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TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) αφορά στην κατασκευή, καθέλκυση, 
ρυμούλκηση / μεταφορά στην θέση αγκυροβόλησης ενός πλωτού μεταλλικού 
στόχου στο Πεδίο Βολής Παλαιοχωρίου της 117ΠΜ, ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές βολές των αεροσκαφών σε αντικατάσταση 
του όμοιου προηγούμενου κατεστραμμένου. Ο στόχος θα μεταφερθεί, θα 
παραδοθεί και θα ελεγχθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης και από εκεί θα 
καθελκυστεί, θα ρυμουλκηστεί στην οριστική του θέση αγκυροβόλησης. 
Επισημαίνεται ότι ο τόπος / χώρος συναρμολόγησης - κατασκευής του στόχου 
είναι  ανεξάρτητος του προσωρινού τόπου παράδοσης (Λιμάνι Κυλλήνης) και 
αποτελεί αποκλειστική επιλογή του αναδόχου ενώ το σχετικό κόστος για τα 
παραπάνω είναι ανοιγμένο στο Τιμολόγιο.  

 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Όλες οι κατωτέρω περιγραφόμενες στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
εργασίες θα εκτελεσθούν με εργολαβία. Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί 
συμβατικό αντικείμενο του έργου η αγκυροβόληση του στόχου στην οριστική 
θέση του, η οποία θα γίνει με μέριμνα της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών 
Υποδομών (206ΠΑΥ).  

 3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
Τιμολόγιο της μελέτης και στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, τις Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της 
Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά 
τον χρόνο εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε 
τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, 
αποφάσεων ή οδηγιών. 

 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Ο πλωτός μεταλλικός στόχος  συνίσταται από τα εξής κύρια τμήματα: 
 
 α. Τον φορέα, ήτοι δικτυωτή κατασκευή σχήματος τριγωνικής πυραμίδας 
αποτελούμενη από τυποποιημένες διατομές σιδήρου που συνδέονται μεταξύ 
τους με κομβοελάσματα. Η μία πλευρά της πυραμίδας θα καλυφθεί με 
ανοξείδωτες λάμες για την επιφάνεια προσβολής (καλούμενη στο εξής 
εμπρόσθια επιφάνεια). Ως συνδετικό μέσα θα χρησιμοποιηθούν ανοξείδωτοι 
κοχλίες ή ηλεκτροσυγκόλληση.  



  β. Τον πλωτήρα, ήτοι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο χωρισμένο σε εννέα  
(9) ανεξάρτητα διαμερίσματα, επί του οποίου θα στερεωθεί ο φορέας. Η 
κατασκευή θα γίνει από χαλυβδόφυλλα εσωτερικά ενισχυμένα με νευρώσεις. 
Τα φύλλα και οι επί αυτών ενισχύσεις θα στερεωθούν μεταξύ τους δια 
συγκολλήσεων. Τα διαμερίσματα θα πληρωθούν με αφρό πολυουρεθάνης 
προκειμένου να περιορισθεί η εισροή θαλασσίου ύδατος από τυχόν 
διατρήσεις των χαλυβδόφυλλων του πλωτήρα από τις βολές. 

 5. ΣΧΕΔΙΑ 

 Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια: 

  Σχέδιο Νο 1 

  Σχέδιο Νο 2 

  Σχέδιο Νο 3 

 6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ  

 Η επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της έγκρισης της 
Υπηρεσίας και θα διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά.  Για αυτό πριν από 
την προμήθειά τους και την ενσωμάτως η στο έργο ο ανάδοχος υποχρεούται 
να προσκομίζει για έγκριση στην Υπηρεσία είτε δείγματα των υλικών, είτε 
PROSPECTOUS στα οποία  θα γίνεται αναλυτική περιγραφή τους, θα 
φαίνεται η μορφή τους και θα αναγράφονται οι διαστάσεις, ο τύπος τους, οι 
προδιαγραφές και το εργοστάσιο κατασκευής. 

Τα δείγματα ή τα PROSPECTOUS που θα υποβληθούν για έγκριση θα είναι 
σε ικανό αριθμό (τουλάχιστον τρία) διαφόρων εταιριών ώστε να είναι δυνατή 
η επιλογή από την Υπηρεσία των καταλληλότερων για κάθε περίπτωση.  Τα 
έξοδα δειγμάτων δειγματοληψίας και ελέγχου βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την έντεχνη κατασκευή της 
μεταλλικής κατασκευής της παρούσας τεχνικής περιγραφής, σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στο Τιμολόγιο της μελέτης και στην παρούσα Τεχνική 
Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Προδιαγραφές και τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς 
του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων 
και οποιονδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων 
προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών. Ο στόχος θα 
αγκυρωθεί στην θαλάσσια περιοχή της Κυλλήνης, εντός των εγκεκριμένων 
συντεταγμένων (σύστημα αναφοράς WGS-84) που καθορίζονται από τα 
σημεία, σύμφωνα με το τεύχος των Ετήσιων (Μονίμων) Αγγελιών για τους 
Ναυτιλλόμενους της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού: 

 

 



    37Ο 48΄ 00΄΄  - 021Ο 05΄ 00΄΄ 

      37Ο 31΄ 00΄΄  - 021Ο 08΄ 00΄΄ 

    37Ο 31΄ 00΄΄  - 021Ο 20΄ 00΄΄ 

    37Ο 48΄ 00΄΄  - 021Ο 17΄ 00΄΄ 

 Η μεταφορά του στόχου στην οριστική του θέση του θα γίνει με μέριμνα 
του αναδόχου. Οι ακριβείς συντεταγμένες της οριστικής θέσης θα δοθούν 
στον ανάδοχο του έργου στη φάση της εκτέλεσης. Η αγκύρωση θα γίνει με 
μέριμνα της Υπηρεσίας.  

 Ειδικότερα, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τα ακόλουθα:   

  Την έκδοση/εξασφάλιση όλων των αδειών που αφορούν στη 
διαδικασία υλοποίησης του έργου. 

 Την μεταφορά του στόχου στο λιμάνι της Κυλλήνης καθώς και την 
καθέλκυση, ρυμούλκηση/μεταφορά αυτού στην οριστική θέση.  

 Την εξασφάλιση της πλευστότητας του πλωτού στόχου. Σημειώνεται ότι 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο ότι ο στόχος αγκυρώνεται στο 
βυθό με την χρήση χαλύβδινων αλυσίδων, αγκυρών κτλ, τα ακριβή στοιχεία 
των οποίων θα χορηγηθούν στον ανάδοχο στη φάση εκτέλεσης, μετά από 
συνεργασία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της 206ΠΑΥ. Για την 
πλευστότητα και εφόσον απαιτηθεί θα υπολογιστούν με μέριμνα του 
αναδόχου τα απαιτούμενα αντίβαρα από σκυρόδεμα. 

 Την ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τριάντα (30) ημέρες πριν 
την ρυμούλκηση/μεταφορά του στόχου στην οριστική του θέση, προκειμένου 
να προγραμματιστεί/συντονιστεί η επικείμενη ρυμούλκηση με τις εργασίες 
αγκύρωσης από την 206ΠΑΥ. 

 Όλες οι ανωτέρω εργασίες της παρούσας παραγράφου όπως αυτές 
περιγράφονται και στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων θα γίνουν με 
μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου καθώς το κόστος έχει συμπεριληφθεί 
ανοιγμένο στις τιμές μονάδος του τιμολογίου της μελέτης.  

 

 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 Η κατασκευή αποτελείται κυρίως από δύο διακριτά τμήματα, το τμήμα όπου 
πλέει στη θάλασσα και στο εξής θα ονομάζεται πλωτήρας και το πυραμιδοειδές 
τμήμα όπου είναι τοποθετημένο πάνω στο πλωτήρα και στο εξής θα ονομάζεται 
φορέας. Στο προοπτικό Σχέδιο Νο 1 παρουσιάζεται συνολικά ο πλωτός στόχος.     

 Β. ΦΟΡΕΑΣ  

 Η μεταλλική κατασκευή του φορέα θα κατασκευαστεί όπως φαίνεται στα 
σχέδια No1 & No3  και αποτελείται από το δικτύωμα και την επιφάνεια 
προσβολής. 

 Β.1. ΔΙΚΤΥΩΜΑ   

 Οι μεταλλικές διατομές θα αποτελούνται από χαλύβδινες διατομές σιδήρου 
ποιότητας S235JR (St37.2 κατά DIN 17100) (ΑΤ-1.1 & 1.2) οι οποίες θα 
υποστούν διεργασίες θερμού γαλβανίσματος πάχος επικάλυψης 75mμ κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641 και  ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-07-02-01 (ΑΤ-1.3). Οι συνδέσεις θα 
γίνουν με κομβοελάσματα σύμφωνα με τα σχέδια και με ανοξείδωτους κοχλίες, 
περικόχλια  κτλ (ΑΤ-1.1 & 1.2). Επισημαίνεται ότι το θερμό γαλβάνισμα θα γίνει 
και στα κομβοελάσματα.  

 Η επιμέτρηση του δικτυώματος του φορέα θα γίνει με χιλιόγραμμα βάρους με 
βάση αναλυτικούς πίνακες διατομών ενώ η επιμέτρηση των κομβοελασμάτων 
θα γίνει με βάση πρωτόκολλα ζύγισης. Επισημαίνεται ότι το βάρος των 
υπολοίπων κατασκευαστικών υλικών (κοχλίες, περικόχλια κτλ) είναι ανοιγμένο 
στις τιμές του Τιμολογίου και δεν θα επιμετρηθούν ιδιαιτέρως. 

 Μετά τις εργασίες του γαλβανίσματος τα μεταλλικά στοιχεία του φορέα 
(διατομές και κομβοελάσματα) θα χρωματιστούν ως ακολούθως: 

 Εφαρμογή υποστρώματος (αστάρι) χρωματισμού με πολυαμινικό 
εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών κατάλληλο για ναυτιλιακές εργασίες 
(ενδεικτικού τύπου Jotacote universal N10 της Jotun ή άλλου ισοδύναμων 
προδιαγραφών) σε δύο στρώσεις πάχους στεγνής επιφάνειας κάθε στρώσης 
160μm±10% (ΑΤ-1.6).  

 Εφαρμογή τελικού χρώματος με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών 
υψηλής ανθεκτικότητας κατάλληλο για ναυτιλιακές εργασίες (ενδεικτικού τύπου 
Hardtop flexi της Jotun ή άλλου ισοδύναμων προδιαγραφών) σε  μία στρώση 
πάχους στεγνής επιφάνειας 75μm±10% (ΑΤ-1.7). Η απόχρωση θα είναι της 
απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας. 

 Με την ολοκλήρωση της βαφής θα γίνει μέτρηση του πάχους της στρώσης 
βαφής με τη βοήθεια οργάνου μέτρησης πάχους στρώσεων βαφής (coating 
thickness gauge) και θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ Αναδόχου, 
του επιβλέποντα και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Πάχος στρώσης 
μεγαλύτερο του προβλεπόμενου δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα ή πρόσθετα. 



 Στην κορυφή του φορέα θα τοποθετηθεί ηλιακός ναυτιλιακός φανός (ΑΤ-
1.10).  

   Β.2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ  

  
 Η επιφάνεια προσβολής θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτα ελάσματα 
χάλυβα AISI 304 διατομής 100 x 10 mm (ΑΤ-1.5). Τα ανοξείδωτα ελάσματα θα 
στερεωθούν επί των μεταλλικών στοιχείων του δικτυώματος με ανοξείδωτους 
κοχλίες ή και ηλεκτροσυγκόλληση.  

 Για την πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία των ελασμάτων θα 
χρωματιστούν ως ακολούθως:   

 Εφαρμογή υποστρώματος (αστάρι) χρωματισμού με πολυαμινικό 
εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών κατάλληλο για ναυτιλιακές εργασίες 
(ενδεικτικού τύπου Jotacote universal N10 της Jotun ή άλλου ισοδύναμων 
προδιαγραφών) σε μία στρώση πάχους στεγνής επιφάνειας 160μm±10% (ΑΤ-
1.8). 

 Εφαρμογή τελικού χρώματος με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών 
υψηλής ανθεκτικότητας κατάλληλο για ναυτιλιακές εργασίες (ενδεικτικού τύπου 
Hardtop flexi της Jotun ή άλλου ισοδύναμων προδιαγραφών) σε  μία στρώση 
πάχους στεγνής επιφάνειας 75μm±10% (ΑΤ-1.9). Η απόχρωση θα είναι της 
απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας. 

 Με την ολοκλήρωση της βαφής θα γίνει μέτρηση του πάχους της στρώσης 
βαφής με τη βοήθεια οργάνου μέτρησης πάχους στρώσεων βαφής (coating 
thickness gauge) και θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ Αναδόχου, του 
επιβλέποντα και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Πάχος στρώσης μεγαλύτερο του 
προβλεπόμενου δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα ή πρόσθετα. 

 Β.3. ΚΛΙΜΑΚΑ    

 Στην πίσω έδρα του φορέα θα κατασκευαστεί κλίμακα ανόδου με 
προστατευτικούς δακτυλίους για πρόσβαση προσωπικού στην κορυφή του (ΑΤ-
1.4). Η κλίμακα θα έχει πλάτος 50,0cm και ρίχτυ 35,0cm, θα κατασκευαστεί από 
κοιλοδοκούς 40Χ40 mm και τα πατήματα από γωνιές 40Χ40Χ3mm. Για την 
προστασία θα κατασκευαστούν δακτύλιοι (περίπου ανά 1,5m) από μεταλλικές 
λάμες πλάτους 3,0cm και πάχους 3mm. Στο τελείωμα της, θα κατασκευαστεί 
δάπεδο εργασίας διαστάσεων 1,0mX1,0 περίπου από μεταλλικές διατομές με 
προστατευτικό κιγκλίδωμα. Η κατασκευή θα στερεωθεί επί του μεταλλικού 
δικτυώματος. Οι μεταλλικές διατομές της κλίμακας θα γαλβανιστούν και θα 
χρωματιστούν όπως τα μεταλλικά στοιχεία του φορέα. 

 

 

 Γ. ΠΛΩΤΗΡΑΣ  



 Η μεταλλική κατασκευή του πλωτήρα θα κατασκευαστεί σύμφωνα με σχέδιο 
Νο1 & Νο2 με την διαφοροποίηση ότι σε κάθε πλευρά θα τοποθετηθούν δύο (2) 
συστήματα πρόσδεσης των αλυσίδων (αντί για ένα) 

 Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί μεταλλικό έλασμα πάχους 6mm 
ποιότητας S235JR κατά EN 10025 (St37.2 κατά DIN 17100).  

 Η επιμέτρηση του πλωτήρα θα γίνει με χιλιόγραμμα βάρους με βάση 
αναλυτικούς πίνακες διατομών. Επισημαίνεται ότι το βάρος των υπολοίπων 
κατασκευαστικών υλικών (κοχλίες, περικόχλια κτλ) είναι ανοιγμένο στις τιμές 
του Τιμολογίου και δεν θα επιμετρηθούν ιδιαιτέρως. 

 Πριν από τις εργασίες συρραφής των τμημάτων θα προηγηθούν οι εργασίες 
χρωματισμού όλων των τμημάτων εκτός από τους κοχλίες, περικόχλια κτλ 
(ανοξείδωτα στοιχεία) ως ακολούθως: 

 Εφαρμογή υποστρώματος (αστάρι) χρωματισμού με πολυαμινικό 
εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών κατάλληλο για ναυτιλιακές εργασίες 
(ενδεικτικού τύπου marathon της Jotun ή άλλου ισοδύναμων προδιαγραφών) σε 
δύο στρώσεις πάχους στεγνής επιφάνειας κάθε στρώσης  300μm±10% (ΑΤ-
2.4). 

 Εφαρμογή τελικού χρώματος με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών 
υψηλής ανθεκτικότητας κατάλληλο για ναυτιλιακές εργασίες (ενδεικτικού τύπου 
Hardtop flexi της Jotun ή άλλου ισοδύναμων προδιαγραφών) σε  μία στρώση 
πάχους στεγνής επιφάνειας 75μm±10% (ΑΤ-2.5). Η απόχρωση θα είναι της 
απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας. 

 Με την ολοκλήρωση της βαφής θα γίνει μέτρηση του πάχους της στρώσης 
βαφής με τη βοήθεια οργάνου μέτρησης πάχους στρώσεων βαφής (coating 
thickness gauge) και θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ Αναδόχου, του 
επιβλέποντα και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Πάχος στρώσης μεγαλύτερο του 
προβλεπόμενου δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα ή πρόσθετα.  

 Επισημαίνεται ότι θα γίνει χρωματισμός και στις δύο επιφάνειες (εσωτερική 
και εξωτερική).  

 Μετά την κατασκευή – συρραφή των μεταλλικών ελασμάτων για την 
κατασκευή του πλωτήρα θα γίνουν εργασίες πρόσθετου χρωματισμού των 
σημείων συρραφής/συγκόλλησης. Επιπλέον θα χρωματιστούν όλα τα μεταλλικά 
στοιχεία του πλωτήρα (σημεία πρόσδεσης, θυρίδες, μεταλλικές λάμες 
στερέωσης κ.α).  

 Ειδικότερα, όλες οι συγκολλητές συνδέσεις μεταξύ ελασμάτων θα γίνουν με 
συνεχή εσωραφή. Οι ραφές θα ελεγχθούν κατ’ αρχήν οπτικώς και θα 
ακολουθήσει έλεγχος στεγανότητας. Ο έλεγχος στεγανότητας συνίσταται σε 
πλήρωση του πλωτήρα με νερό, εντοπισμό τυχόν  διαρροών και αποκατάστασή 
τους (ΑΤ-2.1). Όσες οπές έχουν ανοιχθεί προ του ελέγχου για τη διέλευση 
κοχλιών στερέωσης εξαρτημάτων του πλωτήρα ή του φορέα, θα σφραγισθούν 
προσωρινά.   



 Όλοι οι κοχλίες, περικόχλια κτλ και λοιπά στοιχεία σύνδεσης που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι ανοξείδωτα. 

 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο πλωτήρας θα εκκενωθεί και θα 
στεγνωθεί προσεκτικά, 

 Μετά το πέρας της συναρμολόγησης τα φατνία – διάκενα του πλωτήρα θα 
πληρωθούν με αφρό πολυουρεθάνης χαμηλού συντελεστή 
υδραπορροφητικότητας (ΑΤ-2.2). 

 Στις πλευρές του πλωτήρα για την καθοδική προστασία θα τοποθετηθούν 
ύφαλα ανόδια ψευδαργύρου, συνολικού βάρους 200kg σε χελώνες 5 έως 10 kg 
έκαστη (ΑΤ-2-7). Οι χελώνες θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στην περίμετρο και 
θα στερεωθούν δια ανοξείδωτων κοχλιών σε κατάλληλα διαμορφωμένες 
αναμονές του πλευρικού ελάσματος. Εφίσταται η προσοχή του Αναδόχου στην 
ηλεκτρική συνέχεια μεταξύ ανοδίων και πλωτήρα. 

 Τα χαλύβδινα ελάσματα t=25mm  (α/α 3 στον πίνακα σχεδίου Ν0 2 και 
Λεπτομέρεια Α) θα αντικατασταθούν από όμοια, πάχους t=40mm και διπλασίων 
διαστάσεων. Αντί, δε, ενός μόνο ανα γωνία του πλωτήρα, θα τοποθετηθούν δύο 
(ήτοι ένας εφεδρικός πρόσθετος), με κατακόρυφη απόσταση μεταξύ τους 10cm, 

 Περιμετρικά του πλωτήρα θα τοποθετηθούν προστατευτικά από κατάλληλο 
υλικό για προστασία σύγκρουσης (ελαστικός προσκρουστήρας). Η στερέωση 
θα γίνει με ανοξείδωτους κοχλίες. 
 
 Την κατασκευή και κατάλληλη στερέωση αντίβαρων από σκυρόδεμα (ΑΤ-2.3) 
εφόσον απαιτηθεί για λόγους πλευστότητας.  
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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται 
στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 



αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων 
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών 
κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και 
χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού 
προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και 



τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες 



αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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



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

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

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

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

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

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

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

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

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

     DN / DM 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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



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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

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

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

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

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



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

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

 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

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

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

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, 
διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές 
σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι 
ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

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

 

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

Χειρολαβές 
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 

ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 



Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

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

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 
Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

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

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση 

στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της 
θύρας. 

Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις 
πυρασφάλειας. 

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

Αναστολείς (stoppers) 

Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

Αναστολείς θύρας - τοίχου 

Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

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

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

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  



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

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

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

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

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

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

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

 
α/α Είδος Συντελεστής 
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 



α/α Είδος Συντελεστής 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

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

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

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

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  
1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, 

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

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

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



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

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

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

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

 
 
 
 
 
 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 



 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με 
λευκό τσιμέντο. 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
 

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

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

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

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

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

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 

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



 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28 
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 
Εκτός πόλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,20  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  
 · οδοί κακής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,25  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
 · εργοταξιακές οδοί   
 - απόσταση < 3 km 0,22  
 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 

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

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

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

 

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

 
 



 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 
 
 
   



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων 
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών 
κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 



πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών 
και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, 
επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, 
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που 
απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 
δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά 



από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση 
ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και 
μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες 



αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(23) Για φόρους. 

(24) Για εγγυητικές. 

(25) Ασφάλισης του έργου. 

(26) Προσυμβατικού σταδίου. 

(27) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(28) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων 
και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως 



για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, 
εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, 
απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

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

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

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

(13) Νομικής υποστήριξης  
(14) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 
(15) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας 

προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 
(16) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα 

μεταφοράς προσωπικού  
(17) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για 
συμμόρφωση προς αυτούς 

(18) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
(19) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
(20) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 

βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

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

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

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

     DN / DM  



  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

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



ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 
ΑΤ-1.1 
 
ΟΙΚ 61.05 ΣΧ  
 
 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ύψος πλευράς έως 160 mm 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 

 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς κάθε τύπου, με ύψος 
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235JR κατά EN 10025 (St37.2 κατά 
DIN 17100) οποιωνδήποτε τύπου (IPE, γωνιές, καρέ, ελάσματα, 
λάμεςκ.α) και οποιωνδήποτε διατάξεων - διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και 
σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 
συνδεδεμένων μεταξύ τους με ανοξειδωτους κοχλίες (μπουλόνια) με 
διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή 
τμημάτων ελασμάτων οποιοδήποτε σχήματος (κομβοελάσματα), ή και με 
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί 
μεταλλικών στοιχείων με χρήση ελασμάτων και κοχλιών ή με κάθε άλλο 
τρόπο σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια. 

 Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται όλα τα μεταλλικά 
στοιχεία και τα ειδικά μεταλλικά στοιχεία, τα κομβοελάσματα σύμφωνα με 
τα σχέδια, οι εργασίες κατασκευής, η εργασία διάνοιξης των 
απαιτούμενων οπών για την τοποθέτηση των κοχλιών, η εργασία 
μόρφωσης των ελασμάτων κτλ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και 
τα σχέδια για την πλήρη κατασκευή του μεταλλικού φορέα. 

 

 Περιλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ 
ανυψωτικών διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές 
κατασκευές για την ανέγερση, η χρήση γρύλλων και ναυτικών κλειδιών 
κ.α.  

 Η επιμέτρηση του δικτυώματος του φορέα θα γίνει με χιλιόγραμμα 
βάρους με βάση αναλυτικούς πίνακες διατομών ενώ η επιμέτρηση των 
κομβοελασμάτων θα γίνει με βάση πρωτόκολλα ζύγισης. Επισημαίνεται 
ότι το βάρος των υπολοίπων κατασκευαστικών υλικών (κοχλίες, 
περικόχλια κτλ) είναι ανοιγμένο στις τιμές του Τιμολογίου και δεν θα 
επιμετρηθούν ιδιαιτέρως. 

 Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 

 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής. 
 

 ΕΥΡΩ 3,00 
 
ΑΤ-1.2 
 

ΟΙΚ 61.06 ΣΧ  
 
 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ύψος πλευράς >160 mm 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 

 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς  κάθε τύπου, με 
ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235JR κατά EN 
10025 (St37.2 κατά DIN 17100) οποιωνδήποτε τύπου (IPE, γωνιές, καρέ, 
ελάσματα, λάμες κ.α) και οποιωνδήποτε διατάξεων - διαστάσεων, κάθε 
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο 



εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με inox κοχλίες (μπουλόνια) με 
διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή 
τμημάτων ελασμάτων οποιοδήποτε σχήματος (κομβοελάσματα), ή και με 
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί 
μεταλλικών στοιχείων με χρήση ελασμάτων και κοχλιών ή με κάθε άλλο 
τρόπο σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια. 

 Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται όλα τα μεταλλικά 
στοιχεία και τα ειδικά μεταλλικά στοιχεία, τα κομβοελάσματα σύμφωνα με 
τα σχέδια, οι εργασίες κατασκευής, η εργασία διάνοιξης των 
απαιτούμενων οπών για την τοποθέτηση των κοχλιών, η εργασία 
μόρφωσης των ελασμάτων κτλ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και 
τα σχέδια για την πλήρη κατασκευή του μεταλλικού φορέα.  

 

 Περιλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ 
ανυψωτικών διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές 
κατασκευές για την ανέγερση, η χρήση γρύλλων και ναυτικών κλειδιών 
κ.α  

 Η επιμέτρηση του δικτυώματος του φορέα θα γίνει με χιλιόγραμμα 
βάρους με βάση αναλυτικούς πίνακες διατομών ενώ η επιμέτρηση των 
κομβοελασμάτων θα γίνει με βάση πρωτόκολλα ζύγισης. Επισημαίνεται 
ότι το βάρος των υπολοίπων κατασκευαστικών υλικών (κοχλίες, 
περικόχλια κτλ) είναι ανοιγμένο στις τιμές του Τιμολογίου και δεν θα 
επιμετρηθούν ιδιαιτέρως. 

 Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 

 
 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής. 
 

 ΕΥΡΩ 3,15 
 
ΑΤ-1.3 

77.33 ΣΧ  

 Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740 
 

Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος χαλυβδίνων στοιχείων (hot dip 
galvanizing) με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
1641, και τις ΕΤΕΠ 03-10-03-00 «Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών», ΕΤΕΠ 08-07-02-01 «Αντισκωριακή 
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων» με την ακόλουθη 
διαδικασία: απολίπανση της κατασκευής, αποξείδωση και έκπλυση, 
εμβάπτιση σε θερμό τήγμα ψευδαργύρου, ψύξη με νερό ή αέρα και 
καθαρισμός από περίσσειες ψευδαργύρου. Στην περίπτωση 
συγκολλήσεων, ή εαν προκληθούν εκδορές των επιφανειών των 
στοιχείων κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνεται τοπική 
αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
08-07-02-01.  
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκευής. 
 

ΕΥΡΩ 0,35 
 



ΑΤ-1.4 
 
ΟΙΚ 63.01 ΣΧ 
  
 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιμάκων, 
ευθύγραμμων, κυκλικών ή μικτών, οιουδήποτε πλάτους και βαθμίδες 
οιασδήποτε διατομής, με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό από έναν ή 
περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 
1˝ και ράβδους μορφοσιδήρου, βαθμιδοφόρους και μέτωπα με επένδυση 
από λαμαρίνα μαύρη ή από σιδηρολάμες χωρίς επένδυση, πατήματα με 
μορφή σχάρας από ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατομής ή από 
μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα 
και κιγκλιδώματα απλά σύμφωνα με το σχέδιο και γενικά, ικριώματα και 
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης με σιδηρές 
πακτωμένες διχάλες. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και η 
πλήρης εργασία κατασκευής.  

 Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής. 
 

 ΕΥΡΩ 9,0  
 
ΑΤ-1.5 
 
ΟΙΚ 61.07 ΣΧ 
  
 Μεταλλικά ελάσματα ανοξείδωτα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών ανοξείδωτων ελασμάτων (λάμες) 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και πάχους από ανοιξείδωτο χάλυβα AISI 
304. Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται όλα τα μεταλλικά 
στοιχεία σύμφωνα με τα σχέδια, οι εργασίες μόρφωσης – συγκόλλησης 
και γενικά όλες οι εργασίες κατασκευής – τοποθέτησης, σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή και τα σχέδια. 

 Περιλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ 
ανυψωτικών διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές 
κατασκευές για την ανέγερση, η χρήση γρύλλων, ναυτικών κλειδιών κ.α . 
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής. 
 

        ΕΥΡΩ 11,00 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΤ-1.6 

ΟΙΚ 77.31 ΣΧ  

 Yπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού μεταλλικών γαλβανισμένων 
στοιχείων με πολυαμινικό εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 

Υπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού μεταλλικών γαλβανισμένων 
στοιχείων με πολυαμινικό εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών 
οποιαδήποτε απόχρωσης σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-
03-00 «Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών» 
και ΕΤΕΠ 08-07-02-01 «Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων» κατάλληλο για ναυτιλιακές εργασίες (ενδεικτικού 
τύπου Jotacote Universal N10). Πάχος στεγνής στρώσης τουλάχιστον 
160μm±10%.  
 

Περιλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ 
ανυψωτικών διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές 
κατασκευές για την ανέγερση.  
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής για δύο στρώσεις χρώματος (πάχος 
μίας στρώσης λογίζεται τουλάχιστον 160μm±10%). 
 

ΕΥΡΩ 1,85 
 

ΑΤ-1.7 
 

ΟΙΚ 77.20.06ΣΧ 
  
 Τελικός χρωματισμός επιφανειών γαλβανισμένων στοιχείων σε υψηλό 

διαβρωτικό περιβάλλον με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 
 

Τελικός χρωματισμός επιφανειών γαλβανισμένων στοιχείων (μετά την 
εφαρμογή υποστρώματος) σε υψηλό διαβρωτικό περιβάλλον με 
πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών υψηλής ανθεκτικότητας. 

Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές σε υψηλό διαβρωτικό περιβάλλον 
σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 03-10-03-00  «Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών» και ΕΤΕΠ 08-07-02-01 
«Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων», 
κατάλληλο για ναυτιλιακές εργασίες (Hardtopflexi). Πάχος στεγνής 
στρώσης τουλάχιστον 75μm±10%.    
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής για μία στρώση χρώματος (πάχος μίας 
στρώσης λογίζεται  τουλάχιστον 75μm±10%). 
 

ΕΥΡΩ 0,75 
 

 
ΑΤ-1.8 



ΟΙΚ 77.31.01 ΣΧ  

 Yπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού ανοξείδωτων στοιχείων με 
πολυαμινικό εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 

Υπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού ανοξείδωτων στοιχείων με 
πολυαμινικό εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών οποιαδήποτε 
απόχρωσης σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-03-00  
«Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών» και  
ΕΤΕΠ 08-07-02-01 «Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων» κατάλληλο για ναυτιλιακές εργασίες (ενδεικτικού 
τύπου Jotacote Universal N10). Περιλαμβάνεται η προετοιμασία των 
επιφανειών σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού. Πάχος 
στεγνής στρώσης τουλάχιστον 160μm±10%.   
 

Περιλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ 
ανυψωτικών διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές 
κατασκευές για την ανέγερση.  
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής για μία στρώση χρώματος (πάχος μίας 
στρώσης λογίζεται  τουλάχιστον 160μm±10%). 
 

ΕΥΡΩ 0,60 
 
 
ΑΤ-1.9 

 
ΟΙΚ 77.20.06.01ΣΧ 
 
 Τελικός χρωματισμός επιφανειών ανοξείδωτων στοιχείων σε υψηλό  

διαβρωτικό περιβάλλον με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 
 

Τελικός χρωματισμός επιφανειών γαλβανισμένων στοιχείων σε υψηλό 
διαβρωτικό περιβάλλον με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών 
υψηλής ανθεκτικότητας. 

Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές σε υψηλό διαβρωτικό περιβάλλον 
σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 03-10-03-00  «Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών» και ΕΤΕΠ 08-07-02-01 
«Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων», 
κατάλληλο για ναυτιλιακές εργασίες (Hardtopflexi). Πάχος στεγνής 
στρώσης τουλάχιστον 75μm±10%.   
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής για μία στρώση χρώματος (πάχος μίας 
στρώσης λογίζεται  τουλάχιστον 75μm±10%). 
 

ΕΥΡΩ 0,45 
 
ΑΤ-1.10 

 
Ν. ΗΜ.1 



 
 Ηλιακός ναυτιλιακός φανός  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 60 
Ηλιακός ναυτιλιακός φανός περίβλεπτος τουλάχιστον 2 ναυτιλιακών 
μιλίων αυτόνομος και συμπαγής κατάλληλος για ναυτιλιακή χρήση 
κατασκευασμένος από ανθεκτικό πολυκαρβουνικό υλικό τεχνολογίας 
υψηλής φωτοβολίας LED με διακόπτη ON/OFF. Ο φανός θα έχει 
δυνατότητα ρύθμισης αναλαμπών με πολυκρυσταλλική φωτοβολταϊκή 
κυψέλη, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMh (με εύκολη αντικατάσταση), 
αδιάβροχος IP68 και προβλεπόμενη διάρκεια ζωής LED: 100.000+ ώρες. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, η εγκατάσταση αυτού 
επί οποιοδήποτε κατασκευής, τα υλικά και μικρουλικά στερέωσης καθώς 
και η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ ανυψωτικών 
διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές κατασκευές για την 
τοποθέτηση.  
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ 500,00 

 



ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΜΕΝΙΚΑ 
 

ΑΤ-2.1 
 

ΟΙΚ 61.06.01 ΣΧ  
 
 Κατασκευή μεταλλικού πλωτήρα  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 

 Κατασκευή μεταλλικού πλωτού φορέα από μεταλλικά ελάσματα πάχους 
6mm, ποιότητας S235JR κατά EN 10025 (St37.2 κατά DIN 17100) 
οποιωνδήποτε διαστάσεων με τα απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία γωνιές, 
καρέ, ελάσματα, στοιχεία πρόσδεσης, λάμες οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων κάθε σχεδίου, συνδεδεμένων μεταξύ τους με inox κοχλίες 
(μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές 
και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων οποιοδήποτε σχήματος, ή και 
με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη και το σχέδιο Νο2. 

 Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται όλα τα μεταλλικά 
στοιχεία και τα ειδικά μεταλλικά στοιχεία, τα ελάσματα, τα μεταλλικά 
στοιχεία ενίσχυσης - νευρώσεις σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά 
στεγάνωσης, όλες οι εργασίες κατασκευής, η εργασία διάνοιξης των 
απαιτούμενων οπών για την τοποθέτηση των κοχλιών, η εργασία 
μόρφωσης των ελασμάτων, η εργασία στεγάνωσης κτλ σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή και τα σχέδια για την πλήρη κατασκευή του 
μεταλλικού φορέα. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες – 
εργασίες για την εξασφάλιση της πλευστότητας της κατασκευής 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου στεγανότητας. 

 

 Περιλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ 
ανυψωτικών διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές 
κατασκευές για την ανέγερση, η χρήση γρύλλων και ναυτικών κλειδιών 
κ.α   

 Η επιμέτρηση θα γίνει με χιλιόγραμμα βάρους με βάση αναλυτικούς 
πίνακες διατομών ενώ η επιμέτρηση των κομβοελασμάτων θα γίνει με 
βάση πρωτόκολλα ζύγισης. Επισημαίνεται ότι το βάρος των υπολοίπων 
κατασκευαστικών υλικών (κοχλίες, περικόχλια κτλ) είναι ανοιγμένο στις 
τιμές του Τιμολογίου και δεν θα επιμετρηθούν ιδιαιτέρως. 

 Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 

 
 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής. 
 

ΕΥΡΩ 1,50 

 
ΑΤ-2.2 
 
ΟΙΚ 32.15ΣΧ  
 
 Πλήρωση διακένων φορέων από μεταλλικά στοιχεία με αφρό 

πολυουρεθάνης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7933.1 
 

Πλήρωση διάκενων - φατνιών μεταλλικών στοιχείων με αφρό 
πολυουρεθάνης. Προμήθεια, πλήρωση - τοποθέτηση εκτοξευόμενου 



 
 

αφρού πολυουρεθάνης κατάλληλης πυκνότητας σύμφωνα και με την 
ΕΤΕΠ 09-15-01 «Πλωτοί προβλήτες / κυματοθραύστες». Περιλαμβάνεται 
η προμήθεια και οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών πλήρωσης.   
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ 33,50 
 
ΑΤ-2.3 
 
ΛΙΜ 5.01 ΣΧ  
 
 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα 
 

                  Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 3110 
 

Κατασκευή συμπαγών τεχνητών ογκόλιθων (Τ.Ο.) από σκυρόδεμα, σε 
περιβάλλον θαλάσσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-07-01-
00 «Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα». 

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την 
μελέτη κατηγορίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος 

 οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος 

 η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι 
μετακινήσεις των σιδηροτύπων 

 η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε 
στρώσεις πάχους έως 0,40 m και η συμπύκνωσή του με δονητές. 

 η συντήρηση του σκυροδέματος μετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων 

 η φορτοεκφόρτωση των ογκολίθων (αφού παρέλθει ο 
προβλεπόμενος από την μελέτη χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος) 
και η τοποθέτηση – στερέωση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ μεταλλικά 
ελάσματα) αυτών επί μεταλλικού πλωτήρα με σκοπό την ευστάθεια 
αυτού.  

 Η μεταφορά – τοποθέτηση – στερέωση αυτών εάν απαιτηθεί επί του 
πλωτήρα στην θάλασσα.  

Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ογκολίθου (m3) 

 
ΕΥΡΩ 95,00 

 
 
 
ΑΤ-2.4 



 
 

ΟΙΚ 77.31.01 ΣΧ  

 Yπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού μεταλλικών στοιχείων με 
πολυαμινικό εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 

Υπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού μεταλλικών στοιχείων με 
πολυαμινικό εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών οποιαδήποτε 
απόχρωσης σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-03-00  
«Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών» και 
ΕΤΕΠ 08-07-02-01 «Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων» κατάλληλο για ναυτιλιακές εργασίες (ενδεικτικού 
τύπου marathon). Περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών για 
να προκύψει επιφάνεια Sa 2 ½ σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του υλικού και τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO8504-01 & 8504-02. Πάχος 
στεγνής στρώσης τουλάχιστον 300μm±10%.   
 

Περιλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ 
ανυψωτικών διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές 
κατασκευές για την ανέγερση.  
 
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής για δύο στρώσης χρώματος (πάχος 
μίας στρώσης λογίζεται  τουλάχιστον 300μm±10%). 
 

ΕΥΡΩ 0,93 
 

ΑΤ-2.5 
 

77.20.07ΣΧ 
  
 Τελικός χρωματισμός επιφανειών μεταλλικών στοιχείων σε υψηλό  

διαβρωτικό περιβάλλον με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 
 

Τελικός χρωματισμός επιφανειών μεταλλικών στοιχείων σε υψηλό 
διαβρωτικό περιβάλλον με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών 
υψηλής ανθεκτικότητας. 

Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές σε υψηλό διαβρωτικό περιβάλλον 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01, κατάλληλο για ναυτιλιακές εργασίες 
(Hardtopflexi). Πάχος στεγνής στρώσης τουλάχιστον 75μm±10%.    
 
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής για μία στρώση χρώματος (πάχος 
μίας στρώσης λογίζεται  τουλάχιστον 75μm±10%). 
 

ΕΥΡΩ 0,25 
 
ΑΤ-2.6 

 
10.02 ΣΧ 



 
 

  
 Ελαστικός προσκρουστήρας πλωτών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4600  
 

Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμικών ελαστικών προσκρουστήρων της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, από φυσικό ελαστικό, ή παραγόμενο με 
πρέσα (extruded) από ομογενές υψηλής ποιότητας ελαστικό SBR 
(Styrene Butadiene Rubber), ή συνδυασμός των δύο ανωτέρω, μεγάλης 
αντοχής σε κρούση και τριβή. Η στερέωση – τοποθέτηση θα γίνει με 
ανοξείδωτους κοχλίες αγκύρωσης σε μεταλλική κατασκευή καθώς και 
κάθε άλλο υλικό ή εξάρτημα απαραίτητο για την έντεχνη τοποθέτηση και 
την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και ασφάλειας του 
προσκρουστήρα σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
Περιλαμβάνονται η προμήθεια επί τόπου του έργου όλων των 
απαραίτητων μεταλλικών εξαρτημάτων του προσκρουστήρα 
(ανοξείδωτοι κοχλίες αγκύρωσης, περικόχλια, ροδέλες, βύσματα και 
ελάσματα, κ.λ.π.) που είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση.  

Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως τοποθετημένου ελαστικού 
προσκρουστήρα 

 

ΕΥΡΩ 80,00 
ΑΤ-2.7 

 
Ν. ΗΜ2 
 

Καθοδική προστασία (ανόδια ψευδαργύρου) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 6 
 
Καθοδική προστασία μεταλλικών επιφανειών με χρήση ανόδιων σε 
μορφή χελώνας ή ράβδου κατά ASTM-B418 type I κατάλληλων 
διαστάσεων και βάρους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των 
υλικών και μικρουλικών, τα υλικά στερέωσης (π.χ inoxκοχλίες) και η 
εργασία τοποθέτησης – στερέωσης αυτών επί των μεταλλικών 
κατασκευών.  
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο βάρους 
 
ΕΥΡΩ 11,50 

 
 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑΔΟΣ 
ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ ΠΒ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
117ΠΜ" (117ΠΜ-19-02) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 



 
 
         
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ    ΕΡΓΟ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΒ 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 117ΠΜ" (117ΠΜ-19-02) ΚΛΑΔΟΣ Γ'    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Γ2)    
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (4)     
         

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
         

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ύψος 
πλευράς έως 160 mm  ΑΤ.1.1 ΟΙΚ 61.05 ΣΧ ΟΙΚ 6104 kgr 3.800,0 3,00 11.400,00 

2 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ύψος 
πλευράς >160 mm  ΑΤ.1.2 ΟΙΚ 61.06 ΣΧ ΟΙΚ 6104 kgr 5,0 3,15 15,75 

3 Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων  ΑΤ.1.3 ΟΙΚ 77.33 ΣΧ ΟΙΚ 7740 kgr 4.100,0 0,35 1.435,00 

4 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές ΑΤ.1.4 ΟΙΚ 63.01 ΣΧ ΟΙΚ 6301 kgr 300,0 9,00 2.700,00 

5 Μεταλλικά ελάσματα ανοξείδωτα ΑΤ.1.5 ΟΙΚ 61.05.01 ΣΧ ΟΙΚ 6104 kgr 1.600,0 11,00 17.600,00 

6 

Yπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού 
επιφανειών  γαλβανισμένων στοιχείων με 
πολυαμινικό εποξειδικό χρώμα  δύο 
συστατικών  

ΑΤ.1.6 ΟΙΚ 77.31 ΣΧ ΟΙΚ 7735 kgr 4.100,0 1,85 7.585,00 

7 

Τελικός χρωματισμός επιφανειών 
γαλβανισμένων στοιχείων σε υψηλό 
διαβρωτικό περιβάλλον με 
πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών 

ΑΤ.1.7 OIK 77.20.06 ΣΧ  ΟΙΚ 7744 kgr 4.100,0 0,75 3.075,00 



 
 

8 
Yπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού 
ανοξείδωτων στοιχείων με πολυαμινικό 
εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών 

ΑΤ.1.8 ΟΙΚ 77.31.01 ΣΧ ΟΙΚ 7735 kgr 1.600,0 0,60 960,00 

9 

Τελικός χρωματισμός ανοξείδωτων 
στοιχείων σε υψηλό διαβρωτικό 
περιβάλλον με πολυουρεθανικό χρώμα 
δύο συστατικών 

ΑΤ.1.9 OIK 77.20.06.01 ΣΧ  ΟΙΚ 7744 kgr 1.600,0 0,45 720,00 

10 Ηλιακός ναυτιλιακός φανός  ΑΤ.1.10 Ν. ΗΜ.1 ΗΛΜ 60 τεμ 1,0 500,00 500,00 

            Άθροισμα 45.990,75 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΛΙΜΕΝΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

11 Κατασκευή μεταλλικού πλωτήρα  ΑΤ.2.1 OIK 61.06.01ΣΧ ΟΙΚ 6104 kgr 9.500,0 1,50 14.250,00 

12 
Πλήρωση διακένων φορέων από 
μεταλλικά στοιχεία με  αφρό 
πολυουρεθάνης 

ΑΤ.2.2 ΟΙΚ 32.15 ΣΧ ΟΙΚ 7933.1 m3 65,0 33,50 2.177,50 

13 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από 
σκυρόδεμα ΑΤ.2.3 ΛΙΜ 5.01 ΣΧ ΛΙΜ 3110 m3 2,0 95,00 190,00 

14 

Yπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών  
μεταλλικών στοιχείων με πολυαμινικό 
εποξειδικό χρώμα (αστάρι) δύο 
συστατικών  

ΑΤ.2.4 ΟΙΚ 77.31 ΣΧ ΟΙΚ 7735 kgr 9.500,0 0,93 8.835,00 

15 

Τελικός χρωματισμός επιφανειών 
μεταλλικών στοιχείων σε υψηλό  
διαβρωτικό περιβάλλον με 
πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών 

ΑΤ.2.5 OIK 77.20.07 ΣΧ  ΟΙΚ 7744 kgr 9.500,0 0,25 2.375,00 

16 Ελαστικός προσκρουστήρας πλωτών 
κατασκευών ΑΤ.2.6 ΟΙΚ 61.05.03 ΣΧ ΟΙΚ 6104 m 20,0 80,00 1.600,00 

17 Καθοδική προστασία (ανόδια χελώνας 
ψευδαργύρου) ΑΤ.2.7 Ν. ΗΜ.2 ΗΛΜ 6 kgr 200,0 11,50 2.300,00 

            Άθροισμα 31.727,50 



 
 

ΣΥΝΟΛΟ: 77.718,25  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (Σσ) 77.718,25   
 ΓΕ & ΟΕ 18,00% 13.989,29 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΣΣ) 91.707,54   
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 13.756,13 

ΣΥΝΟΛΟ Σ1 105.463,67   
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 36,33 

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ Σ2 105.500,00   
ΦΠΑ 24% 25.320,00 
ΣΥΝΟΛΟ 130.820,00 

         
         
         
         

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤHΣ  ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ (Γ2/4)                        
             
   

  Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ2 
      
                   
 

 

         

 

Επγός (ΜΕ)                                                           
Αβραάμ Χαρακόπουλος 

Σμχος (ΜΕ)                              
Απόστολος Διγγελίδης 

       

  Σμχος (ΜΕ)                 
Αθανάσιος Βαλάσης 

       
 
 

 

         
         
         

 
 



 
 

 



 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑΔΟΣ 
ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ ΠΒ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
117ΠΜ" (117ΠΜ-19-02) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ΣΧΕΔΙΑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑΔΟΣ 
ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΒ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 117ΠΜ" 
(117ΠΜ-19-02) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΦΑΥ -ΣΑΥ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΤΜΗΜΑ Α’ 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ  
 

 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) αφορά στην κατασκευή, καθέλκυση, 
ρυμούλκηση / μεταφορά στην θέση αγκυροβόλησης ενός πλωτού μεταλλικού 
στόχου στο Πεδίο Βολής Παλαιοχωρίου της 117ΠΜ, ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές βολές των αεροσκαφών σε αντικατάσταση 
του όμοιου προηγούμενου κατεστραμμένου. Ο στόχος θα μεταφερθεί, θα 
παραδοθεί και θα ελεγχθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης και από εκεί θα 
καθελκυστεί, θα ρυμουλκηστεί στην οριστική του θέση αγκυροβόλησης. 

 

2. Μονάδα Πολεμικής Αεροπορίας:  117ΠΜ  
 
 
3. Αριθμός Εγκριτικής Διαταγής Έργου: Φ.916/ΑΔ.          /Σ.       /     -    -2020 
/ΑΤΑ/Γ2/4 
 
4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: Πολεμική Αεροπορία 
 
5. Σύνταξη ΦΑΥ : ΑΤΑ/Γ2 
 
6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/ αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 
 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Μονάδα Ημερομηνία 
αναπροσαρμογής 

    
    
    
    
    
    
    



 
 

 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
 
Ως Τεχνική Περιγραφή του τεύχους Μελέτης. 
 
2. Παραδοχές μελέτης: 
 
Α. ΥΛΙΚΑ 
 
 
Β. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
117 ΠΜ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ). Ειδικότερα όπως περιγράφεται 
στην τεχνική περιγραφή (θαλάσσια περιοχή).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 Ι. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Θέση του έργου:  
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην 117 ΠΜ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ). 
Ειδικότερα όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή (θαλάσσια 
περιοχή).  
 
 
 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω: 
 

Φάσεις 
Εργ. 

1 Μεταλλική κατασκευή 

2 Χρώσεις 

3 Μεταφορά – καθέλκυση - ρυμούλκηση 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην 117 ΠΜ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ). Ειδικότερα όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή 
(θαλάσσια περιοχή). 
 
 
 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν με μέριμνα του 

Αναδόχου όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος του 
εργατικού προσωπικού και του προσωπικού της Μονάδας. 

 Βάσει των ανωτέρω ο Ανάδοχος να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 
πριν την έναρξη των εργασιών, πλήρες αναμορφωμένα ΣΑΥ και ΦΑΥ, στους 
οποίους θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται 
και θα επισημαίνονται όλοι οι κίνδυνοι. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την διάρκεια 
των εργασιών για την προστασία όλων των παρακείμενων κατασκευών.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΤΜΗΜΑ Δ’ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την διάρκεια 
των εργασιών για την προστασία όλων των κατασκευών που έχουν 
προηγηθεί . 

 
 Οπωσδήποτε θα γίνει αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών ή ζημιών, 

που θα προκληθούν στις κατασκευές με δαπάνη του Εργολήπτη. 
 

 Εργασίες σε ύψος στο έργο (μέγιστο μέχρι 10m περίπου)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΤΜΗΜΑ Ε’ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  

 
Η υπόψη εγκατάσταση πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
 
 

 
                                             Ο ΤΜΧΗΣ 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                            ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ (Γ2/4)                Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ2 
 

       Επγός (ΜΕ)  
Αβραάμ Χαρακόπουλος 

           Σμχος (ΜΕ) 
   Απόστολος Διγγελίδης 

    Σμχος (ΜΕ) 
  Αθανάσιος Βαλάσης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         ΣΑΥ 
ΤΜΗΜΑ Α’ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) αφορά στην κατασκευή, καθέλκυση, 
ρυμούλκηση / μεταφορά στην θέση αγκυροβόλησης ενός πλωτού μεταλλικού 
στόχου στο Πεδίο Βολής Παλαιοχωρίου της 117ΠΜ, ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές βολές των αεροσκαφών σε αντικατάσταση 
του όμοιου προηγούμενου κατεστραμμένου. Ο στόχος θα μεταφερθεί, θα 
παραδοθεί και θα ελεγχθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης και από εκεί θα 
καθελκυστεί, θα ρυμουλκηστεί στην οριστική του θέση αγκυροβόλησης. 

 
2. Σύντομη περιγραφή του έργου: Ως παρ. 6 παρόντος τμήματος και Τεχνική 
Περιγραφή του τεύχους Μελέτης. 
 
3. Μονάδα Πολεμικής Αεροπορίας: 117 ΠΜ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ). 
Ειδικότερα όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή (θαλάσσια 
περιοχή).  
 
 
4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: Πολεμική Αεροπορία. 
 
 
5. Σύνταξη ΦΑΥ : ΑΤΑ/Γ2 
 
 
6. Στοιχεία των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά 
φάση μεθόδων εργασίας: 
 

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω: 
 
 

Φάσεις 
Εργασιών 

1 Μεταλλική κατασκευή 

2 Χρώσεις 

3 Μεταφορά – καθέλκυση - ρυμούλκηση 
   



 
 

 

ΤΜΗΜΑ B’ 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Προκειμένου να ληφθούν πλήρως υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες σε 
θέματα ασφαλείας και υγείας με βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες του έργου 
και με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια του προσωπικού να συμπληρωθούν 
οι επισυναπτόμενοι πίνακες τμήμα Β΄, Γ΄ καθώς και το τμήμα Ε΄ που αφορά την 
εφαρμοστέα νομοθεσία για λήψη μέτρων προστασίας από τον Ανάδοχο σε 
συνεργασία με τον Επιβλέποντα του Έργου πριν την συγκρότηση του 
εργοταξίου το οποίο θα υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. Οι 
πίνακες συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγγραμμένες «πηγές 
κινδύνων», κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις και υποφάσεις 
εργασίας». 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 
 
1. Να αντιστοιχηθούν οι φάσεις / υποφάσεις του 

χρονοδιαγράμματος του έργου, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους 
ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη 
διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη 
προσαρμογή του πινακιδίου). 
 

2. Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, να 
επισημανθούν οι  κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση 
γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2 ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου 
αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι 
υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των 
κινδύνων. 

 
α. Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:  

(1) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την 
εξεταζόμενη φάση/ υποφάση εργασίας. 

(2) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη 
πιθανότητα επικινδύνων καταστάσεων,  

(3) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα 
να επισυμβεί είναι περιορισμένη  
 

β. Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 
(1) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά 

διαλείποντα τρόπο  
(2) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων  
(3) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να 

επισυμβεί είναι μεγάλη  
 

γ. Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει  τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» 
των 1 και 3 περιπτώσεις. 



 
 

 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Να συμπληρωθούν οι επισυναπτόμενοι πίνακες από τον Επιβλέποντα με 

τη συνεργασία του Εργολήπτη. 
 
 Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 
 

Για κάθε πηγή κινδύνου (κατηγορίας 07ΧΧΧ) που έχει ήδη 
επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β’, καθώς και για άλλους κινδύνους 
με εκτίμηση του Επιβλέποντα και του Εργολήπτη, να καταγραφούν οι φάσεις / 
υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), να αναγραφούν οι 
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων 
προστασίας (στήλη 3), και να συμπληρωθούν τυχόν πρόσθετα ή ειδικά μέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του 
έργου (στήλη 4).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΤΜΗΜΑ Δ’ 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Θα πρέπει να καθοριστούν από τον Επιβλέποντα του Έργου και τον 
Εργολήπτη τα παρακάτω: 
 

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις 
εργασίας. 

 
2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου. 
 
3. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών. 
 
4. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
 
5. Στο εργοτάξιο να διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη 

πρώτων βοηθειών.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΤΜΗΜΑ Ε’ 
 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

Α. ΝΟΜΟΙ   
Ν. 495/76  ΦΕΚ 337/Α/76 Π.Δ. 174/97  ΦΕΚ 150/Α/97 
Ν. 1430/84  ΦΕΚ 49/Α/84 Π.Δ. 175/97  ΦΕΚ 150/Α/97 
Ν. 1568/85  ΦΕΚ 177/Α/85 Π.Δ. 62/98  ΦΕΚ 67/Α/98 
Ν. 2696/99 
(Κ.Ο.Κ) ΦΕΚ 57/Α/99 Π.Δ. 88/99  ΦΕΚ 94/Α/99 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π.Δ. 90/99 ΦΕΚ 94/Α/99 
Π.Δ. της 22-12-
33 ΦΕΚ 406/Α/33 Π.Δ. 127/00  ΦΕΚ 111/Α/00 

Π.Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π.Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 
Π.Δ. 17/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π.Δ. 338/01 ΦΕΚ 227/Α/01 
Π.Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π.Δ. 339/01  ΦΕΚ 227/Α/01 
Π.Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π.Δ. 43/03  ΦΕΚ 44/Α/03  
Π.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Π.Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 
Π.Δ. 1073/81  ΦΕΚ 260/Α/81 Π.Δ. 176/05  ΦΕΚ 227/Α/05 
Π.Δ. 307/86  ΦΕΚ 135/Α/86 Π.Δ. 149/06  ΦΕΚ 159/Α/06 
Π.Δ. 94/87  ΦΕΚ 54/Α/87 Π.Δ. 186/95  ΦΕΚ 97/Α/95 
Π.Δ. 70α/88  ΦΕΚ 31/Α/88 Π.Δ. 17/96 ΦΕΚ 11/Α/96 
Π.Δ. 225/89  ΦΕΚ 106/Α/89 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Π.Δ. 31/90  ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 
Π.Δ. 70/90  ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 
Π.Δ. 85/91  ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 
Π.Δ. 499/91  ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 
Π.Δ. 77/93  ΦΕΚ 34/Α/93 ΚΥΑ αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 
Π.Δ. 377/93  ΦΕΚ 160/Α/93 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 
Π.Δ. 395/94  ΦΕΚ 220/Α/94 ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 
Π.Δ. 396/94  ΦΕΚ 220/Α/94 ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 
Π.Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 
Π.Δ. 399/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 
Π.Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Π.Δ. 18/96  ΦΕΚ 12/Α/96 Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφαση 
7568.Φ.700.1/96 ΦΕΚ 155/Β/96 

Π.Δ. 305/96  ΦΕΚ 212/Α/96 ΥΑ αρ.πρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/03 ΦΕΚ 946/Β/03 
 

 
 

                                             Ο ΤΜΧΗΣ 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                            ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ (Γ2/4)              Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ2 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο 
 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους 
γενικούς συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους 
όρους που περιέχονται στα λοιπά τεύχη δημοπρατήσεως και στα στοιχεία της 
μελέτης, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο που θα αναδειχτεί τα Στρατιωτικά 
Έργα κάθε φύσεως που εκτελούνται από το ΥΕΘΑ και τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύονται από αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 
 
1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο 
τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και 
την τοποθεσία του έργου και έχουν λάβει πλήρη γνώση των γενικών και 
τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά: 

 α. Τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, τις θέσεις 
προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη 
διάθεση, τη διαχείριση και την αποθήκευση υλικών. 

 β. Τη δυνατότητα εξασφάλισης επιστημονικού και εργατοτεχνικού 
προσωπικού, γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως. 

 γ. Τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις 
διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των 
ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο 
των έργων. 

δ. Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα 
και την ποσότητα των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται 
στην περιοχή, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) που θα 
χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας από το εξωτερικό των 
μηχανημάτων και των υλικών που  τυχόν απαιτούνται. 

 στ. Οποιαδήποτε άλλα θέματα που κατά οποιονδήποτε τρόπο 
μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε 
συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 
 
2. Παράλειψη του διαγωνιζόμενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να 
κατατοπιστεί σε όλα τα παραπάνω σχετικά με την εκτέλεση του έργου, στο 
οποίο αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, με κανένα τρόπο δε μπορεί να 
προβληθεί ως δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερμηνεία των όρων και των 



 
 

απαιτήσεων που περιλαμβάνονταιστη σύμβαση αυτή, ούτε τον απαλλάσσει από 
την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του με τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. 
 
3. Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη 
συμμόρφωσή τουμε αυτά, τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, 
όπως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που περιλαμβάνονται 
στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της 
προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει, χωρίς επιφύλαξη, 
να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 
συνθήκες και όρους. 
 
4. Τα στοιχεία που σχετίζονται με τη φύση και τη θέση του έργου και εξαρτώνται 
από τις συνθήκες του εδάφους, όπως πχ. ο χαρακτηρισμός εδάφους, η ύπαρξη 
υπόγειων υδάτων, κλπ.,αναγράφονται στη μελέτη με ενδεικτικόχαρακτήρα και 
συνεπώς ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να σταθμίσει τη προσφορά του 
σύμφωνα με τα στοιχεία που θεωρεί ο ίδιος ως πραγματικά δεδομένα. 
 
5. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος εντοπίσει ασυμφωνίες ή παραλείψεις 
στα Σχέδια ή στις προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συμβάσεως ή εάν 
αμφιβάλλει για την έννοιά τους, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια 
Υπηρεσία για να λάβει διευκρινίσεις, πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μια τέτοιουείδους αίτηση για παροχή 
διευκρινίσεων, πρέπει αυτή να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη του έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Περιεχόμενο των τιμών μονάδος του Τιμολογίου και δαπάνες που 
βαρύνουν τον ανάδοχο 

 
Οι διαγωνιζόμενοι, κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν 
υπόψη ότι στις συμβατικές τιμές μονάδος και στο χρηματικό ποσό που 
καθορίζεται με βάση το συνολικό άθροισμα των δαπανών και το εργολαβικό 
ποσοστό για γενικά ή και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ., για 
κάθε είδους βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαμβάνονται, εκτός από 
τα περιγραφόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/16,και τα παρακάτω: 
 
1.Η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών, γενικά, που χρειάζονται για 
την εκτέλεση του έργου, ελεύθερων στον τόπο του έργου, η μεταφορά τους, η 
κατεργασία και η τοποθέτησή τους. Γενικά, η αξία κάθε υλικού καιηδαπάνη κάθε 
εργασίας για την πλήρη και, σύμφωνα με τους όρους της εργολαβίας, τους 
κανόνες της τέχνης και τις γενικές αρχές αντοχής, λειτουργικότητας και 
αισθητικής, άρτια και επιμελημένη αποπεράτωση της εργασίας και η αξία κάθε 



 
 

έμμεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στη 
διατύπωση κάθε μιας εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την άρτια 
αποπεράτωση του έργου, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται 
στα συμβατικά τεύχη. 
 
 2. Τα μεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού 
του, όπως και οι σχετικές δαπάνες διαμονής, ιατρικής και φαρμακευτικής 
περίθαλψης. 
 
3. Οι αποζημιώσεις λόγω εργατικών ατυχημάτων. 

 
4. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου και υπαλλήλων του για διεύθυνση και 
επιστασία των έργων. 

 
5. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα 
δώρα για τις εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι 
έκτακτες παροχές και αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων του εργατοτεχνικού, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά 
κατά την εργατική νομοθεσία. 

 
6. Η δαπάνη για προμήθεια και μεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε 
απόσταση, όπως και η δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύματος 
που απαιτείται για την εργολαβία. 

 
7. Τα ικριώματα γενικά. 

 
8. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εργαλείων, γενικά, 
φθορές και αποσβέσεις των εργαλείων, οργάνων και μηχανημάτων. 

 
9. Η διάνοιξη δρόμων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σημείων 
του έργου. 

 
10. Οι δαπάνες για μεταφορές και γενικά μηχανημάτων, εργαλείων ή υλικών 
από το εξωτερικό, όπως και οι κάθε φύσεως δασμοί και τα έξοδα τελωνειακών 
διατυπώσεων, όπου απαιτούνται. 

 
11. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών. 

 
12. Οι ασφάλειες υλικών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, όταν απαιτούνται 
από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 

 
13. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται με τη 
σύμβαση, για κινδύνους άμεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από 



 
 

οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τους κινδύνους πολέμου, την ανωτέρα βία, κλπ. 
(άρθρο157 του Ν.4412/16), όποτε απαιτούνται από την ΕΣΥ. 

 
14. Τα τέλη χαρτοσήμου συμβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωμών, καθώς και των ειδών που εισάγονται από το εξωτερικό και των 
υλικών κάθε φύσεως, που προορίζονται για κατασκευή (ενσωμάτωση ή 
εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όπως κάθε φορά ορίζονται από το Κράτος. 

 
15. Έξοδα δημοσιεύσεων, γενικώς, που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού του έργου. 

 
16. Τα πάσης φύσεως έξοδα για την εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας που 
ισχύουν. 

 
17. Εκπόνηση των απαιτούμενων λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων και 
των σχετικών υπολογισμών, με βάση τη μελέτη που χορηγείται από την 
Υπηρεσία, όπως και η λήψη πλήρων τοπογραφικών στοιχείων, όταν αυτά δεν 
περιλαμβάνονται στην παραπάνω μελέτη. 

 
18. Σύνταξη όλων των επιμετρητικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασμών 
της εργολαβίας. 

 
19. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως" και των οδηγιών 
λειτουργίας και συντήρησης, μεταφρασμένων στην Ελληνική γλώσσα. 

 
20. Εργαστηριακές εξετάσεις για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για 
δοκιμασίες των υλικών και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που 
θα ιδρυθεί με δαπάνες του αναδόχου, είτε σε άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια 
που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε και στον τόπο των έργων. 

 
21. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και 
εγκαταστάσεις αυτών. 

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

 
23. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε 
φορά νομοθετικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Υπερβάσεις ποσοτήτων κλπ. σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς 
 
Σε περίπτωση που ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου που 
δημοπρατείται με συμπλήρωση τιμολογίου παρέχεται αναλυτικός, χωριστά για 



 
 

διάφορα κτίρια ή διάφορες θέσεις, χωρίς να υπάρχει και ενιαίος 
συγκεντρωτικός, αυτονόητο είναι ότι οι τιμές του συμβατικού ενιαίου τιμολογίου 
ισχύουν για ολόκληρο το έργο, έστω και αν σε κάποιο χωριστό προϋπολογισμό 
δεν υπάρχει αντίστοιχη ποσότητα. Ακόμα, η αναθεώρηση ή οι υπερβάσεις 
ποσοτήτων εξετάζονται πάντοτε αθροιστικά και στο σύνολο του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Έλεγχος - Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών του έργου 
 
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής μελέτης 
του έργου και να υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή 
σφάλματααυτής ως και των κατασκευαστικών σχεδίων, τα οποία επιδρούν 
δυσμενώς στην καλή κατασκευή και ευστάθεια του έργου, και να προτείνει τις 
απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις παραμένοντας αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των έργων που 
κατασκευάζονται από αυτόν. 

 
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με βάση τις μελέτες που θα του 
χορηγηθούν, τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών, να προβεί στην εφαρμογή των 
μελετών στο έδαφος, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθμίσεις των αξόνων 
των έργων, στον έλεγχο και λήψη των συμπληρωματικών στοιχείων που 
απαιτούνται για συμπλήρωση και προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης που 
έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και στη σήμανση της ζώνης καταλήψεως των 
έργων. 

 
3.O καθορισμός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων των οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επί μέρους διατάξεις και τον τρόπο 
εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση 
να λάβει όλα τα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών 
κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου. 

 
4. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι 
δεν ορίζεται από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, 
ή από τις οδηγίες - διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του 
έργου (π.χ., τοίχος, διαχώρισμα, κατώφλι, επίχρισμα, κιγκλίδωμα, κλπ.) πρέπει 
να είναι άρτιο σε ότι αφορά την άμεση σύνδεσή του με τα λοιπά (εσωτερικά ή 
γειτονικά) τμήματα του έργου. 

 
5. Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και 
μηχανολογικού εξοπλισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει 
κατασκευαστικά σχέδια και μελέτες συνδέσεως αυτών, επειδή οι μελέτες αυτές 



 
 

εξαρτώνται από τον τύπο του μηχανήματος που θα εκλέξει ο ανάδοχος (μέσα 
στα όρια φυσικά που καθορίζονται από τη σύμβαση) και επομένως δεν είναι 
δυνατή η σχεδίασή των από την Υπηρεσία. 

 
6. Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα 
εκτελούνται με μέριμνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Προέλευση - Έλεγχος- Έγκριση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων 
προϊόντων 

 
1. Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που 
προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου. Επισημαίνεται επίσης η 
υποχρεωτική σήμανση CE των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο έργο και 
συμβολίζει τη συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 
στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων. Η 
σήμανση CE όταντοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που την έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την 
τοποθέτησή της ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις και ότι 
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης.  

 
2. Για ειδικά υλικά, συσκευές και μηχανήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται, 
από τα συμβατικά τεύχη, έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισμού, ο εργολάβος 
έχει υποχρέωση να υποβάλλει PROSPECTUS του εργοστασίου κατασκευής με 
τεχνικές πληροφορίες, από τις οποίες να αποδεικνύεται το σύμφωνο με τις 
προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η παραγγελία των υλικών θα 
γίνει μετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα έχουν 
υποβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 
ευθύνη του για την εξασφάλιση, σύμφωνα με τη σύμβαση, της επίδοσης και 
απόδοσης του υλικού. 

 
3. Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, σύμφωνα με κρίση της 
Υπηρεσίας, δειγματοληψίες υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει για 
τις διάφορες κατασκευές και να τα εξετάσει με βάση τις απαιτήσεις των 
σχετικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, της Χώρας, της χώρας προέλευσης ή 
να προσκομίζει βεβαίωση του Υπουργείου Βιομηχανίας, ότι αυτά συμφωνούν 
προς τις εγκεκριμένες Προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. 

 
4. Ειδικά για τα υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα (όπως καλώδια ή 
σωλήνες κάθε φύσεως, κλπ.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το 
εργοστάσιο κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την 
Υπηρεσία 15 ημέρες πριν από τη σχετική δοκιμασία για να παρακολουθηθούν 
από αυτή οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιμασίες, εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, 



 
 

άλλως θα προσκομίζονται τα πιστοποιητικά δοκιμών του εργοστασίου 
κατασκευής. 

 
5. Υλικά που προβλέπονται από τη μελέτη (όπως π.χ. υδραυλικοί υποδοχείς, 
μπαταρίες, κρουνοί, κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, 
διακόπτες, φωτιστικά σώματα, κ.α.) δεν θα προσκομίζονται στο έργο και δεν θα 
τοποθετούνται χωρίς προηγουμένως να προσκομισθούν δείγματα και εγκριθούν 
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αν προβλέπεται από την ΕΣΥ, από την 
Προϊσταμένη Αρχή. Τα παραπάνω δείγματα θα υποβάλλονται έχοντας πάνω 
τους καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: ο αριθμός του έργου, ο αριθμός 
τιμολογίου, η χώρα προελεύσεως, το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος 
υλικού. Για εργασίες που εκτελούνται έξω από το εργοτάξιο (όπως π.χ. 
κουφώματα,  έπιπλα, κλπ.) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα 
την επίβλεψη, για να είναι δυνατός ο έλεγχος στα στάδια κατασκευής. 

 
6. Καμία παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του 
όλου έργου και καμία αποζημίωση δεν θα δοθεί στον ανάδοχο, για λόγους 
καθυστερήσεώς του να εκτελέσει τις δοκιμασίες που απαιτούνται ή δίνεται 
εντολή να γίνουν ή για λόγους απορρίψεως ή αντικαταστάσεως ακατάλληλων 
υλικών. 

 
7. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που 
υπάρχουν στην αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όπου στα συμβατικά τεύχη 
αναγράφεται ενδεικτικός τύπος ορισμένου κατασκευαστή, αυτός δίνεται για 
συμπλήρωση των χαρακτηριστικών και διευκόλυνση της επιλογής από τον 
ανάδοχο. Ο ανάδοχος όμως μπορεί να προτείνει υλικό οποιουδήποτε 
κατασκευαστή, ισοδύναμο με το οριζόμενο, της ισοδυναμίας υποκείμενης στην 
έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 
 
1. Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται (εφ’ όσον θεωρηθεί 
απαραίτητο από την επίβλεψη του έργου) να μεριμνήσει με δαπάνες του για την 
εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: 

 α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις και σκυροδέματα να μην έχουν 
προσμίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσμενώς επί της αντοχής του έργου. 
  β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους συμβατικούς όρους της εργολαβίας. 

 γ. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και 
δαπάνη του αναδόχου σε εργαστήριο του ΥΠΕΧΩΔΕ ή σε ιδιωτικό εργαστήριο 



 
 

με την έγκριση της Υπηρεσίας και τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να 
υποβληθούν στην Προϊσταμένη Αρχή για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται, με μέριμνά του και με δαπάνες του να εξετάζει τακτικά τα 
αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις, 
σκυροδέματα και ασφαλτομίγματα, αν είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τους συμβατικούς όρους της εργολαβίας και τις εγκεκριμένες 
μελέτης ανάθεσης. 

 ε. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύμφωνες με τις 
παραπάνω απαιτήσεις των προδιαγραφών και μελετών, θα απορρίπτονται από 
την Επίβλεψη της Υπηρεσίας. 
 
2. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να μεριμνήσει, με δαπάνες του, για την 
ίδρυση στο εργοτάξιο εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ειδικούς 
όρους το οποίο θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και το 
απαιτούμενο προσωπικό, ώστε να είναι δυνατές, οι παραπάνω εξετάσεις, 
δοκιμασίες και έλεγχοι, καθώς επίσης η εύρεση της βέλτιστης υγρασίας, η 
παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος και ότι άλλο προβλέπουν οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
3. Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο να 
μεριμνήσει με δαπάνες του, ώστε οι παραπάνω έλεγχοι, εξετάσεις και 
δοκιμασίες να γίνονται σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς σε ΚΕΔΕ ή 
ΠΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ανεξάρτητα ή παράλληλα με τους ελέγχους που θα 
γίνονται σε τυχόν υφιστάμενο εργοταξιακό εργαστήριο. Επίσης, στα παραπάνω 
εργαστήρια θα γίνονται και όλοι οι έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιμασίες, οι οποίες 
δεν μπορούν να γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτε με μέριμνα και 
δαπάνες του αναδόχου.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Τιμές μονάδος νέων εργασιών 
 
1. Οι τιμές μονάδος νέων εργασιών καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο156 του 
Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει(καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού). 

 
2. Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το 
Νόμο ότι θα εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα συμβατικά τιμολόγια, διευκρινίζεται 
ότι αυτά θα εφαρμόζονται, άσχετα από τα μέσα τα οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών, (δηλαδή 
μεγάλου ή μικρού αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, αν 
είναι καινούργια ή όχι, εργατικών χεριών συνολικά ή μερικά, σε μικρή ή μεγάλη 
αναλογία κλπ.). 

 



 
 

3. Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποια εγκεκριμένα συμβατικά τιμολόγια ισχύουν για τις 
τιμές μονάδας νέων εργασιών του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Προκαταβολές 
 
1. Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολών στον ανάδοχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τουάρθρου150του Ν.4412/16 και εφόσον και μόνο, η χορήγηση αυτών 
έχει προβλεφθεί από τη Διακήρυξη της δημοπρασίας ή την ΕΣΥ. 

 
2. Η χορήγηση προκαταβολής γίνεται με αίτηση του αναδόχου και επιβαρύνεται 
αυτή με τόκο που ορίζεται κατά τα νόμιμα. 

 
3. Πρόσθετη Προκαταβολή, λόγω αύξησης της συμβατικής δαπάνης του έργου 
(με έγκριση συγκριτικού πίνακα ή νέα σύμβαση), δεν θα χορηγείται. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Ασφάλιση Προσωπικού 
 
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται μέσα 
ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το 
προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους 
λοιπούς, κατά το νόμο, οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως. 

 
2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές 
εταιρείες, αναγνωρισμένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό 
προσωπικό που απασχολεί σε εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις 
διατάξεις περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της παραπάνω υποχρεώσεως του αναδόχου 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία των σχετικών ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρμόσει ανάλογη κράτηση από το 
λογαριασμό του και μέχρι να τα προσκομίσει. Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη 
σύναψη των παραπάνω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των 
ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την 
καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασμό του αναδόχου και παρακρατεί τα 
ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασμό του. 

 
3. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί έχει υποχρέωση με την υπογραφή της 
σύμβασης, να υποβάλλει δήλωση στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ για την 
εργολαβία που ανέλαβε, δίνοντας πλήρη στοιχεία γι' αυτό (είδος, περιοχή 
εκτελέσεως, προϋπολογισμό, κλπ.). 

 



 
 

4. Ο ανάδοχος που, σύμφωνα με την εκάστοτεισχύουσα ασφαλιστική 
Νομοθεσίαθεωρείται εργοδότης, έχει υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως και 
ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες 
εισφορές πάνω στους μισθούς και τα ημερομίσθια, όπως κάθε φορά ορίζονται, 
που βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και το εργατοτεχνικό και κάθε φύσεως 
προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα απασχοληθεί στο 
υπόψη έργο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Τήρηση Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων, όπως και Διαταγών 
Μονάδος 

 
1. Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόμων κλπ., όπως 
ορίζεται στοΝ.4412/16, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση 
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές που του 
απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες 
αρχές, σχετικά με μέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, 
κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

 
2. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια 
τόσο των έργων, όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του 
εργοδότη, όπως και γενικά κάθε τρίτου. Ευθύνεται απόλυτα, αστικά και ποινικά, 
για κάθε ατύχημα, ζημιά ή βλάβη, που τυχόν επισυμβεί στο προσωπικό που 
εργάζεται ή συναλλάσσεται στο εργοτάξιο ή στο προσωπικό του εργοδότη ή σε 
κάθε τρίτο, λόγω μη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό του, των μέτρων 
ασφαλείας που ενδείκνυνται. Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος 
για την πληρωμή προστίμου, χρηματικής ποινής, αποζημιώσεως και κάθε 
άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης, που θα προκύψει κατά οποιονδήποτε 
τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, από την εκτέλεση των έργων (Εργατικά Ατυχήματα-
Αστικά Αδικήματα κλπ.). 

 
3. Ομοίως ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διαταγές της Μονάδας, στην περιοχή της οποίας εκτελούνται τα έργα 
ή τις αντίστοιχες αστυνομικές διατάξεις όταν πρόκειται για εκτέλεση έργων εκτός 
Μονάδων.  

 
4. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει 
για την έκδοση όλων των απαιτούμενων από το Νόμο αδειών (όχι αυτών που 
προβλέπονται για την ανέγερση οικοδομών) και καθίσταται, ουσιαστικά και 
αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε παράβαση από τις ισχύουσες διατάξεις του 
τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. Είναι επίσης υποχρεωμένος να μεριμνήσει 
για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των απαιτούμενων στοιχείων που 



 
 

προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσίακαι να εφαρμόσει τα επιβαλλόμενα 
μέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Ευθύνη Αναδόχου 
 
1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 138), 
τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των 
έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα 
ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή 
την ευθύνη. 
 
2. Ομοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των 
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν γενικά, τη χρησιμοποίησή τους και την 
εκτέλεση της εργασίας γενικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, των 
σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών 
τευχών που έχουν εγκριθεί και των σχεδίων. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Σήμανση κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών 
 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου 
εκτελούνται εργασίες, να τοποθετεί τα σήματα και πινακίδες ασφαλείας που 
απαιτούνται ανάλογα με τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, 
οικοδομικά, κλπ.) και να επιμελείται τη συντήρησή τους. Στις θέσεις που είναι 
επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα 
σήματα που αναλάμπουν (FLASHLIGHTS). Ομοίως θα χρησιμοποιούνται, 
όπου παρουσιάζεται ανάγκη, και τροχονόμοι, υπάλληλοι του αναδόχου, για 
ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων για απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία στις οδούς, παρακαμπτηρίους και προσπελάσεις και γενικά σε όλα 
τα εργοτάξια του έργου, ημέρα και νύχτα. Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται 
με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται, ποινικά και 
αστικά, για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων 
ασφαλείας. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 
 
1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του 
έργου να υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι 
οποίες πρέπει να μετατοπισθούν από τους κυρίους τους. 

 



 
 

2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη με τις εργασίες 
αυτές (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όμως αυτός 
να διευκολύνει, χωρίς πρόφαση, την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς 
να δικαιούται από το λόγο αυτό, ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστερήσεως ή 
δυσχερειών που παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

 
3. Όταν τα έργα ή μέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν 
εγκαταστάσεις, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, να μην δημιουργηθεί βλάβη στις 
κατασκευές και εγκαταστάσεις που υπάρχουν (αποθήκες, οδούς, κτίρια, 
φωτεινή σήμανση, καλώδια  ηλεκτρικής παροχής και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, 
υδρεύσεις, κλπ.). 

 
4. Ειδικά για τις περιπτώσεις αεροδρομίων απαγορεύεται κατά αρχήν η κίνηση 
και η στάθμευση των κάθε φύσεως μέσων και μηχανημάτων του αναδόχου, 
όπως και η μετακίνηση υλικών του πάνω στις επιφάνειες των διαδρόμων και 
στα ερείσματά τους.   

 
5. Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, θα 
αναζητηθούν και θα εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) 
τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο διέρχονται υπογείως από την περιοχή του 
έργου. 

 
6. Η κατά τόπους Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα 
διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν σ' αυτήν ή τη Μονάδα (οδηγίες, σχέδια) τα 
οποία αφορούν στα δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή του έργου. Βάσει 
αυτών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο μηχανικό, θα αναζητηθούν και θα 
εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα τα υφιστάμενα δίκτυα. Η αναζήτηση και ο 
εντοπισμός θα γίνουν μέσω ανιχνευτή μετάλλου, ο οποίος θα εργάζεται χωρίς 
να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικού σήματος στα δίκτυα. Με τον 
ανιχνευτή θα γίνει ο εντοπισμός της οδεύσεως των δικτύων και με δοκιμαστικές 
τομές, εκσκαφές, θα προσδιοριστεί και η φύση του δικτύου (τηλεφωνικό 
καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.). 
 
7. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης και εντοπισμού θα αποτυπωθούν πάνω σε 
σχέδιο κάτοψης της περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, με χαρακτηριστική 
γραμμογραφία, θα παριστάνονται και οι προτεινόμενες λύσεις για τη διαφύλαξη 
του δικτύου, δηλαδή η προστασία επί τόπου με εγκιβωτισμό εντός 
σκυροδέματος, ή η μετατόπιση εκτός περιοχής εργασιών με προσθήκη νέου 
τμήματος, ή και οι δύο λύσεις, εκτελούμενες αντίστοιχα σε δύο φάσεις. 

 
8. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊστάμενη Αρχή από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία το ταχύτερο, μετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα 
συνοδεύεται με περιγραφή για προστασία ή μετατόπιση των δικτύων. 



 
 

Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί τόπου προστασίας, το καλώδιο ή ο 
σωλήνας υδρεύσεως θα τοποθετείται μέσα σε πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 16 
εκ., ο οποίος θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεμα (C12/15) τετραγωνικής διατομής 
διαστάσεων 45Χ45εκ. 

 
9. Η εργασία προστασίας ή μετατόπισης θα εκτελεστεί μετά την έγκρισή της 
από την Προϊστάμενη Αρχή. 

 
10. Με βάση τα παραπάνω, ουδεμία ζημία από τον ανάδοχο επί υφισταμένων 
δικτύων είναι αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου επέλθει 
από τον ανάδοχο βλάβη στα δίκτυα, η αποκατάστασή της θα βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τον ίδιο. Εξαίρεση από αυτό αποτελεί η περίπτωση γενομένης 
βλάβης επί πλαστικού αγωγού υδρεύσεως του οποίου η βάση δεν υπεδείχθη 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με ακρίβεια τουλάχιστον πέντε μέτρων. Στην 
περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο, σύμφωνα 
με οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 
 
11. Η αποκατάσταση του βλαμμένου δικτύου, πλην πλαστικού σωλήνα, που θα 
επέλθει  από τον ανάδοχο, ανάλογα με τη φύση του δικτύου, θα εκτελείται όπως 
παρακάτω περιγράφεται : 

α.Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άμεσα, με προσωρινό 
 τρόπο, η συνέχεια των επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το 
καλώδιο με νέο σε όλο το μήκος το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ των 
πλησιέστερων συνδέσμων και σε μήκος όχι μεγαλύτερο των σαράντα (40) 
μέτρων καλωδίου. 

β.Ηλεκτρικό καλώδιο μέσης ή χαμηλής τάσης: θα αντικαθίσταται με νέο 
καλώδιο, το τμήμα του υφιστάμενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) 
μέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 

γ.Αγωγός δικτύου ύδρευσης:  θα αντικαθίσταται με νέο σωλήνα, το 
τμήμα το οποίο βρίσκεται δέκα (10) μέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 

δ.Αγωγός καυσίμου: θα αντικαθίσταται, με νέο αγωγό, το τμήμα το οποίο 
βρίσκεται δεκαπέντε (15) περίπου μέτρα εκατέρωθεν της βλάβης.  
 
12. Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισμού μέσω ανιχνευτή μετάλλων δεν 
πληρώνεται ιδιαίτερα, αλλά η δαπάνη της περιλαμβάνεται αναλογικά στις τιμές 
μονάδος του έργου. Η εργασία όμως προστασίας ή μετατόπισης πληρώνεται 
ιδιαίτερα με βάση τις συμβατικές τιμές, εφόσον υπάρχουν, ή νέες τιμές που θα 
συνταχτούν κατά τα νόμιμα και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το κονδύλιο των 
απροβλέπτων.     
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Σχέδια από την εκτέλεση - Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 
 



 
 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, μετά την 
αποπεράτωση του όλου έργου και ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την 
προσωρινή παραλαβή του, να παραδώσει στην Υπηρεσία, διαμέσου του 
Επιβλέποντος μηχανικού, μία σειρά σχεδίων σε διαφανές χαρτί και με την 
υπογραφή του, όλων των έργων που εκτελέστηκαν, όπως αυτά 
κατασκευάστηκαν τελικά, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων 
και διορθώσεων, οι οποίες ίσως έγιναν στα σχέδια που εγκρίθηκαν αρχικά . 

 
2. Πριν από τη σύνταξη των παραπάνω σχεδίων, ο ανάδοχος πρέπει να 
αναζητήσει από την Υπηρεσία πρόσθετες πληροφορίες σε ότι αφορά τις 
λεπτομέρειες των σχεδίων. Ειδικότερα, τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν τα 
παρακάτω : 

α. Να σημειώνονται επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων 
δικτύων, τα παλιά υπόγεια δίκτυα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες 
εκσκαφής για την τοποθέτηση των νέων δικτύων. 

β. Όλες οι θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως των νέων δικτύων θα 
εξαρτώνται από σταθερά σημεία, στα δε ευθύγραμμα τμήματα η εξάρτηση θα 
γίνεται στα διαστήματα L/5, όπου L το ευθύγραμμο μήκος σε μέτρα (αλλά 
πάντως όχι μικρότερο από πενήντα μέτρα). 

 γ. Ως σταθερά σημεία εξαρτήσεως θα λαμβάνονται άκρα 
σταθερών και μονίμων κατασκευών (κτιρίων, δρόμων, αποθηκών, κλπ.) θα 
αποφεύγεται δε να λαμβάνονται ως τέτοια, σημεία που υπάρχει η πιθανότητα 
να μετακινηθούν ή καταστραφούν (στύλοι φωτισμού, συγκεντρώσεις υλικών, 
μικρά δέντρα, κλπ.). Επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων 
δικτύων να σημειώνεται η επισήμανση που έγινε στα υπόγεια δίκτυα στις 
χαρακτηριστικές θέσεις τους, όπως είναι αλλαγές κατευθύνσεων, σύνδεσμοι 
διακλάδωσης, σύνδεσμοι υψηλής τάσης, κλπ. 

δ. Η επισήμανση των πάσης φύσεως δικτύων θα γίνεται όπως 
προβλέπεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές του δικτύου, με την ακόλουθη 
τροποποίηση: Το ενδεικτικό σημείο θα τοποθετείται παραπλεύρως του δικτύου 
σε απόσταση 40-60 εκ. θα φτάνει μέχρι βάθος 70 εκ. και στην άνω επιφάνεια 
του θα σημειώνεται εγχάρακτα με βέλος, η κατεύθυνση που βρίσκεται το δίκτυο. 

ε. Στις θέσεις όπου τα νέα δίκτυα πέρασαν από φρεάτια ή σωληνώσεις 
(υφιστάμενες ή νέες), θα γίνεται ιδιαίτερη υπόδειξη στο σχέδιο και μάλιστα 
 εφόσον η διά-βαση των δικτύων είναι πολυδιαυλική θα καθορίζεται και 
θέση της σωλήνωσης από την οποία πέρασε. 

στ. Στην περίπτωση όπου λόγω στενότητας χώρου ή για λόγους 
οικονομικούς, νέο δίκτυο τοποθετήθηκε σε παλιό χαντάκι που επανασκάφτηκε, 
τότε στο σχέδιο εξ εκτελέσεως θα παριστάνονται με διαφορετική γραμμογραφία 
και τα δύο ή τρία δίκτυα, η δε σχετική τους θέση στο σχέδιο (δεξιό, αριστερό, 
μεσαίο) θα ανταποκρίνεται στην πραγματική σχετική θέση. 



 
 

ζ. Η κλίμακα των σχεδίων εξ εκτελέσεως των υπογείων δικτύων θα 
καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι 
ευανάγνωστα και να ανταποκρίνονται στον προορισμό τους. 
 
3. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, μαζί με τα σχέδια από την εκτέλεση 
πλήρεις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα 
Ελληνικά, όπως και τεχνικά εγχειρίδια και καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε 
(5) αντίτυπα, των Μηχανημάτων που τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για 
κάθε μι θέση. 

 
4. Σε περίπτωση αμέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της 
υποχρέωσης η Υπηρεσία προβαίνει στην εκτέλεσή της σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Υλικά έργου-Προσωρινές Εγκαταστάσεις του αναδόχου- Προστατευτικές 
κατασκευές 

 
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, με δαπάνη του, τα υλικά, 
μηχανήματα, εργαλεία που του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή 
ενσωμάτωση και είναι υπεύθυνος για κάθε καταστροφή ή απώλειά τους, από 
πλημμελή χρήση ή διαφύλαξη. 

 
2. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι 
διαμονής, εργαστήρια, γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του 
αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις λοιπές 
αρμόδιες αρχές. 

 
3. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεμελίωση ή 
άλλη προστασία υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, όπως και να λάβει κάθε 
άλλο μέτρο, για να αποφύγει την πρόκληση ζημιών σε τρίτους ή στην Υπηρεσία 
ή και στο έργο, αποζημιούμενος γι΄ αυτές με βάση τις τιμές του συμβατικού 
Τιμολογίου ή με βάση τιμές μονάδας νέων εργασιών για τις εργασίες που δεν 
προβλέπονται από το συμβατικό Τιμολόγιο εργασίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
 
1.O ανάδοχος έχει υποχρέωση, με δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση 
κάθε τμήμα του έργου, όπως και μετά την περάτωση όλου του έργου, να 
αφαιρέσει και απομακρύνει από τους γύρω από αυτό το τμήμα, χώρους και 



 
 

γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που απαιτήθηκε και 
προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο 16 της παρούσης, τα απορρίμματα, 
εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά που πλεονάζουν, χρήσιμα ή 
άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ., να σηκώσει 
(καταστρέψει, κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία σαν 
άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία (π.χ., των κτιρίων), να 
ισοπεδώσει τους χώρους που αυτά ήταν αφημένα ή εγκατεστημένα κλπ., να 
παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές, όσο και τους γύρω 
χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθε τι άλλο που απαιτείται 
για την παράδοση του έργου για εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης ή όπως προδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη του έργου. 
 
2. Ομοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας 
δεν υπάρχει πλέον ο λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκομίσει, κλπ., κάθε 
προστατευτική κατασκευή που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου 
(εργασίες και παραγωγή υλικών) που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο για να 
αποφευχθούν κάθε φύσεως ζημιές, ατυχήματα, κλπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, 
δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε 
φύσεως έργα, όπως και να απομακρύνει τα περιφράγματα των εργοταξίων. 

 
3. Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί στην έναρξη και μέσα σε εύλογο χρόνο 
περάτωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του 
αναδόχου και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει από την πρώτη πληρωμή προς 
αυτόν, πέρα από τη μη έκδοση βεβαίωσης για εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου 
ή τμήματός του γι' αυτό το λόγο. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Πρόγραμμα κατασκευής έργων 
 
1. Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες, 
εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, από την υπογραφή της συμβάσεως 
να συντάξει και υποβάλλει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα που να απεικονίζει 
αναλυτικά την έναρξη, τη διαδοχή και τα διάρκεια όλων των επί μέρους 
εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν για την ολοκλήρωση του έργου, μέσα 
στην τυχόν τμηματική και ολική προθεσμία αποπεράτωσής του, όπως ορίζει το 
άρθρο 145 του Ν.4412/16. 

 
2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος, να 
συνεργαστεί με τον επιβλέποντα μηχανικό για να εξετάσουν μαζί τα θέματα που 
υπάρχουν και να επιλέξουν τις κατάλληλες δραστηριότητες που θα εισαχθούν 
στο χρονοδιάγραμμα.To χρονοδιάγραμμα  με υπογραφή και του επιβλέποντος 
μηχανικού θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση. 



 
 

 
3. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης 
του έργου ή ύπαρξης καθυστερήσεων με υπαιτιότητα του αναδόχου ή της 
Υπηρεσίας και σε κλίμακα που να επιδρά στην τήρηση του Προγράμματος, 
αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα προσαρμόζεται στις νέες 
συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, μαζί με αναλυτική 
αιτιολογική έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν την ανασύνταξη. 

 
4. Ανάλογα με την τεχνική και οικονομική σημασία του έργου, κατά την κρίση 
της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται το χρονοδιάγραμμα με τη μέθοδο της 
δικτυωτής ανάλυσης ή κατά απλούστερο τρόπο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Επίβλεψη κατασκευής του έργου 
 

Πέρα από το ότι προβλέπεται στο σχετικό με την επίβλεψη κατασκευής 
του έργου, άρθρο 136 του Ν.4412/16, ισχύουν τα παρακάτω : 
 
1. Ο επιβλέπων το έργο και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να 
μεταβάλλουν τις διατάξεις των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς 
έγγραφη έγκριση της Προϊστάμενης Αρχής γι' αυτό, η δε παρουσία αυτών που 
ασκούν την επίβλεψη δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από τις 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση. 

 
2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή μεταφορικά μέσα για την 
κίνηση όλου του προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του 
έργου, τόσο από την πλησιέστερη πόλη προς την περιοχή των έργων, όσο και 
μέσα στην περιοχή αυτή, όλες δε οι σχετικές δαπάνες για την κίνηση αυτού του 
προσωπικού, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο 

Επιμετρήσεις Εργασιών 
 
1. Για τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις οι 
αναφερόμενες στο άρθρο 151 του Ν.4412/16. 

 
2. Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιμετρήσεως των 
διαφόρων ειδών των εργασιών, ισχύουν τα Τιμολόγια της εργολαβίας. 

 
3. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται με τα παραπάνω στοιχεία ο 

τρόπος επιμετρήσεως, θα επιμετρηθούν και θα πληρωθούν οι μονάδες 



 
 

εργασιών που πραγματικά θα εκτελεστούν και δεν θα ληφθούν υπόψη 
τυχόν υφιστάμενες συνήθειες για ιδιωτικά έργα. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

Δοκιμές Εγκαταστάσεων 
 
1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση 
των εργασιών των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να 
προβαίνει στις απαιτούμενες δοκιμές με δικά του μέσα και όργανα και με δικές 
του δαπάνες (εκτός από το απαιτούμενο για τις δοκιμές ηλεκτρικό ρεύμα και 
καύσιμο, τα οποία θα βαρύνουν την Υπηρεσία). Οι δοκιμές θα 
επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθούν τα απαιτητά αποτελέσματα. οπότε θα 
συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον 
ανάδοχο και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής του έργου. 

 
2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις 
ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρμοδίων οργάνων της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
3. Οι δοκιμές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα με τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία 
της εγκαταστάσεως να μην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες. 

 
4. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις οι επιτυχείς δοκιμές 
αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση 
 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να λάβει στην κατοχή της ή να 
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του έργου που έχει περατωθεί ή έχει 
μερικά εκτελεστεί. Αυτή όμως η κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι  αποτελεί 
αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη τμημάτων του 
έργου καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί 
υπόψη από την Υπηρεσία η οποία θα δώσει ανάλογη αύξηση των προθεσμιών 
αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει νομότυπα ο 
ανάδοχος. Εάν αυτή δε η κατοχή ή χρήση τμήματος του έργου επιβάλλει 
πρόσθετες δαπάνες στον ανάδοχο, τότε η Υπηρεσία θα καταβάλλει σ' αυτόν τις 
πραγματικές δαπάνες με βάση πρωτόκολλο καθορισμού νέων τιμών που θα 
συνταχθεί. 



 
 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή 
χρήση τμήματος του όλου έργου, πλήρως αποπερατωμένου ή όχι, διατάσσει 
την διοικητική παραλαβή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 169 του 
Ν.4412/16.   
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο 
 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε 
δέκα πέντε (15) μήνες, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το 
χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 
 
1. Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όμως 
κατά την κρίση της Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις, όταν το έργο εκτελείται μέσα στο χώρο τους, είναι δυνατό να 
διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή και ύδωρ με πληρωμή που θα συμφωνηθεί και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ασφαλείας. 

 
2. Τις γεννήτριες, μετασχηματιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που μπορεί να 
απαιτηθούν, πρέπει να προμηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος με φροντίδα 
και δαπάνη δική του. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες 
 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, με δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις 
χώρους υγιεινής (υποχρεωτικά WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που 
ασχολούνται στα έργα και θα φροντίζει να διατηρούνται καθαρά σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Υπουργείου Εργασίας. Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον 
τόπο των έργων στοιχειώδες φαρμακείο με επαρκή εφοδιασμό για να μπορεί να 
παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε μικροτραυματισμούς κατά την 
εκτέλεση των έργων. 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

Εκρηκτικές Ύλες 
 

Ο ανάδοχος θα προμηθεύεται τις εκρηκτικές ύλες που θα απαιτηθούν, 
όπου επιτρέπεται η χρήση τους, τόσο για την όρυξη υλικών όσο και για τους 



 
 

εκβραχισμούς στον τόπο των έργων, και υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις που 
ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας, όπως και τις ειδικότερες διαταγές 
της Μονάδας που ισχύουν, ως προς την προμήθεια, μεταφορά, διαφύλαξη, 
διάθεση και επιστροφή των ποσοτήτων που τυχόν δεν θα χρησιμοποιηθούν. 

 
ΑΡΘΡΟ 27ο 

Περιορισμοί Κυκλοφορίας 
 

1. Μέσα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις το προσωπικό και τα μηχανήματα του 
αναδόχου θα κινούνται μόνο στις περιοχές εκτέλεσης των έργων, στη θέση ή 
θέσεις αποθήκευσης υλικών και συγκέντρωσης μηχανημάτων του αναδόχου, 
όπως και στις οδούς προσπέλασης τους. Τα όρια των παραπάνω περιοχών 
εκτέλεσης έργων, θέσεων αποθήκευσης και συγκέντρωσης και οι οδοί 
προσπέλασης που είναι δυνατόν να διατεθούν, θα καθορισθούν από τον 
επιβλέποντα μηχανικό σε συνεργασία με τις Στρατιωτικές Αρχές, με τις οδηγίες 
του οποίου πρέπει να συμμορφώνεται ο ανάδοχος. 

 
2. Ο ανάδοχος πρέπει να προγραμματίσει την εκτέλεση των εργασιών κατά 
τρόπο που να μην εμποδίζει τις προσπελάσεις αεροσκαφών προς διάδρομο, 
δάπεδα και λοιπές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, όταν εκτελούνται έργα μέσα 
σ' αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 28ο 

Καιρικές Συνθήκες 
 

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται γενικά με τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Κατόπιν αυτού ουδεμία παράταση 
δικαιολογείται εκτός αν επικρατήσουν ασυνήθεις για την περιοχή καιρικές 
συνθήκες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 29ο 

Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 13 του Ν.4412/16, ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους άλλους 
εργολήπτες (αναδόχους) οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από τον κύριο του 
έργου σε εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία. 
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διευκολύνει τον κύριο του έργου και τους 
άλλους εργολήπτες ή προμηθευτές και να ρυθμίζει τη σειρά εκτέλεσης των 
εργασιών μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ώστε να μην 
τους παρεμβάλλει εμπόδια. 

 



 
 

2. Σύμφωνα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του έργου και τις οδηγίες της 
Επίβλεψης, ο ανάδοχος υποχρεούται να μορφώνει ή να διανοίγει στα 
εκτελούμενα υπ΄ αυτόν παντός είδους τμήματα του κτιρίου, τις απαιτούμενες 
οπές διόδου ή φωλιές ή αύλακες εντοιχίσεως των σωλήνων ή εξαρτημάτων των 
διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών έργων του. 

 
3. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η μόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών 
στα από οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη 
έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 

 
4. Στις συμβατικές τιμές της εργολαβίας περιλαμβάνονται, πλην της δαπάνης 
διανοίξεως και η δαπάνη αποκαταστάσεως των  μορφουμένων ή διανοιγομένων 
φωλεών, οπών ή αυλάκων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων των 
διαφόρων εγκαταστάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 30ο 

Ειδικές διατάξεις για έργα χρηματοδότησης ΝΑΤΟ 
 

Εφόσον το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΝΑΤΟ έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις του Ν. Δ. 45/73. 

 
ΑΡΘΡΟ 31ο 

Γενικά Έξοδα - Εργολαβικό Όφελος - Κρατήσεις 
 
 Το ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους, ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις 
εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης σύμφωνα με την παρ 7(θ) 
του άρθρου 53 του Ν.4412/16. 
 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται στη Διακήρυξη.
  
 

ΑΡΘΡΟ 32ο 

Περί Φ.Π.Α 
 

Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης των έργων ισχύουν τα 
παρακάτω, σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.): 
 
1. Όταν τα έργα είναι Εθνικά (χρηματοδοτούμενα είτε από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) ισχύουν 
γενικά οι διατάξεις περί Φ.Π.Α., δηλαδή ο Κύριος του έργου (Υπηρεσία του 
ΥΕΘΑ) καταβάλλει στον ανάδοχο Φ.Π.Α. 
 



 
 

2. Όταν τα έργα είναι ΝΑΤΟ (με την έννοια της παραγρ. 1γ του άρθρου 31 της 
παρούσας) δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α, η εισαγωγή και η παράδοση ειδών και 
πάσης φύσεως υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν στο έργο, καθώς 
και οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του έργου, 
όπως λεπτομερώς αναφέρονται στην υπ’ αριθμό Π.4056/3029/17.6.87 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί "Φορολογικής μεταχείρισης ειδών 
εισαγομένων ή παραδιδόμενων για εκτέλεση έργων του Κοινού Αμυντικού 
Προγράμματος (ΝΑΤΟ) και του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ)." 

 
ΑΡΘΡΟ 33ο 

Τόπος Διανομής αναδόχου 
  

Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/16, ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να ορίσει τον αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύμβασης και 
όταν το έργο εκτελείται μακριά από την έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ο 
ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
να ορίσει αντίκλητό του με έδρα την περιοχή εκτέλεσης του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 34ο 

Τροποποίηση όρων της ΓΣΥ 
 

Η υπηρεσία μπορεί στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων να τροποποιεί 
άρθρα της ΓΣΥ, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.  

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΧΗΣ Γ2/4 ΔΝΤΗΣ Γ2 

Επγός (ΜΕ) 

Αβραάμ Χαρακόπουλος 

Σμχος (ΜΕ) 

Απόστολος Διγγελίδης 

Σμχος(ΜΕ) 

Αθανάσιος  Βαλάσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
  

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αναθεώρηση τιμών 

Για την αναθεώρηση των τιμών του τιμολογίου της μελέτης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 

1. Για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν 
εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 148 του Ν.4412/16. 

2. Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες 
που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το χρόνο εκτέλεσης του όλου έργου ή μέρους 
αυτού, ο ανάδοχος υποχρεώνεται όπως ευθύς αμέσως ενημερώσει έγγραφα τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις, προκειμένου αιτιολογηθεί και 
τεκμηριωθεί αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. 

3. Επίσης εφ΄ όσον οι υπ΄ όψη καθυστερήσεις δημιουργούν πρόσθετες 
δαπάνες στον ανάδοχο και προσαυξάνουν το κόστος εκτέλεσης εργασιών 
(ημεραργίες προσωπικού και μηχανημάτων) και για να ληφθεί υπ΄ όψη σχετική 
απαίτηση, θα πρέπει ο ανάδοχος ευθύς αμέσως, να γνωστοποιήσει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, πλήρως αιτιολογημένα, τις οικονομικές του απαιτήσεις. 
Παρόμοια αιτήματα που τίθενται εκ των υστέρων δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψη, 
τόσο για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας όσο και των αντίστοιχων 
αποζημιώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Πιστοποίηση - Εντολή πληρωμών 

Για την πιστοποίηση και τις πληρωμές της εργολαβίας ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 152 του Ν.4412/16. 



 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Συμφωνία υλικών με οδηγία Ε.Ε. 

1. Τονίζεται ότι για το έργο ισχύει η Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμόν 470 
(ΦΕΚ /183 Β/4-4-85) περί ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεων, σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 73/23/ΕΟΚ,  όπως ισχύουν σήμερα. 

2. Επί των προηγουμένων τονίζεται ότι κάθε τροποποίηση της ανωτέρω, η 
οποία ήθελε εκδοθεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της μελέτης του έργου, 
ισχύει για το έργο υπό την προϋπόθεση της παραγρ. 4.3 και έχει εφαρμογή για 
τα αντίστοιχα υλικά του έργου που αφορά, εκτός αν αυτά, αποδεδειγμένα, είχαν 
παραγγελθεί προ της εκδόσεως της τροποποιητικής αποφάσεως. Εφ΄ όσον η 
εφαρμογή της τροποποιητικής αποφάσεως συνεπάγεται κάποια υπέρβαση 
οικονομική στο έργο ή χρονική παράταση σ΄ αυτό, θα υποβληθεί έγκαιρα αίτηση 
του αναδόχου, αναλυτικά δικαιολογημένη. Προ της εγκρίσεως αυτής κανένα 
αντίστοιχο υλικό δεν θα παραγγελθεί. 

3. Τονίζεται πάντως ότι Κύριος του Έργου διατηρεί στην απόλυτη έγκρισή του 
τη δυνατότητα να μην εφαρμόσει την ανωτέρω τροποποίηση. 

4. Επί της προμήθειας υλικών από την αλλοδαπή, τονίζεται ότι έχουν ισχύ 
νομίμως τα προβλεπόμενα περί προτιμήσεως προϊόντων από χώρες μέλη της 
Ε.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Συμφωνία υλικών με Εθνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ, ΕΤΕΠ, Υπουργείου 
Βιομηχανίας κλπ) 

1. Οι προδιαγραφές των υλικών του έργου συντάχθηκαν έτσι ώστε να 
συμφωνούν ή να υπερκαλύπτουν, από απόψεως ασφαλείας, επιβιωσιμότητας 
και λειτουργίας, τις ήδη υφιστάμενες για παρεμφερή υλικά, προδιαγραφές 
οιουδήποτε εθνικού φορέα (ΕΛΟΤ, ΕΤΕΠ, Υπουργείου Συγκοινωνιών, ΔΕΗ, 
ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ.). Αν εκ παραδρομής ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, η 
προδιαγραφή κάποιου υλικού του έργου, υπολείπεται αντιστοίχου ως ανωτέρω 
προδιαγραφής, η οποία έχει τεθεί σ΄ εφαρμογή προ της ημερομηνίας 
υπογραφής της μελέτης του έργου, ισχύει η δεύτερη, χωρίς οικονομική αξίωση 
εκ μέρους του αναδόχου. 

2. Αν αντίστοιχα τεθεί σ΄ εφαρμογή μετά την ημερομηνία υπογραφής της 
μελέτης του έργου προδιαγραφή από κάποιο εθνικό φορέα, που αφορά υλικό 
του έργου και είναι αυστηρότερη της αντιστοίχου προδιαγραφής του έργου 
αυτού, τότε θα τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται (ανάλογα) στην 
παράγραφο 4.2 του προηγούμενου άρθρου. 



 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Δοκιμασία υλικών του έργου 

1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, για κάθε υλικό του έργου, να ζητήσει την 
εκτέλεση δοκιμών σε εργαστήριο δημοσίας υπηρεσίας ή ανεγνωρισμένου 
ιδιωτικού φορέα, για να διαπιστώσει ότι το προσκομιζόμενο στο έργο υλικό, 
συμφωνεί με τις προδιαγραφές του έργου. 

2. Η ως άνω προσφυγή σε εργαστήριο ελέγχου θα ζητηθεί στην περίπτωση που 
από τα υποβληθέντα από τον ανάδοχο στοιχεία του υλικού δεν προκύπτουν 
μονοσήμαντα και αναμφισβήτητα οι τεχνικές ιδιότητες του υλικού. Η αντίστοιχη 
δαπάνη για τη δοκιμή του υλικού βαρύνει τον ανάδοχο και μόνο και πρέπει να 
εκτιμηθεί αντίστοιχα στην υποβολή της προσφοράς του.  

3. Επίσης δοκιμασία κάποιου υλικού μπορεί να γίνεται και σε διαφορετικές 
περιπτώσεις εφ΄ όσον κάτι τέτοιο σαφώς αναγράφεται και προβλέπεται στην 
Τεχνική Περιγραφή του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Σύνταξη Φακέλου JFAI 

(Αφορά τα έργα που χρηματοδοτούνται μερικώς ή ολικώς από πιστώσεις του 
προγράμματος Έργων Κοινής Υποδομής ΝΑΤΟ) 

1. Πριν από την προσωρινή παραλαβή του έργου θα υποβληθεί από τον 
Ανάδοχο φάκελος με στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την “τελική 
αποδοχή” των εκτελεσμένων εργασιών από το ΝΑΤΟ (Δικαιολογητικά 
JointFinalAcceptanceInspection - JFAI)ο οποίος θα περιέχει: 

 α. Σχέδια εξ’ εκτελέσεως του έργου σε διαφανές χαρτί τα οποία θα φέρουν 
τίτλους, υποτίτλους και υπομνήματα τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική 
γλώσσα σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην τεχνική περιγραφή του έργου και 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 β. Πλήρη επιμετρητικά στοιχεία μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. 

 γ. Κατάσταση με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του έργου που έχει 
εγκατασταθεί στην οποία θα αναφέρονται το είδος, η ποσότητα και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των επί μέρους υλικών (κατασκευάστρια εταιρεία, χώρα 
προέλευσης, το μοντέλο και τον αριθμό σειράς παραγωγής), μεταφρασμένα 
στην αγγλική γλώσσα. 

 δ. Η δαπάνη για την σύνταξη του φακέλου JFAI, περιλαμβάνεται στα γενικά 
έξοδα του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Χρήση εκρηκτικών υλικών 

1.  Γενικώς απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών. 



 
 

2. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εκρηκτικών αφού προηγηθεί συνεννόηση με 
τον χρήστη του έργου και λάβει από αυτόν γραπτή άδεια προς τούτο. Τονίζεται 
ότι στην περίπτωση αυτή, κάθε ποινική και αστική ευθύνη προς οιονδήποτε 
τρίτο και τα περιουσιακά του στοιχεία βαρύνει, αποκλειστικά και μόνο, τον 
ανάδοχο. 

3. Η μελέτη του έργου δύναται να προβλέπει ορισμένες τροποποιήσεις στο 
νόημα της παραγρ. 8.1. και 8.2., οι οποίες θα αναγράφονται, σε ιδιαίτερο  
κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής το οποίο θα ονομάζεται "Χρήση εκρηκτικών 
υλικών".  

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Εγκατάσταση - Διευθέτηση καλωδιακών δικτύων 

1. Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα δίκτυα ή 
μετακινήσεις υφισταμένων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ο 
μικρότερος δυνατός αριθμός συνδέσεων. 

2. Πάντως τονίζεται ότι σε κανένα καλωδιακό δίκτυο δεν αποτιμάται ιδιαίτερα ο 
σύνδεσμος, η δαπάνη του οποίου (σαν προμήθεια υλικού και εργασία) 
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή μονάδος που ανήκει και η προμήθεια του 
καλωδίου.  

 

3. Κατά την εγκατάσταση οιουδήποτε καλωδιακού δικτύου δεν επιτρέπεται η 
ταυτόχρονη εγκατάσταση ΄΄υλικών προστασίας και καλωδίων''. Θα προηγείται η 
κατασκευή ή εγκατάσταση των βοηθητικών ή προστατευτικών υλικών (άμμου, 
σωληνώσεων, φρεατίων), θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα μηχανικό η 
αρτιότητά τους  και εν συνεχεία θα εγκαθίστανται  τα καλώδια. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων) 

1.Στην τιμή εγκαταστάσεως των πάσης φύσεως καλωδίων περιλαμβάνεται και 
κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση των 
υλικών επιχώσεων των χαντακιών, εφ’ όσον η οδική απόσταση από της 
κεντρικής πύλης της Μονάδας μέχρι της θέσεως λήψεως των είναι όχι 
μεγαλύτερη των 5 ΚΜ. 

2. Το ίδιο ισχύει προκειμένου και για υλικά επιχώσεως πάσης φύσεως 
σωληνώσεων εφόσον δεν τιμολογούνται ειδικότερα από το τιμολόγιο της 
μελέτης. 

3.Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται τροποποίηση των ανωτέρω εφ΄ όσον 
σαφώς αναγράφεται στο 2ο μέρος της παρούσης ή στην Τεχνική Περιγραφή.  



 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Εγκρίσεις υλικών 

 Η έγκριση που χορηγείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την 
διάρκεια του έργου, για κάθε υλικό που προορίζεται για το έργο σημαίνει ότι: ''Η 
Υπηρεσία συμφωνεί για τη χώρα προελεύσεως, τον οίκο κατασκευής και την 
τεχνολογία κατασκευής του υλικού, και παρέχει την κατ΄ αρχήν έγκρισή της για 
την παραγγελία και ενσωμάτωση του υλικού στο έργο. Η οριστική έγκριση του 
συγκεκριμένου υλικού θα χορηγηθεί μετά την επιτυχή εγκατάσταση, δοκιμή και 
λειτουργία του στον τόπο του έργου, στη θέση για την οποία προορίζεται και 
μετά τις δοκιμές που, κατά την Τεχνική Περιγραφή, απαιτούνται να γίνουν στο 
εργοστάσιο κατασκευής ή εργαστήριο δοκιμών κρατικού φορέα και την υποβολή 
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία των σχετικών πιστοποιητικών’’. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Τροποποιήσεις προδιαγραφών - Τεχνική μελέτη κατασκευής 

1.Στο άρθρο 5 της Διακήρυξης καθορίζεται ότι στην σειρά ισχύος των 
συμβατικών στοιχείων της μελέτης του έργου η τεχνική μελέτη κατασκευής 
προηγείται των προδιαγραφών του έργου. 

2.Κατόπιν τούτων και προς αποφυγή τροποποιήσεων επί των προδιαγραφών 
του έργου καθορίζεται  ότι σ΄ όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλεται από τον 
ανάδοχο ''Τεχνική Μελέτη Κατασκευής'' τα εις αυτήν προβλεπόμενα υλικά και 
εργασίες θα είναι σύμφωνα απολύτως με τις προδιαγραφές του έργου. Τούτο 
ισχύει ανεξάρτητα αν η ''Τεχνική Περιγραφή Κατασκευής'' εγκριθεί κατά τη φάση 
διαδικασίας του διαγωνισμού ή κατά την διάρκεια της εκτελέσεως του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Αρχαιότητες, αντικείμενα αξίας 

 Οι οποιεσδήποτε αρχαιότητες έργα τέχνης ή αντικείμενα αξίας 
οποιασδήποτε φύσης, τυχόν ανακαλυπτόμενα κατά την εκτέλεση των εργασιών, 
ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Δεν θα καταβληθεί στον ανάδοχο κανένα 
αντιστάθμισμα, εκτός εάν υπάρχει ανάγκη, της δαπάνης εξαγωγής από το 
έδαφος των παραπάνω αντικειμένων.  

 Στην περίπτωση ανακάλυψης των παραπάνω αρχαιοτήτων, έργων 
τέχνης ή αντικειμένων αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό για την ανακάλυψη τους, να φυλάει αυτά με ειδικούς 
φύλακες και να διακόπτει την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας η οποία είναι 
δυνατόν να επηρεάσει την ασφάλεια των παραπάνω αντικειμένων, σε αναμονή 
οδηγιών από πλευράς των αρμοδίων που θα πρέπει να επιληφθούν και να 
ενεργήσουν το συντομότερο δυνατόν. 



 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Υποχρέωση Εκπόνησης και Εφαρμογής ΦΑΥ ως Απαραίτητου Στοιχείου 
για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και να 
ενημερώνει αυτόν σύμφωνα με την παρ. 7 του ιδίου άρθρου, όπως καθορίζεται 
στην απόφαση υπ΄ αριθμ. 433/19-9-2000 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1176/22-9-2000 τεύχος Β΄.    

Οι παρακάτω παράγραφοι 2 έως και 4 του παρόντος Άρθρου τίθενται ως έχουν 
σύμφωνα με την Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 που ισχύει από 14 Ιανουαρίου 2003 που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ-16/Β/14-1-03. 

2.Κανονιστικέςαπαιτήσεις       

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με 
τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως 
εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων.  

3. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας 
(ΣΟΔΑΥΕ).  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί 
ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ 
ορίζονται οι εξής: 

3.1Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

3.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. 
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και 
καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού 
ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού 
Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν-
1568/85, ΠΔ-17/96, ΠΔ-305/96, ΠΔ-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του 
τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς 
και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του 
σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, 
μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση 
προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς 
συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ-95/99, ΠΔ-17/96 ) από το 
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του 
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ). 

3.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 

3.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.  



 
 

3.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες 
για: αναφορά ατυχήματος, διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων 
βάσει της νομοθεσίας, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση μέσων ατομικής 
προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων. 

3.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια 
μελέτη προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή 
της κατασκευής.  

3.7 ΔιαδικασίεςΕπιθεωρήσεων  

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

3.8 Άλλες προβλέψεις.  

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το 
αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ. Οδηγίες ασφαλούς εργασίας 
προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για 
σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ και τους 
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

3.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής 
ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 
Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί 
τις εργασίες όσον αφορά θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

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

     Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:  

3.9.1Γενικά.        

Είδος έργου και χρήση αυτού,  

Σύντομη περιγραφή του έργου,  
Ακριβής διεύθυνση του έργου,   

Στοιχεία του κυρίου του έργου,  
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ  



 
 

 
3.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.  

3.9.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση 
στις θέσεις εργασίας.  
 
3.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του 
εργοταξίου.  
 
3.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής 
αχρήστων.  

3.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

3.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

3.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες 
διατάξεις πχ ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή 
επιχωμάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

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

3.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της 
εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση 
της εκτίμησης επικινδυνότητας πχ: 

       Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου  

       Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 

       Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

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

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

3.9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται 
συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες 
που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα II του Αρθ-12 του ΠΔ-305/96).  

     Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 3.9.Α Γενικά: 

είδος έργου και χρήση αυτού, 

ακριβή διεύθυνση του έργου, 

αριθμό αδείας, 



 
 

στοιχεία του κυρίου του έργου, 

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

3.9.Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου:  

τεχνική περιγραφή του έργου, 

παραδοχές μελέτης, 

τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη". 

3.9.Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα 
οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες 
εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, πχ εργασίες συντήρησης, 
μετατροπής, καθαρισμού κλπ. 

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

 3.9.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.  

Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 

 Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα 
αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια 
κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης 
να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση 
έκτακτων γεγονότων.  
 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης 
του έργου πχ οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει 
στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε 
συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

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

 Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο 
με ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και 
εφαρμογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ.  
       Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη 
του ΚτΕ.  
 
4.Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

‘Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση 
του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 



 
 

πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της 
προσφοράς του. 

5. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για 
τοπαραλαμβανόμενο προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτισθεί Φ.Α.Υ. και 
ότι αυτός είναι ενημερωμένος. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά 
στο σχετικό πρωτόκολλο και η επιτροπή γεν θα προβαίνει στην παραλαβή εάν 
δεν υφίσταται ο  Φ.Α.Υ. ή εάν δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος.  

6. Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα αναφέρεται ακόμη ότι ο Φ.Α.Υ. 
εφαρμόστηκε και ενημερώθηκε μετά την προσωρινή παραλαβή, ή ότι 
συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των 
παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων.   

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο. 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 
εργατικήςνομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη 
ατυχημάτων στοπροσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο,ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
ατυχημάτων ήεπαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου 
: ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/16 (αρθ. 
138). 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και 
ΔΙΠΑΔ/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών 
κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138).  

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και 
υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα 
της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να 
διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 
(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι 
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη 
ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής 
των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή 
όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 



 
 

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται 
νατηρεί τα ακόλουθα : 

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

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με 
προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες 
και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή 
ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 
305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία 
αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) 
σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 
αρ.182). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της 
μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν 
από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο 
ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ 
(μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες 
που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις 
οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα 
ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και το Ν.4412/16 (αρ. 138). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 
305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του 
(τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

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

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

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

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 
παρ.5- 7) και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και τοΝ.4412/16 (αρ. 138). 



 
 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 
3 παρ.4), όταν : 

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

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους 
κινδύνους:Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση 

εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου 
ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου 
ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση 
Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την 
οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου 
του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 
3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του Σ ΑΥ και την κατάρτιση του Φ ΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – 
τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει 
λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και 
αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν 
απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 
(αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

 γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην 
επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις 
Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι 
δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από 
τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση 



 
 

Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : 
Ν.3850/10 (αρ.9).  

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

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 
εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και 
την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-
8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων 
αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται 
και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού 
ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις 
απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας 
(Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι 
αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας 
καιμόνο. 

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 
ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης 
παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας.  

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα 
εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, 
να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για 
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 
εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 



 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην 
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο 
σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους 
Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από 
τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από 
τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο 
ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 
(αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-
2003.  

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου 
ΜέτρωνΑσφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται με το Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε 
αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να 
γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην 
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος. 

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

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

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

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου 
τουεργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των 
επικίνδυνωνθέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 
18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας 
τουεργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων 
εναερίωνηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται 
προστασίαστους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 
(αρ.75-79),ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών 
θερμών,υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των 
εργαζομένωναπό τ ους κινδύνους τ ων εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 
(αρ.92 - 95), ΠΔ305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 



 
 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : 
κατάρτισησχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, 
εκκένωσηχώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών 
&επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-
10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και 
υγειονομικούεξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, 
αποχωρητηρίων,νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 
(αρ.17,18), ΠΔ 305/96(αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ)στους εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες 
ασφαλείας,φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, 
εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους 
οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες 
για τη χρήση του : 

Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και 
οιτροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 
305/96(αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα 
ασφαλείας,φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, 
φυσικοί, χημικοίπαράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την 
ασφαλήδιέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής 
του έργου,σύμφωνα με : 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:«Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις 
καιμέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών 
σεκοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για 
τηνκυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 
καιαρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες 
εναπόθεσηςυλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 
2696/99 (αρ.47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας 
καινα τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των 
φορητώνηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων 



 
 

τροφοδοσίας, τωνεγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 
(αρ.75-84), ΠΔ 305/96(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 
(αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε 
εργασίεςφόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και 
μεταφοράς υλικώνκαι άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), 
ΚΥΑ 8243/1113/91(αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 
μέρος Α παρ.11 και.μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. 
αυτού : Ν. 3542/07(αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 

α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) 
προφυλάξειςτης οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων : ΠΔ397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες :Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά 
στοιχείααυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα 
έργων 

ΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό 
τωνμηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των 
ανυψωτικώνμηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών 
και του λοιπούεξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου 
και καθόδου,κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι 
τροπ. αυτού: ΠΔ89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 
305/96 (αρ.12παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 
αρ.Δ13ε/4800/03,ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος 
Β’,τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται 
από ταεξής στοιχεία : 

 1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

 2. Άδεια κυκλοφορίας 

 3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

 4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

 5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV,μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, 
παρ.2.1). 



 
 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

 6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας 
(ορθήσυναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης 
αυτούστο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με 
το ΠΔ89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

 7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες 
χρήσης,συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού 
σύμφωνα με τηνΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

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

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

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 
(αρ.7),ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 
3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11),ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και ητροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 
21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 
(αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 
ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΥΑ3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : 
ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 
αυτού : 

ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, 
Εργασίες 

σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), 
ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 
305/96(αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 



 
 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 
(αρ.9παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, 
ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 

δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 
(αρ.9παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 
12). 

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι 
σταθμοίπαραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια 
στεγασμένατμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη 
χαμηλότερη των6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 
ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΥΑ2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 
ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 
2/06,ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, 
κατασκευήπροβλήτας κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού 
συνεργείου.) 

ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), 
ΥΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 
καιπαρ.13). 

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές 
διατάξειςπου περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας 
στοεργοτάξιο. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο εργολαβίας και Προϋπολογισμός Μελέτης 

 1.1 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή, 
καθέλκυση, ρυμούλκηση / μεταφορά στην θέση αγκυροβόλησης ενός πλωτού 
μεταλλικού στόχου στο Πεδίο Βολής Παλαιοχωρίου της 117ΠΜ, ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές βολές των αεροσκαφών σε αντικατάσταση 
του όμοιου προηγούμενου κατεστραμμένου. Ο στόχος θα μεταφερθεί, θα 
παραδοθεί και θα ελεγχθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης και από εκεί θα 
καθελκυστεί, θα ρυμουλκηστεί στην οριστική του θέση αγκυροβόλησης.  

1.2   Η συνολική δαπάνη του έργου,  στο οποίο περιλαμβάνεται το 
ποσοστό 18% για Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (ΓΕ + ΟΕ), καθώς και 
ποσό για τυχόν απρόβλεπτα και αναθεώρηση εκτιμάται σύμφωνα με τη μελέτη 
της Υπηρεσίας στο ποσό των 130.820,00 €.  

 
1.3 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΑΛΕ 

3110403001 (πρώην ΚΑΕ 19/13/Ε.Φ 11-410) έτους 2020. 
 

1.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την έντεχνη κατασκευή της 
μεταλλικής κατασκευής της παρούσας τεχνικής περιγραφής, σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στο Τιμολόγιο της μελέτης και στην παρούσα Τεχνική 
Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του 
Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων και 
οποιονδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων 
διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών. Ο στόχος θα αγκυρωθεί στην θαλάσσια 
περιοχή της Κυλλήνης, εντός των εγκεκριμένων συντεταγμένων (σύστημα 
αναφοράς WGS-84) που καθορίζονται από τα σημεία, σύμφωνα με το τεύχος 
των Ετήσιων (Μονίμων) Αγγελιών για τους Ναυτιλλόμενους της Υδρογραφικής 
Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού: 

    37Ο 48΄ 00΄΄  - 021Ο 05΄ 00΄΄ 
      37Ο 31΄ 00΄΄  - 021Ο 08΄ 00΄΄ 
    37Ο 31΄ 00΄΄  - 021Ο 20΄ 00΄΄ 
    37Ο 48΄ 00΄΄  - 021Ο 17΄ 00΄΄ 
 Η μεταφορά του στόχου στην οριστική του θέση του θα γίνει με 

μέριμνα του αναδόχου. Οι ακριβείς συντεταγμένες της οριστικής θέσης θα 
δοθούν στον ανάδοχο του έργου στη φάση της εκτέλεσης. Η αγκύρωση θα γίνει 
με μέριμνα της Υπηρεσίας.  

 Ειδικότερα, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τα ακόλουθα:   



 
 

  Την έκδοση/εξασφάλιση όλων των αδειών που αφορούν στη διαδικασία 
υλοποίησης του έργου. 

 Την μεταφορά του στόχου στο λιμάνι της Κυλλήνης καθώς και την 
καθέλκυση, ρυμούλκηση/μεταφορά αυτού στην οριστική θέση.  

 Την εξασφάλιση της πλευστότητας του πλωτού στόχου. Σημειώνεται ότι 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο ότι ο στόχος αγκυρώνεται στο 
βυθό με την χρήση χαλύβδινων αλυσίδων, αγκυρών κτλ, τα ακριβή στοιχεία των 
οποίων θα χορηγηθούν στον ανάδοχο στη φάση εκτέλεσης, μετά από 
συνεργασία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της 206ΠΑΥ. Για την πλευστότητα 
και εφόσον απαιτηθεί θα υπολογιστούν με μέριμνα του αναδόχου τα 
απαιτούμενα αντίβαρα από σκυρόδεμα. 

 Την ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τριάντα (30) ημέρες πριν 
την ρυμούλκηση/μεταφορά του στόχου στην οριστική του θέση, προκειμένου να 
προγραμματιστεί/συντονιστεί η επικείμενη ρυμούλκηση με τις εργασίες 
αγκύρωσης από την 206ΠΑΥ. 
 
 Όλες οι ανωτέρω εργασίες της παρούσας παραγράφου όπως αυτές 
περιγράφονται και στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων θα γίνουν με μέριμνα 
και δαπάνες του αναδόχου καθώς το κόστος έχει συμπεριληφθεί ανοιγμένο στις 
τιμές μονάδος του τιμολογίου της μελέτης.  

 

   Άρθρο 2ο 

Τιμές μονάδος 

2.1.   Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου Μελέτης, επί των οποίων ο 
Ανάδοχος θα έχει προσφέρει έκπτωση, αναφέρονται σε πλήρως τετελεσμένες 
εργασίες, όπως περιγράφονται και συμπληρώνονται στα συμβατικά τεύχη της 
εργολαβίας. Με τις τιμές αυτές θα αποζημιωθεί ο Ανάδοχος. 

2.2    Στις τιμές μονάδος επιπλέον περιλαμβάνονται: 

2.2.1 Η αξία προμήθειας όλων των απαιτουμένων για την 
εκτέλεση των διαφόρων ειδών εργασιών, υλικών και μικροϋλικών, καθώς και 
αξία και δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς προσκόμισης αυτών μέχρι τη 
θέση χρησιμοποίησης ή ενσωμάτωσής τους, μετά του χρόνου για τις 
καθυστερήσεις των μέσων μεταφοράς, εκτός αν άλλως αναφέρεται ευκρινώς 
στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

2.2.2 Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, μεταφορά επί τόπου 
του έργου και χρησιμοποίηση κάθε είδους μηχανημάτων, εργαλείων, 
μεταφορικών μέσων, με όλα τα έξοδα κίνησης, λειτουργίας, συντήρησης 
επισκευής, σταλίων λόγω κακοκαιρίας, ζημίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας 
απόσβεσης, προστασίας, ασφαλίστρων, κλπ. και χρησιμοποίησης αυτών, 
καθώς και την αξία των καυσίμων, λιπαντικών, νερού και ρεύματος για τις 
εργασίες πλήρως και έντεχνα τετελεσμένες.  

2.2.3 Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιμοποίησης και τοποθέτησης 
των αναφερθέντων υλικών, καθώς και κάθε πρόσθετης εργασίας, έστω και μη 
ρητώς κατονομαζόμενης στη διατύπωση κάθε κονδυλίου, που απαιτείται όμως 



 
 

κατά τα συμβατικά στοιχεία της δημοπρασίας, κατά τη μελέτη και τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την ασφαλή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και 
εμπρόθεσμη αποπεράτωση του έργου. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η 
εκτέλεση ορισμένων εργασιών με τη βοήθεια εργατικών χεριών σε όσες 
περιπτώσεις ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν μηχανικά 
μέσα.   

2.2.4 Οι δαπάνες για τον πλήρη καθαρισμό του εργοταξίου, μετά 
την αποπεράτωση των εργασιών. 

2.2.5 Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή 
καθαίρεση και ανακατασκευή κακότεχνων μερών του έργου, μετά από εντολή 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

2.3 Στα γενικά έξοδα του εργολήπτη περιλαμβάνονται εκτός αυτών που 
αναφέρονται στη Γενική Συγγραφή  και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον 
βαρύνουν αποκλειστικά: 

 2.3.1 Κάθε δαπάνη που μπορεί να προκύψει για την 
ασφαλή και έντεχνη αποπεράτωση του έργου, καθώς και κάθε δαπάνη που 
καθορίζεται από την ΕΣΥ ότι περιλαμβάνεται στις τιμές του Τιμολογίου 
Προσφοράς του Αναδόχου. 

 2.3.2 Οι πληρωμές του εργολάβου υπόκεινται στις νόμιμες 
κρατήσεις, φόρους κλπ. για έργα όπως ισχύουν. 

 2.3.3 Οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου έχουν γενική ισχύ 
και εφαρμόζονται συμβατικά ανεξάρτητα από τις επί μέρους ποσότητες των 
διαφόρων  εργασιών που θα εκτελεσθούν, είτε πρόκειται για κατασκευές από 
την αρχή, είτε για συμπληρώσεις ή επισκευές υπαρχόντων έργων.  

 2.3.4 Οι απαιτούμενες δαπάνες για τη φύλαξη των υλικών, 
μηχανημάτων, κλπ., που παραδίδονται στον Ανάδοχο από τον κύριο του έργου, 
για χρήση ή ενσωμάτωση, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

2.4 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (όπως αυτά καθορίζονται 
στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την 
Εγκύκλιο αριθμού πρωτοκόλλου οικ. 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ, όπου «ως 
κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους») του έργου έχει ληφθεί υπόψη και περιλαμβάνεται στα 
αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου.Ο ανάδοχος («Διαχειριστής ΑΕΚΚ») είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη στα 
καθοριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010), όπως 
αυτά ισχύουν. Επισημαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου για την κατάθεση, 
μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισής τους και το αργότερο μέχρι 
τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, της προβλεπόμενης βεβαίωσης παραλαβής των αποβλήτων του 
έργου από εγκεκριμένο «Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης». 



 
 

2.5 Το κόστος διαχείρισης όλων των επικίνδυνων αποβλήτων από τις 
εργασίες εκτέλεσης  του έργου θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
έχει ληφθεί υπόψη και περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου. 
Ειδικότερα έχει εφαρμογή ο Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής 
και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του, η 
Φ.2310/26 Απρ. 2013/ΓΓΠΠ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
& ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ «Διαχείριση αποβλήτων: Θεσμικό 
πλαίσιο – ρόλοι και αρμοδιότητες φορέων» καθώς και η Υ.Α. οικ. 
62952/5384/2016 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015». 

2.6 Η δαπάνη του Μητρώου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 170 
του Ν.4412/16 και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ.466 
(ΦΕΚ Β’ 1956/7-6-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως 
ισχύουν. 

Άρθρο 3ο 

Σχέδια - Τεχνικές Προδιαγραφές 

3.1 Τα Σχέδια μελέτης που συνέταξε η Υπηρεσία, τα οποία αφορούν το 
παρόν έργο και περιέχονται στο φάκελο δημοπρασίας είναι τα κάτωθι : 

                     Σχέδιο Νο 1 

  Σχέδιο Νο 2 

  Σχέδιο Νο 3 
 

3.2 Στο παρόν έργο έχουν εφαρμογή τα παρακάτω: 

  3.2.1.Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του 
Ν.3263/2004 όπως έχουν αναπροσαρμοστεί και συμπληρωθεί (εγκύκλιος 7/12-
2-2013). 

  3.2.2.  Οι Ευρωκώδικες. 

 3.2.3.Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή 
του τ. ΥΔΕ). 

  3.2.4.Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

3.3 Όλες οι αναφερόμενες στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη, 
προδιαγραφές ακόμη και αν δεν αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.   

3.4 Για θέματα που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς 
έχουν εφαρμογή Κανονισμοί άλλων χωρών, εφ’ όσον πρόκειται για ειδική 
κατασκευή και γίνεται επαρκής αιτιολόγηση αυτών.   



 
 

3.5 Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η 
ακριβής εφαρμογή των ανωτέρω, περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του 
Τιμολογίου Μελέτης του έργου. 

3.6 Συντονισμός προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων: 

3.6.1 Οι ισχύουσες προδιαγραφές, τα συγκεκριμένα σχέδια και οι 
ειδικές διατάξεις και όλα τα συμπληρωματικά σχέδια και έγγραφα, αποτελούν 
ουσιώδη μέρη της σύμβασης και κάθε απαίτηση που τίθεται σε ένα από αυτά 
είναι δεσμευτική και θεωρείται ότι περιέχεται σε όλα. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας, οι αναγραφόμενες διαστάσεις των σχεδίων υπερισχύουν αυτών 
που προκύπτουν από την υπό κλίμακα ανάγνωση, εκτός αν πρόκειται για 
προφανώς λανθασμένη αναγραφή.   

3.6.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιληφθεί ότι υπάρχει 
ασυμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων της μελέτης ή ότι ενδεχόμενα 
είναι απαραίτητες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, υποχρεούται το ταχύτερο να 
ζητήσει γραπτές οδηγίες κλπ. από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ακόμα 
υποχρεούται όπως οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο εφαρμόσει την επί 
του θέματος απόφαση της Υπηρεσίας. 

3.6.3 Στις προτάσεις ή σχέδια του εργολάβου η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία δικαιούται να φέρει οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνει αναγκαία. 

Άρθρο 4ο 

Προθεσμίες - Ποινικές Ρήτρες 

4.1Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών 
της εργολαβίας αυτής μέσα σε τριακόσιες ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

4.2 Οι μήνες νοούνται πάντοτε σύμφωνα με την ημερολογιακή διαδοχή 
των ημερών. 

4.3 Οριακή προθεσμία του έργου είναι η συνολική συμβατική προθεσμία 
προσαυξημένη κατά το 1/3 αυτής. 

4.4 Παράταση της προθεσμίας που τάσσεται, αναγνωρίζεται στον 
Ανάδοχο μόνο για την περίπτωση αλλαγής των απαιτήσεων από την Υπηρεσία 
μετά την εγκατάστασή του στο έργο. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις των άρθρων 145, 147 και 148 του Ν. 4412/16. 

4.5 Σε περίπτωση υπερβάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου 
επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 147 και 148 του 
Ν.4412/16. 

4.6 Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, του άρθρου 
160 του Ν.4412/16. 



 
 

4.7 Σε περίπτωση παραβάσεων των προδιαγραφών και κανονισμών του 
έργου, επιβάλλεται πρόστιμο στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 178 του 
Ν.4412/16.    

Άρθρο 5ο 

Γενικά έξοδα-Όφελος κλπ. Αναδόχου (εργολαβικά ποσοστά) – 
Επιβαρύνσεις 

 
5.1 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΑΛΕ 3110403001 (πρώην 

ΚΑΕ 19/13/Ε.Φ 11-410) έτους 2020. 

Για την πιθανή σύνταξη νέων τιμών, ισχύουν τα ποσοστά γενικών 
εξόδων, οφέλους κλπ, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

5.2 Οι πληρωμές από τους εκδιδόμενους λογαριασμούς υπόκεινται στις 
επιβαρύνσεις που ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

5.3 Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου επιβληθούν και νέα 
πρόσθετα τέλη ή αυξηθούν τα ποσοστά αυτών που ισχύουν κατά την ημέρα 
υποβολής της Προσφοράς, η σχετική πρόσθετη δαπάνη που θα προέρχεται 
από αυτά, θα βαρύνει την Υπηρεσία. 

5.4 Οι διατάξεις περί Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή στην παρούσα 
εργολαβία (διατάξεις για έργα Εθνικά), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
άρθρο 32 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Άρθρο 6ο 

Πληρωμή Αναδόχου 

6.1 Τα καθοριζόμενα στοιχεία από το άρθρο 151 του Ν.4412/16 και το 
άρθρο 152 του Ν.4412/16, συντάσσονται με ευθύνη του Αναδόχου και 
υπογραφόμενα από αυτόν υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούμενα 
αντίγραφα στα προβλεπόμενα από τις οικίες διατάξεις χρονικά διαστήματα. 

6.2 Οι πιστοποιήσεις συντάσσονται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με το 
άρθρο 152 του Ν.4412/16. 

6.3 Με βάση τον Προϋπολογισμό υπολογίζονται οι τμηματικές πληρωμές 
του Αναδόχου,  για τις ανάλογες εργασίες που έγιναν βάσει των εκάστοτε 
επιμετρήσεων και της προσφερθείσας έκπτωσης.  

6.4Ο ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αποζημίωση υποχρεούται σε 
συνεργασία με την επίβλεψη, πριν την έναρξη των εργασιών, να ελέγξει τις 
υπάρχουσες οδεύσεις των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχετευτικών 
δικτύων και να υποβάλει στην διευθύνουσα υπηρεσία ποια τμήματα των 
ανωτέρω δικτύων (χωνευτές σωληνώσεις, οπές σε τοίχους – σκυρόδεμα, 
διαβάσεις καλωδίων κλπ) μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Στη συνέχεια η 



 
 

Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εγκρίνει ολικά ή μερικά τις προτάσεις του αναδόχου. 
Η ανωτέρω διαδικασία δύναται να πραγματοποιηθεί και σταδιακά. 

Άρθρο 7ο 

Προκαταβολή 

Στον Ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

Άρθρο 8ο 

Διάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου 

8.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό. 

8.2 Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Π.Δ. 609/85, θα πρέπει να τεχνικός που έχει τα νόμιμα τυπικά & 
ουσιαστικά προσόντα.  

8.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επί τόπου του έργου κατά την 
κατασκευή του έργου και σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών (μέχρι 
και την προσωρινή παραλαβή) τους απαιτούμενους ανάλογα με το είδος των 
εργασιών διπλωματούχους μηχανικούς  (υποχρεωτικά μέλη του Τ.Ε.Ε), 
υπομηχανικούς, εργοδηγούς κλπ. 

8.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν διαθέτει επί τόπου του έργου 
τους αναφερόμενους παραπάνω Διπλωματούχους Μηχανικούς, η Υπηρεσία 
έχει το δικαίωμα ή να προσλάβει τους αντίστοιχους Μηχανικούς για λογαριασμό 
και σε βάρος του Αναδόχου, ή να περικόπτει μηνιαία ποσό που θα αντιστοιχεί 
στο μισθό του μηχανικού (ή των μηχανικών) που δεν θα διαθέτει και για όσο 
διάστημα δεν τους διαθέτει. Ο μισθός αυτός θα υπολογισθεί με βάση το 
διπλάσιο μισθό που προκύπτει από τον Πίνακα αμοιβών των Μηχανικών του 
ιδιωτικού τομέα (Σ.Σ.Ε.) δεκαετούς τουλάχιστον πείρας. 

8.5 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαιτουμένων από τον Νόμο αδειών 
(εκτός αυτών που προβλέπονται για την ανέγερση των οικοδομών) και 
καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση από τις 
ισχύουσες διατάξεις του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών.  

Άρθρο 9ο 

Διαβάθμιση έργου - Κανόνες ασφαλείας 

9.1 Το έργο από πλευράς διαβάθμισης έχει τον χαρακτηρισμό 
«ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ». 

9.2Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την προετοιμασία 
των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο του εργατοτεχνικού και 
άλλου προσωπικού του. Διευκρινίζεται ότι η τυχόν καθυστέρηση διεξαγωγής του 
ελέγχου από μη έγκαιρη υποβολή τους θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 



 
 

9.3 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών παραστεί ανάγκη 
να χρησιμοποιηθούν στοιχεία υψηλότερης διαβάθμισης από την καθορισθείσα 
στην παρ. 9.1, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ΑΠΟΛΥΤΑ με 
τις οδηγίες που θα δώσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Άρθρο 10ο 

Προέλευση υλικών 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα 
που υπάρχουν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και θα επιδιωχθεί κατά 
το δυνατόν να είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. 

Άρθρο 11ο 

Έγκριση υλικών 

11.1 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται, μέσα σε δέκα πέντε μέρες (15) 
μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή σε κάθε περίπτωση 
πριν την τοποθέτηση του υλικού στο έργο, να προτείνει στηνΔιευθύνουσα 
Υπηρεσία για έγκριση τα κύρια υλικά που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία θα 
προμηθευτεί για να ενσωματώσει ή εγκαταστήσει ή τοποθετήσει στο έργο, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 των Γενικών Όρων της παρούσας 
Σ.Υ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει για έγκριση κύρια υλικά που να 
ικανοποιούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης του έργου. Η 
πρόταση - αίτηση του Αναδόχου θα συνοδεύεται από περιγραφές στην 
Ελληνική, prospectus, σχέδια, σχεδιαγράμματα, κλπ., όλων των υλικών. Με τα 
στοιχεία αυτά θα χαρακτηρίζεται σαφώς και λεπτομερώς το καθένα 
προτεινόμενο είδος υλικού (εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, κλπ.) μετά 
επαρκών στοιχείων, ώστε να αποδεικνύεται σαφώς και ευχερώς ότι τούτο 
ικανοποιεί τις Προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης του έργου. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ελέγξει τα ανωτέρω υλικά και θα εγκρίνει, 
κατά την κρίση της, τα προς ενσωμάτωση - εγκατάσταση. Καθυστέρηση στην 
έγκριση των υλικών που τυχόν προκύψει λόγω μη έγκαιρης υποβολής από τον 
Ανάδοχο πλήρων στοιχείων των υλικών, ή ακαταλληλότητας αυτών, θα βαρύνει 
αυτόν. 

11.2 Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των αρμοδίων οργάνων της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί των κυρίων υλικών, τα οποία θα προσκομίσει ο 
Ανάδοχος επί τόπου και θα ενσωματώσει στο έργο.Αυτά πρέπει να είναι τα 
εγκριθέντα ως ανωτέρω, όπως θα αποδειχθεί και από τις κατάλληλες 
δοκιμασίες, διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο και 
δεν θα πιστοποιούνται. 

11.3 Σαν κύρια υλικά του έργου, επιπλέον αυτών που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 της  Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα οποία μαζί με τα άλλα 
θα υποβληθούν για έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, χαρακτηρίζονται και 
τα εξής: 



 
 

 Μεταλλικές διατομές & ελάσματα 

 Μεταλλικά ανοξείδωτα ελάσματα 

 Τα υλικά χρωματισμού (αστάρι, τελικό χρώμα) 

 Ηλιακός ναυτιλιακός φανός 

Άρθρο 12ο 

Πρόγραμμα κατασκευής του έργου 

12.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση το πρόγραμμα 
κατασκευής του έργου (χρονοδιάγραμμα) εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) 
ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 145 του Ν.4412/16. 

12.2 Το χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει γραμμικό προγραμματισμό 
και έκθεση αιτιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 145 του Ν.4412/16. 

12.3 Ως μονάδα χρόνου θεωρείται η ημέρα. Ως αφετηρία των χρόνων 
(χρόνος εκκίνησης) λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στο 
υπό έγκριση χρονοδιάγραμμα θα διακρίνονται με χαρακτηριστικούς 
συμβολισμούς η αφετηρία του χρόνου και το πέρας του συνολικού συμβατικού 
χρόνου. 

12.4  Η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος και ειδικά η ομαδοποίηση των 
εργασιών, ο καθορισμός των έργων επικάλυψης και ο προγραμματισμός ροής 
των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

 

12.5 Στο χρονοδιάγραμμα να καθοριστεί με ακρίβεια η σειρά εκτέλεσης 
των εργασιών σε ολοκληρωμένες ενότητες. 

12.6 Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος θα γίνει από τη  Διευθύνουσα 
Υπηρεσία σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή του, σύμφωνα με το άρθρο 
145 του Ν.4412/16. 

12.7 Επίσης ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σύμφωνα με με το 
άρθρο 46 του Ν.3669/08, να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του 
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία 
στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων, που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή 
ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

Άρθρο 13ο 

Καθορισμός συντελεστού υπολογισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών 

Κατά την εκτέλεση του έργου και για την περίπτωση κανονισμού τιμών μονάδος 
νέων εργασιών, για τον υπολογισμό αυτών των τιμών θα υπολογίζεται ο 



 
 

συντελεστής «σ» για όλες τις κατηγορίες εργασιών σύμφωνα με ταάρθρα 153 
και 156 του Ν.4412/16.   

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΧΗΣ Γ2/4 ΔΝΤΗΣ Γ2 

Επγός (ΜΕ) 

Αβραάμ Χαρακόπουλος 

Σμχος (ΜΕ) 

Απόστολος Διγγελίδης 

Σμχος(ΜΕ) 

Αθανάσιος  Βαλάσης 

 
 

 


		2020-03-20T14:38:09+0200
	AVRAAM CHARAKOPOULOS




