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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

   
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ    

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:         19.705,00 € 

 

Φ.Π.Α. :                        4.729,20 € 

 

    

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :       24.434,20 € 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :        4 / 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ :   23245/01-07-2020      

 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνικές περιγραφή εργασίας  

2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 
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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ            ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ                                                                            ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &                                                        ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

                               ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24.434,20 € 

 

 

 

 

 

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας:  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

  

 

Α.   Αντικείμενο  της  Εργασίας 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την εργασία διαγράμμισης οδοστρωμάτων, για την 

οριζόντια σήμανση οδών του Δήμου μας, όπως λωρίδων κυκλοφορίας, διαβάσεις πεζών, 

σήμανση σχολικών συγκροτημάτων κ.τ.λ. ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση 

πεζών και οχημάτων. 

Με την εργασία αυτή πρόκειται να γίνει πλήρης διαγράμμιση (είτε αρχική είτε 

αναδιαγράμμιση) ασφαλτικού οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, 

με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, της οποίας ο ελάχιστος χρόνος 

εγγύησης είναι 24 μήνες, λευκής ή έγχρωμης σύμφωνα με την προδιαγραφή Σ308-75 

“Σήμανσης οδών – Προδιαγραφή διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων” (ΦΕΚ 890/21-08-75), με 

ανακλαστικό χρώμα που ανταποκρίνεται στις Τεχνικές προδιαγραφές, και προσθήκη 

γυάλινων σφαιριδίων. 

Η διαγράμμιση του ασφαλτικού οδοστρώματος θα γίνει με ανακλαστική βαφή όπως 

περιγράφεται στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και διεθνείς  προδιαγραφές. Δηλαδή 

διαγράμμιση με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, με γυάλινα σφαιρίδια 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, 

δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871,  

σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-00 ¨οριζόντια σήμανση 

οδών¨. 

Συγκεκριμένα τα χρώματα διαγράμμισης : 

• Να αποτελούνται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους οργανικούς 

διαλύτες, 

• Όταν εφαρμόζονται στο οδόστρωμα, να εξατμίζονται και να δίνουν σταθερό υμένα, 

• Να συνεργάζονται με τα γυάλινα σφαιρίδια (χάντρες) που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423 

τα οποία κατά την εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον υγρό υμένα του 

χρώματος, 

• Να αποτρέπουν την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς 

ανύψωσης και να εξασφαλίζουν στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει 

λωρίδα διαγράμμισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και στη φθορά. 



 
 

3 
 

• Όταν ξηραίνονται στην επιφάνεια του οδοστρώματος, να δίνουν υμένα με καλή 

πρόσφυση, που δε μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της 

ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας και της προόδου του χρόνου. 

• Να εφαρμόζονται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών. 

 

Τα γυάλινα ανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης οδών πρέπει : 

• Να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΝ 1423, 

• Να είναι διαφανή από άχρωμο γυαλί, λεία, κατάλληλου σχήματος, να μην περιέχουν 

φυσαλίδες αέρος και να έχουν την κατάλληλη σύμφωνα με τα πρότυπα κοκκομετρική 

διαβάθμιση 

• Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης 

και το 20% επικάλυψη επίπλευσης όπως θα βεβαιώνεται και από υπεύθυνη δήλωση του 

παραγωγού. 

 

Για τις θερμοπλαστικές διαβάσεις ισχύουν επιπλέον και τα εξής: 

Προμήθεια και τοποθέτηση διαβάσεως η οποία εκτελείται σύμφωνα με Σ 307-75, Σ 308-75 

Σημάνσεις οδών – Προδιαγραφές διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων, την Ευρωπαϊκή οδηγία & ΕΝ 

1436, (προδιαμορφωμένα προϊόντα οριζόντιας σήμανσης). 

Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή λευκής ή έγχρωμης 

αντανακλαστικής και αντιολισθηρής διαβάσεως, από προδιαμορφωμένες θερμοπλαστικές 

μεμβράνες που εφαρμόζονται με φλόγιστρο και τα απαραίτητα πρόσθετα υλικά, με ελάχιστο 

χρόνο εγγύησης 24 μηνών. Μεταφορά όλων των παραπάνω υλικών διαγράμμισης από τον τόπο 

προμήθειάς τους στον τόπο τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων και 

της σταλίας των μέσων μεταφοράς. Προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί 

τόπου. Καθαρισμό του οδοστρώματος όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η μεμβράνη, από κάθε 

είδους ξένα και χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου (σκούπας) ή απορροφητικής 

σκούπας σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές ή και χειρονακτικά. Προετοιμασία –προεργασία των 

υλικών διαγράμμισης. Τοποθέτηση διάβασης οποιουδήποτε είδους μορφής και διαστάσεων με 

εφαρμογή προδιαμορφωμένης θερμοπλαστικής μεμβράνης στην προβλεπόμενη ποσότητα και 

πάχος 2,5-3,0 mm. Διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

διαγράμμισης. Λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία , 

από την χρονική στιγμή της διάστρωσης των υλικών μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους καθώς 

και άρση των μέτρων προστασίας. Εφαρμογή θερμοπλαστικών μεμβρανών στο οδόστρωμα. 

Καθαρισμός επιφάνειας εφαρμογής. Εάν υπάρχουν λάδια κλπ γίνεται με διαλυτικό. Προθέρμανση 

της επιφάνειας εφαρμογής με το φλόγιστρο. Τοποθέτηση της θερμοπλαστικής μεμβράνης επί της 

επιφάνειας εφαρμογής. Θέρμανση της μεμβράνης με το φλόγιστρο από απόσταση 15-20 εκ. με 

κυκλικές κινήσεις σε όλη την επιφάνεια της θερμοπλαστικής μεμβράνης. Ιδιαίτερη προσοχή 

δίδεται στις άκρες. Η εργασία ολοκληρώνεται όταν μαλακώσει η μεμβράνη τόσο, όσο να ομοιάζει 

με τη μορφή κόλλας. Οι θερμοπλαστικές διαβάσεις θα διαθέτουν μεγάλη αντοχή στις 

καταπονήσεις στα διερχόμενα οχήματα. Η διαγράμμιση αυτή κατά την εφαρμογή της πρέπει να 

έχει ελάχιστο πάχος υμένα 1,0 – 1,2 mm. 

 

Για τις ψυχροπλαστικές διαβάσεις ισχύουν επιπλέον και τα εξής: 

Ψυχροπλαστικές διαβάσεις 2 ή 3 συστατικών με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον χωρίς διαλύτες, 

ενδεικτικού τύπου «odoroute S». Τα ψυχροπλαστικά χρώματα μετά την ανάμειξή τους στην 

κατάλληλη αναλογία, στεγνώνουν και δημιουργούν ένα ενιαίο σώμα που εφαρμόζεται στο 



 
 

4 
 

οδόστρωμα από ειδικά μηχανήματα ψεκασμού airless. Η διαγράμμιση αυτή κατά την εφαρμογή 

της πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος υμένα 1,0 – 1,2 mm. Ο τύπος αυτής της διάβασης επιτρέπει τη 

μόνιμη διαγράμμιση σε δρόμους με πολύ υψηλό κυκλοφοριακό φορτίο και θα μπορεί να 

εφαρμοστεί σε νέο ή παλαιό ασφαλτοτάπητα καθώς και σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα. 

 

Στην τιμή μονάδος  περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

• Η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή όλων των τύπων 

διαγράμμισης απλής, θερμοπλαστικής και ψυχροπλαστικής. 

• Τα βασικά καθώς και όλα τα απαραίτητα πρόσθετα υλικά όπως αραιωτικό ή 

σκληρυντής, γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές κτλ. 

• Η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση 

των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους. 

• Ο καθαρισμός του οδοστρώματος, όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η διαγράμμιση, από 

κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής 

σκούπας σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά. 

• Η προετοιμασία διαγράμμισης (στίξη-πικετάρισμα) και η προεργασία των υλικών 

διαγράμμισης. 

• Η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

διαγράμμισης. 

• Η μεταφορά όλων των παραπάνω υλικών διαγράμμισης από τον τόπο προμήθειάς 

τους στον τόπο ενσωμάτωσης συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων του 

χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων μεταφοράς. 

• Η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο 

του χρησιμοποιουμένου υλικού. 

• Η κατασκευή διαγράμμισης (νέα διαγράμμιση ή αναδιαγράμμιση) οποιουδήποτε 

είδους, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης ή εγκάρσια, ειδικά γράμματα ή σύμβολα) 

με εν εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων στην προβλεπόμενη ποσότητα και πάχος 

υμένα. 

• Η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία από 

τη χρονική στιγμή της διάστρωσης των υλικών μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους 

καθώς επίσης και άρση των μέτρων προστασίας. 

 

 

Πάχος υμένα 

Για τα υλικά διαγράμμισης, το πάχος του υμένα (με ή χωρίς αντανακλαστικές χάνδρες και 

αντιολισθηρό αδρανές) προσδιορίζεται με την βοήθεια σχετικού εξοπλισμού αμέσως μετά 

την εφαρμογή της διαγράμμισης. Το πάχος του υμένα δεν επιτρέπεται να αποκλίνει 

περισσότερο από ± 0.05 mm από το προβλεπόμενο από το εργοστάσιο παραγωγής του 

υλικού διαγράμμισης, οπωσδήποτε όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 0,5 mm 

προκειμένου για αναδιαγραμμίσεις και 0,6 mm για διαγραμμίσεις νέων οδοστρωμάτων 

ακόμα και σε περίπτωση ανάγλυφης διαγράμμισης. Η διαγράμμιση κατά την εφαρμογή της 

πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος υμένα 1,0 – 1,2 mm για τα θερμοπλαστικά και 

ψυχροπλαστικά υλικά, 3 mm για τα ανάγλυφα υλικά και 0,6 – 0,8 mm για τα χρώματα. 

 

Αντοχή διαγράμμισης 
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Η αντοχή της διαγράμμισης καθορίζεται από το ποσοστό εναπομένουσας διαγραμμισμένης 

επιφάνειας σε σχέση με την αρχικά διαγραμμισμένη επιφάνεια. Το ποσοστό 

εναπομένουσας διαγράμμισης θα πρέπει να είναι σε όλο το διάστημα εγγύηση 90%. 

 

Β.  Γενικές  Παρατηρήσεις 

 

1.  Έγκαιρα και τουλάχιστον από την  προηγούμενη ημέρα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

από τον ανάδοχο για τις συγκεκριμένες εργασίες, η δυνατότητα του (τοποθέτηση  

προειδοποιητικών πινακίδων για  την  απομάκρυνση   αυτοκινήτων κλπ). 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει με δαπάνες του, όλα τα μέτρα ασφαλείας για την 

πρόληψη ατυχημάτων τόσο  στους εργαζομένους, όσο και στους διερχομένους με 

κατάλληλη σήμανση κατά την ημέρα και τη νύκτα, που προβλέπονται από τους νόμους, 

προς αποφυγή δυστυχημάτων, για τα οποία θα φέρει ακέραια την ευθύνη (ποινική και 

αστική). 

3. Αυτονόητο είναι ότι επιβάλλεται η λήψη μέτρων ασφαλείας  για την πρόληψη 

ατυχημάτων τόσο  στους εργαζομένους, όσο και στους διερχομένους. 

 

Η εν λόγω διαγράμμιση θα πραγματοποιηθεί όπου κριθεί απαραίτητη, μετά από 

υπόδειξη και εντολή της υπηρεσίας, μέσα στα πλαίσια των ποσοτήτων της μελέτης. Η 

προσφορά θα γίνει σε τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης 

οδοστρώματος. 

 

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 

τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.24%. 

 

 

 

 

 
Νίκαια         /        / 2020 

Συντάχθηκε & Ελέγχθηκε 

Η προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιών 

& Κυκλοφοριακών Μελετών  

 

 

 

Νικολέττα Κολέτσου     

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
Νίκαια      /      / 2020   

Θεωρήθηκε 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης  Τ.Υ 

 

 

Γεώργιος Αυγέρος 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ            ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ                                                                           ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &                                                        ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24.434,20 € 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος 
(οριογραµµές, περιγράµµατα 
γραµµές διαχωρισµού 
λωρίδων, γραµµές 
διαχωρισµού κατευθύνσεων 
κ.α) µε λευκό ή κίτρινο ακρυλικό 
χρώµα  

  m² 400 5,00   2.000,00   

2 

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος ή 
κρασπέδου µε χειροκίνητα µέσα 
(διαβάσεις πεζών, γραµµές 
διακοπής πορείας, λοξές 
διαγραµµίσεις ΖΘ&ΓΒ, βέλη 
κατεύθυνσης, αναγραφές, 
σύµβολα κ.α) µε λευκό ή κίτρινο 
ακρυλικό χρώµα 

  m² 90 8,00   720,00   

3 

Διαγράμμιση οδοστρώματος ή 

κρασπέδου (διαβάσεις πεζών, 

λοξές διαγραμμίσεις, βέλη 

κατεύθυνσης κτλ) με λευκή ή 

κίτρινη θερμοπλαστική 

μεμβράνη 

  m² 35 61,00 2.135,00 

4 

Διαγράμμιση οδοστρώματος ή 

κρασπέδου (διαβάσεις πεζών, 

λοξές διαγραμμίσεις, βέλη 

κατεύθυνσης κτλ) με λευκό ή 

κίτρινο ψυχροπλαστικό χρώμα 

2 ή 3 συστατικών 

  m² 450 33,00 
14.850,0

0 

Σύνολο καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

19.705,0

0 

Φ.Π.Α 24% 4.729,20 

Γενικό σύνολο 

24.434,2

0 

 

 
Νίκαια         /        / 2020 

Συντάχθηκε & Ελέγχθηκε 

Η προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιών 

& Κυκλοφοριακών Μελετών  

 

 

 

 Νίκαια      /      / 2020   

Θεωρήθηκε 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης  Τ.Υ 

 

 

Γεώργιος Αυγέρος 
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Νικολέττα Κολέτσου     

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ            ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ                                                                            ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &                                                        ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

                               ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24.434,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΝΙΚΑΙΑ  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 
 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα προβλέπεται να γίνει η εργασία πλήρης διαγράμμισης (είτε αρχική είτε 

αναδιαγράμμιση) ασφαλτικού οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, 

με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, του οποίου ο ελάχιστος χρόνος 

εγγύησης είναι 24 μήνες, που εκτελείται σύμφωνα με την προδιαγραφή Σ308-75 

"Σήμανσις οδών - Προδιαγραφαί διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων" και τους όρους 

δημοπράτησης του έργου.  

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση των παρεχόμενων εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις : 

1. Toυ N.4412/2016 ΦΕΚ 147’/Α’/08-08-2016, 

2. Toυ N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

3. Toυ N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης», 

4. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνική Περιγραφή - προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός. 

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

  Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

    

 

Άρθρο 5
ο
 : Περιεχόμενα των τιμών τιμολογίου 

Οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης αναφέρονται στις μονάδες ολοκληρωμένων 

εργασιών, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμιά άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση τους. Αναλυτικά στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης 

περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας, όπως 

είναι οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των 

εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του 

αναδόχου, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους 

κλπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και 

οχημάτων, οι φόροι, τα τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες 
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αποζημιώσεων και ζημιών στο προσωπικό του αναδόχου, και γενικά κάθε είδους δαπάνη 

απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

 

Άρθρο 6
ο
 : Γενικά έξοδα 

   Στην τιμή της ανάθεσης των υπηρεσιών θα έχουν ληφθεί υπόψη και θα 

περιλαμβάνονται : 

1. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του 

προσωπικού του αναδόχου, 

2. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου, 

3. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, και κάθε είδους επιβαρύνσεις, 

4. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε 

φύσεως αποζημίωση σε τρίτους, 

5. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι αναγκαία για τη σωστή, έντεχνη και 

σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών. 

 

 

Άρθρο 7
ο
 : Ευθύνη αναδόχου 

   Η εργασία διευθύνεται συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του, αυτοπρόσωπα από τον 

ανάδοχο ή από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο αυτού, αποδεκτό από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία και ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της 

παρούσης όσο και για την ποιότητα των εργασιών. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου 

υπεύθυνος για την εκλογή των πάσης φύσεως υλικών που χρησιμοποιεί. Τα υλικά πρέπει 

να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους αντίστοιχων προδιαγραφών. 

 

 

Άρθρο 8
ο
 : Ειδικός εξοπλισμός 

   Ο ειδικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας προβλέπεται και 

καθορίζεται στην μελέτη. Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα 

εξασφαλίζεται με φροντίδα και έξοδά του χωρίς καμιά υποχρέωση της Υπηρεσίας ή 

σχετική ευθύνη. 

 

 

Άρθρο 9
ο
 : Ατυχήματα – ζημιές 

   Ο ανάδοχος της εργασίας είναι υποχρεωμένος να σφαλίσει όλο το προσωπικό του που 

ασχολείται στην εργασία. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα (που πρέπει να καταβάλλονται 

από τον ανάδοχο. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με 

αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των μεταφορικών του 

μέσων, ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και 

γενικά κάθε φύσης κοινωφελή έργα. 

 

 

Άρθρο 10
ο
 : Φόροι – Τέλη και κρατήσεις 
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   Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους προβλεπόμενους από 

τους νόμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα την  διάρκεια της 

ανάθεσης των υπηρεσιών. Επίσης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το προσωπικό του 

σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο, με τις διάφορες αποφάσεις 

του, δηλαδή των δώρων εορτών, επιδόματος αδείας και ημερομισθίων για τις ημέρες 

υποχρεωτικής αργίας. 

 

 

Άρθρο 11
ο
 : Μελέτη συνθηκών της εργασίας 

   Η υποβολή προσφοράς ως εκδήλωση ενδιαφέροντος στην διαδικασία ανάθεσης των 

υπηρεσιών της επικεφαλίδας, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν 

επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως την φύση και την τοποθεσία της εργασίας και έχουν πλήρη 

γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις 

θέσεις καθηκόντων, τις μεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 

δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει προσωπικού, και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες 

κλιματολογικές συνθήκες, τις φυσικές συνθήκες στον τόπο των εργασιών, την 

διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και 

υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και 

οιαδήποτε άλλα θέματα που με οιαδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, 

την πρόοδο ή το κόστος της εργασίας σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Επίσης 

ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει την μελέτη, ως και τα λοιπά συμβατικά 

στοιχεία της που αποτελεί μαζί με την διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και 

ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, 

που απορρέουν από τις παρακάτω συνθήκες και όρους. Παράλειψη του αναδόχου να 

ενημερωθεί στους όρος της Σύμβασης, δεν το απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη 

συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

 

Άρθρο 12
ο
 : Φύλαξη υλικών και μέσων – Προστασία περιβάλλοντος 

   Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα για τις 

εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές εντολές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν. Σε 

αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης – προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον 

εργοδότη και οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου. Ζημιές που προξένησε 

η αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση 

η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Ο 

ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή όπου 

εκτελείται η εργασία και ευθύνεται για κάθε καταστροφή στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Ζημιές που 

κρίθηκαν απαραίτητες για την εκτέλεση της εργασίας αποζημιώνονται μετά τη σύνταξη 

του σχετικού πρωτοκόλλου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σε βάρος των 

πιστώσεων της εργασίας. 
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Άρθρο 13
ο
 : Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής 

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το νόμο, λαμβάνει μέτρα 

για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτον, καθώς και την 

παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς, καθώς και να διατηρεί το απαιτούμενο 

φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να 

τηρεί κάθε σχετική διάταξη περί ασφάλειας και υγιεινής έως την πλήρη αποπεράτωση 

των εργασιών. 

   

Νίκαια      /       / 2020 

Συντάχθηκε & Ελέγχθηκε 

Η προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιών 

& Κυκλοφοριακών Μελετών  

 

 

 

Νικολέττα Κολέτσου     

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
Νίκαια      /      / 2020   

Θεωρήθηκε 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης  Τ.Υ 

 

 

Γεώργιος Αυγέρος 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 

 

 

 


