνχο γηα ηελ ιεηηνπξγία, θαζψο επίζεο 
θαη ηηο εξγαζίεο ζπληεξήζεσο, ηελ ζπρλφηεηα απηψλ θαη ηα πιηθά πνπ ζπληζηψληαη γηα ηελ 
ζπληήξεζε. 
Δηδηθά γηα ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ζε απηνχο 
ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο κέζα ζε κεηαιιηθφ πιαίζην πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
πίλαθα κε θνριίεο, κε θάιπκκα απφ δειαηίλα φπνπ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε ζηληθή 
κειάλε ή γξαθνκεραλή ηα θάησζη: 
-  Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζχκβνιν ηνπ πίλαθα φπσο πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα 
-  Σνλ πξννξηζκφ ηνπ πίλαθα (π.ρ. πίλαθαο θηλήζεσο ιεβεηνζηαζίνπ) 
-  Σνλ πξννξηζκφ θάζε γξακκήο κε ηηο αληίζηνηρεο αζθάιεηεο ή δηαθφπηε ή απηφκαην  
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    πξνζηαζίαο ή κηθξναπηφκαην 
-  Σπρφλ αλαγθαίεο νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ  πξνζσπηθνχ ζπληεξήζεσο, δειαδή   ηπρφλ 
ειεθηξηθέο   γξακκέο   θπθισκάησλ   απηνκαηηζκνχ  πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ  άιινπο 
πίλαθεο νη  νπνίνη πξέπεη  λα  απελεξγνπνηεζνχλ απφ άιιε ζέζε  πξηλ ηελ επέκβαζε ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα.  
Όια ηα ηεχρε νδεγηψλ, πηλαθίδεο, θιπ., πξέπεη λα εγθξηζνχλ εγγξάθσο απφ ηελ επίβιεςε 
πξηλ λα ζεσξεζεί φηη ν αλάδνρνο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο. 
 
Άξζξν 23ν: 
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ 
 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ην αλαγθαίν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, λα κάζεη 
ζην αξκφδην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο ινηπνχο ελδηαθεξνκέλνπο πνπ ζα νξηζηνχλ, ηνλ ρεηξηζκφ 
θαη ηελ ζπληήξεζε νιφθιεξσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Μέρξη πιήξνπο εθπαηδεχζεψο ηνπο ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιεηηνπξγεί ηηο εγθαηαζηάζεηο κε δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ. Σπρφλ 
ακέιεηεο ή αλσκαιίεο ή βιάβεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνεξρφκελεο απφ ακέιεηα ηνπ 
αλαδφρνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 
Άξζξν 24ν: 
Απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ 
 
Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 
ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηάο ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 
λννπκέλσλ φηη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκθσλεζέληεο ηηκέο κνλάδνο εξγαζηψλ. 
 
Άξζξν 25ν: 
Ηζρχνληεο θαλνληζκνί 
 
Οη εγθαηαζηάζεηο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε: 
- Σνπο φξνπο ησλ θαλνληζκψλ  ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε θαηεγνξία ηνπο. 
- Σνπο φξνπο ησλ επηζήκσλ θαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα πξνειεχζεσο ησλ  

κεραλεκάησλ,  ζπζθεπψλ  θαη   νξγάλσλ   γηα   φζα   απφ   απηά  είλαη πξνειεχζεσο  
εμσηεξηθνχ   θαη  δελ  πθίζηαληαη  επίζεκνη  θαλνληζκνί  πνπ  ηζρχνπλ ζην Διιεληθφ θξάηνο. 

- Σνπο  Γεξκαληθνχο  θαλνληζκνχο  VDE,  DIN,  θιπ.,  πνπ ηζρχνπλ γηα φζεο πεξηπηψζεηο δελ 
θαιχπηνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

- Σνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο νξίδνληαη απηά ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο. 
- Σνπο  θαλφλεο  ηεο  ηέρλεο  θαη  ηεο επηζηήκεο θαη εκπεηξίαο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εληνιέο, 

νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο. 
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