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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ          1.179.500,77€ 

          Φ.Π.Α 24%                   283.080,18€ 

         ΔΑΠΑΝΗ                    1.462.580,95€ 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9790/06-03-2020 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΕΛΑΙΩΝΑ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΧΩΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                                                 ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                     ΠΑΡΚΟΥ «ΕΛΑΙΩΝΑ» 

 
 
                                                                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.462.580,95€ 

                                                                                                    CPV: Κατασκευαστικές     

                                                                                   εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας 45212130-6 

 
                                                                    ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9790/06-03-2020 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
 

ΑΡ. 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

01 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ 1:200 
02 ΚΑΤΟΨΗ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1:200 
03 ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1:200 
04 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 1:200 
05 ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1:200 
06 ΟΨΕΙΣ 1:200 
07 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
1:200 
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ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Φ.Α.Υ.- Σ.Α.Υ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΧΩΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                                                 ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                     ΠΑΡΚΟΥ «ΕΛΑΙΩΝΑ» 

 
 
                                                                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.462.580,95€ 

                                                                                                    CPV: Κατασκευαστικές     

                                                                                   εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας 45212130-6 

 
                                                                    ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9790/06-03-2020 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

        Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΕΛΑΙΩΝΑ» στο Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι Ρέντη. 

Ο συγκεκριμένος χώρος, έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων, προτείνεται ως ο βασικός πυρήνας βιοκλιματικής 
αστικής ανάπλασης και δημιουργίας ενός σύνθετου πολυθεματικού και ψυχαγωγικού πάρκου αναψυχής και 
διασκέδασης. Στην λειτουργία του πάρκου εντάσσονται επί μέρους θεματικές ενότητες ψυχαγωγίας και 
διασκέδασης, διαφόρων ηλικιών, οι οποίες αποτελούν και το οργανικό μέρος της αστικής ανάπλασης, ενώ η 
χρήση αποκλειστικά εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων στοχεύουν το 
πάρκο αυτό να αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς τόσο στον αστικό ιστό της κοινότητας του Αγ.Ι.Ρέντη 
όσο και στην ευρύτερη περιοχή. 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες ανάπλασης του εν λόγω κοινόχρηστου χώρου, 
ως ακολούθημα ενός αστικού βιοκλιματικού πολυθεματικού πάρκου, που στοχεύει ευθέως στην αισθητική 
αναβάθμιση της περιοχής, στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην οικολογική και ποσοτική ενίσχυση, 
στον αποκλεισμό των σκληρών και θερμών επιφανειών, με την χρήση δε ψυχρών και φυσικών υλικών και 
γενικότερα, με τον σχεδιασμό που είναι βασισμένος σε βιοκλιματικές αρχές, επιτυγχάνεται ο στόχος 
αναβάθμισης τόσο του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος όσο και της βελτίωσης των επιπέδων θερμικής 
άνεσης των κατοίκων της περιοχής.  

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ασφαλής χρήση και η οργανωμένη λειτουργία του δημόσιου χώρου, η 
αναβάθμιση του αστικού, φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η εξασφάλιση ενιαίων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών στο σύνολο του χώρου, η διευκόλυνση της πρόσβασης πεζών και ΑΜΕΑ και η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. 

 

 

 

 



 

 Ο βασικός πυρήνας της προτεινόμενης ανάπλασης, συνίσταται στον σχεδιασμό και δημιουργία ενός νέου 
πολυθεματικού πάρκου, το οποίο θα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και το οποίο θα στοχεύει με τον 
σχεδιασμό του, στην ψυχαγωγία, στην αναψυχή, στο παιχ
επισκεπτών και χρηστών.  

Υπάρχουν δύο είσοδοι στο πάρκο, η πρώτη από την πλατεία Ελευθερίας και μία δεύτερη μικρότερη από την οδό 
Κουμουνδούρου. Από τις εισόδους, εκκινεί ένα  δίκτυο πεζοδιαδρόμων, διαστρ
σταθεροποιημένα δάπεδα (τύπου κουρασανί) διαφορετικών χρωματισμών. Με την αποκλειστική χρήση των 
συγκεκριμένων υλικών αποκλείονται τα μη υδατοδιαπερατά υλικά που μέχρι σήμερα σχεδόν αποκλειστικά 
χρησιμοποιούνται στον αστικό χώρο και σε σ
αστική επιφάνεια, η οποία διατηρεί πολύ χαμηλή την υγρασία του εδάφους και λειτουργεί ως παγίδα 
ακτινοβολίας, ενισχύοντας το φαινόμενο της θερμικής νησίδας τόσο των ίδιων των επιφανειών αλλά και του
περιβάλλοντος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή είναι υδατοπερατά και βοηθούν στην 
διατήρηση της υγρασίας στο υπέδαφος.

 Οι  πεζοδιάδρομοι περιμετρικά του άλσους θα χρησιμοποιούνται για ελαφρά άσκηση (περπάτημα 
ενώ αυτοί στο εσωτερικό του θα οδηγούν και στους άλλους θεματικούς χώρους ψυχαγωγίας, αναψυχής και 
χαλαρής άθλησης, παίδων, εφήβων και ενηλίκων χρηστών. 

 

Οι  θεματικές ενότητες χώρων θα περιλαμβάνουν περιοχή  διπλού χωροδικτυώματος για άσκηση και ψυχαγωγία 
παιδιών και εφήβων, χώρο με πίστα για ποδήλατο ή πατίνι ή 
ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία των επισκεπτών. 

Στο χώρο θα τοποθετηθούν  παγκάκια  και κάδοι απορριμμάτων.

Εικόνα 1. Χώρος Ανάπλασης 

Ο βασικός πυρήνας της προτεινόμενης ανάπλασης, συνίσταται στον σχεδιασμό και δημιουργία ενός νέου 
πολυθεματικού πάρκου, το οποίο θα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και το οποίο θα στοχεύει με τον 
σχεδιασμό του, στην ψυχαγωγία, στην αναψυχή, στο παιχνίδι και στην άθληση των μικρών ή μεγάλων σε ηλικία 

Υπάρχουν δύο είσοδοι στο πάρκο, η πρώτη από την πλατεία Ελευθερίας και μία δεύτερη μικρότερη από την οδό 
Κουμουνδούρου. Από τις εισόδους, εκκινεί ένα  δίκτυο πεζοδιαδρόμων, διαστρ
σταθεροποιημένα δάπεδα (τύπου κουρασανί) διαφορετικών χρωματισμών. Με την αποκλειστική χρήση των 
συγκεκριμένων υλικών αποκλείονται τα μη υδατοδιαπερατά υλικά που μέχρι σήμερα σχεδόν αποκλειστικά 
χρησιμοποιούνται στον αστικό χώρο και σε συνδυασμό με την πυκνή δόμηση διαμορφώνουν μια αδιαπέραστη 
αστική επιφάνεια, η οποία διατηρεί πολύ χαμηλή την υγρασία του εδάφους και λειτουργεί ως παγίδα 
ακτινοβολίας, ενισχύοντας το φαινόμενο της θερμικής νησίδας τόσο των ίδιων των επιφανειών αλλά και του
περιβάλλοντος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή είναι υδατοπερατά και βοηθούν στην 
διατήρηση της υγρασίας στο υπέδαφος. 

Οι  πεζοδιάδρομοι περιμετρικά του άλσους θα χρησιμοποιούνται για ελαφρά άσκηση (περπάτημα 
σωτερικό του θα οδηγούν και στους άλλους θεματικούς χώρους ψυχαγωγίας, αναψυχής και 

χαλαρής άθλησης, παίδων, εφήβων και ενηλίκων χρηστών.  

Οι  θεματικές ενότητες χώρων θα περιλαμβάνουν περιοχή  διπλού χωροδικτυώματος για άσκηση και ψυχαγωγία 
φήβων, χώρο με πίστα για ποδήλατο ή πατίνι ή skate και ένα μεγάλο χώρο ημικύκλιου καθιστικού, 

ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία των επισκεπτών.  

Στο χώρο θα τοποθετηθούν  παγκάκια  και κάδοι απορριμμάτων. 
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Ο βασικός πυρήνας της προτεινόμενης ανάπλασης, συνίσταται στον σχεδιασμό και δημιουργία ενός νέου 
πολυθεματικού πάρκου, το οποίο θα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και το οποίο θα στοχεύει με τον 

νίδι και στην άθληση των μικρών ή μεγάλων σε ηλικία 

Υπάρχουν δύο είσοδοι στο πάρκο, η πρώτη από την πλατεία Ελευθερίας και μία δεύτερη μικρότερη από την οδό 
Κουμουνδούρου. Από τις εισόδους, εκκινεί ένα  δίκτυο πεζοδιαδρόμων, διαστρωμένων µε χωμάτινα 
σταθεροποιημένα δάπεδα (τύπου κουρασανί) διαφορετικών χρωματισμών. Με την αποκλειστική χρήση των 
συγκεκριμένων υλικών αποκλείονται τα μη υδατοδιαπερατά υλικά που μέχρι σήμερα σχεδόν αποκλειστικά 

υνδυασμό με την πυκνή δόμηση διαμορφώνουν μια αδιαπέραστη 
αστική επιφάνεια, η οποία διατηρεί πολύ χαμηλή την υγρασία του εδάφους και λειτουργεί ως παγίδα 
ακτινοβολίας, ενισχύοντας το φαινόμενο της θερμικής νησίδας τόσο των ίδιων των επιφανειών αλλά και του 
περιβάλλοντος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή είναι υδατοπερατά και βοηθούν στην 

Οι  πεζοδιάδρομοι περιμετρικά του άλσους θα χρησιμοποιούνται για ελαφρά άσκηση (περπάτημα – τρέξιμο), 
σωτερικό του θα οδηγούν και στους άλλους θεματικούς χώρους ψυχαγωγίας, αναψυχής και 

Οι  θεματικές ενότητες χώρων θα περιλαμβάνουν περιοχή  διπλού χωροδικτυώματος για άσκηση και ψυχαγωγία 
και ένα μεγάλο χώρο ημικύκλιου καθιστικού, 
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Για τον φωτισμό του χώρου δεν θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική ενέργεια εφόσον θα  τοποθετηθούν φωτιστικά 
σώματα που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια. 

Η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής θα επιτευχθεί με την φύτευση μεγάλου αριθμού δένδρων και 
θάμνων, καθώς και την εγκατάσταση προφυτεμένου φυσικού χλοοτάπητα με δυνατότητα αναγέννησης. 
Κριτήριο για την επιλογή του φυτικού υλικού αποτέλεσε η προσαρμοστικότητα του στις συγκεκριμένες 
εδαφοκλιματικές συνθήκες, οι απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά και σε νερό. 

Πιο συγκεκριμένα τα είδη που έχουν επιλεχθεί 

- Είναι κατάλληλα για τις κλιματικές συνθήκες της περιοχές 

- Έχουν μικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά, οι οποίες θα εξασφαλιστούν με την χρήση των ιδίων 
φυτικών υπολειμμάτων τους, οπότε δεν θα γίνει  χρήση χημικών λιπασμάτων 

-   Έχουν μικρές και μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Ακριβώς με την χρήση υδατοδιαπερατών  υλικών 
εξασφαλίζεται η αυξημένη εδαφική υγρασία στον υποόροφο, και η ορθή χρήση των υδάτινων πόρων . 
Στόχος είναι η κατανάλωση νερού για την άρδευση των φυτών να περιοριστεί αυστηρά μόνο τους 
θερινούς μήνες και με την χρήση υπόγειου συστήματος άρδευσης ώστε να πετύχουμε την μέγιστη 
οικονομία. 

Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτουν μεγάλο ποσοστό από την ελληνική χλωρίδα και θα 
τοποθετηθεί σήμανση με το κάθε είδος ώστε να είναι δυνατή η επίσκεψη μαθητών με σκοπό να έρθουν σε 
επαφή με τη φύση, να γνωρίσουν φυτά της χώρας μας, να δουν τις πρακτικές ανακύκλωσης και να προβληθεί η 
οικολογία και η προστασία του Περιβάλλοντος.  

  Η ανάπλαση του συγκεκριμένου κοινοχρήστου χώρου σε ένα  άλσος με πολλαπλές χρήσεις αναψυχής, άθλησης 
και εκπαίδευσης συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, καθώς και στη 
δημιουργία ενός πόλου έλξης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. 

Το συγκεκριμένο άλσος θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, στην 
αισθητική και λειτουργική προώθηση καθώς και στην βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.  

Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η ορθή διαχείριση υδάτινων πόρων, η ανακύκλωση των πράσινων 
αποβλήτων και η κατασκευή του άλσους αποκλειστικά από φυσικά υλικά στοχεύει στην ανάδειξη του χώρου ως 
το πρώτο Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής (Οικολογικό Πάρκο) του Πειραιά.  

Η απαιτούμενη πίστωση είναι 1.462.580,95€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%/ 

          ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ                                                          Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ       

       ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ                                          ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                          ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
                                                                                     ΜSc ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
              ΒΑΘΜΟΣ Α'                                                              ΒΑΘΜΟΣ Α' 
 
 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
           ΤΕ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ                                                                                                 
    MΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

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

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

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

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

1.1.3 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, εξαιρέσιμων 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 
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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 απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούμενου 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 απαιτούμενων 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 ποιότητας 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 κλπ.) 

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.  
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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 προμήθειας 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. κλπ.),  

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

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

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

(ε)  στην διενέργεια των απαιτούμενων 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 
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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 εντοπιζόμενων 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 κατασκευαζόμεναόσο 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 κλπ.) 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 
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση 
σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική 
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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 προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 
ικριωμάτων κλπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων 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 κλπ., 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. 
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(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 
ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτούμενων 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 
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(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 κλπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 
κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου 
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 
συμβατικής 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. 
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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

1.1 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 ενός 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 Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι 
όροι του παρόντος. 

 

1.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  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. 
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- 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). 

 

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 πρόκειται 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 
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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. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

3. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως 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 καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση 
και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμεναm3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο 
αντίστοιχο άρθρο. 
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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. Όταν διαφοροποιούνται τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής 
(περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

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 μη 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 κλπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμήθειας 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 
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με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

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

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), 
δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και 
των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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

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

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούμενου 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 απαιτούμενων 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.  
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1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας 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 προμήθειας 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. κλπ.),  

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

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

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

(ε)  στην διενέργεια των απαιτούμενων 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  
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(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 κλπ.) 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 εντοπιζόμενων 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 κατασκευαζόμεναόσο 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 κλπ.) 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. 
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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 κλπ.) 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 
ακατάλληλων 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 
κλπ., 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 απαιτούμενων 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 κλπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

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

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 κλπ., 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: 



28 
 

(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 απαιτούμενων 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 
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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 
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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 
συμβατικής 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. 

 
 
 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως 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 
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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 καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση 
και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμεναm3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο 
αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΔΟ), 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). 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

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 μη 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 κλπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους μεταφορικών του μέσων.  

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

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

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), 
δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και 
των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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

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

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούμενου 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 απαιτούμενων 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.  
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1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας 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 προμήθειας 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. κλπ.),  

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

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

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

(ε)  στην διενέργεια των απαιτούμενων 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  
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(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 κλπ.) 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 κατασκευαζόμεναόσο 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 κλπ.) 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. 
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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 κλπ.) 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 
ακατάλληλων 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 
κλπ., 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 κλπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων 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 κλπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

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

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

(29) 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. 

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

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

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

(33) 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. 

(34) 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. 

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

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

(37) Για φόρους. 

(38) Για εγγυητικές. 

(39) Ασφάλισης του έργου. 

(40) Προσυμβατικού σταδίου. 

(41) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(42) 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: 

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

(22) 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 
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περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 
δεν περιλαμβάνονται. 

(23) Νομικής υποστήριξης  

(24) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

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

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

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

(28) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(29) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(30) 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 
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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 
συμβατικής 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. 

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης 
καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Ολογράφως:Τέσσερα Ευρώ Και Πενήντα Λεπτά 

Αριθμητικώς: 4,50€ 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221  

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους οποιασδήποτε 
διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με 
κοινή κλειδαριά και ορειχάλκινες χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώματα".  
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Ολογράφως:Πέντε Ευρώ  

Αριθμητικώς: 5,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο 

77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή 
 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ολογράφως:Έξι Ευρώ Και Εβδομήντα Λεπτά  

Αριθμητικώς: 6,70€ 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΝΑ 73.93  Κατασκευή διαδρόμων με πάχος 50mm με φυτικό οικολογικό σταθεροποιητή 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1  
 
Για την κατασκευή πατημένη γη από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου με μέγιστο κόκκο 
d<10mm, συμπυκνωμένη σε ποσοστό ανώτερο του 85%, ανεξάρτητα από τη μορφή και την επέκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια έργα, μετά της μεταφοράς των υλικών (μέχρι 28 χλμ. Απόσταση – σε 
διαφορετική περίπτωση θα γίνεται αποζημίωση βάση τονοχιλιόμετρου) με την πρόσθεση φυτικού – φυσικού 
οικολογικού σταθεροποιητή (Psyllium τύπου Stabilizer) σε αναλογία 0,3% κατά βάρους αδρανών και τον 
εμπλουτισμό με 140 λίτρα διάλυμα Stalok (1 μέρος Stalokconcentrated προς 10 μέρη ύδατος).Ο φυτικός-φυσικός 
οικολογικός σταθεροποιητής και η φυτική συνδετική ύλη θα πρέπει να είναι μη τοξικά στο περιβάλλον και να 
διαθέτουν Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Για τη διασφάλιση της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης της τελικής 
σχεδιασμένης επιφάνειαςτο προϊόν θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά δοκιμής εργαστηρίου της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αναφορικά με την εξέταση των επιπτώσεων στα υπόγεια ύδατα και αποδεικτικόυδατοπερατότητας 
k* >5χ10-3 m/s. Στην τιμή περιλαμβάνεται: η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, της προσθήκης κατάλληλου 
ασβεστολιθικού filler μέχρι 4% κ.β. αδρανών,η δαπάνη προμήθειας της θραυστής ασβεστολιθικής άμμου, της 
προσθήκης ασβεστολιθικού κατάλληλου filler μέχρι συνολικό μέγιστο 10% κ.β. αδρανών, του φυσικού – 
οικολογικού σταθεροποιητή αδρανών σε αναλογία βάρους 0,3% των αδρανών, τύπου Stabilizer, και του 
διαλύματος Stalok (140 λίτρα διάλυμα) ανά τόνο έτοιμου αναμίγματος, η δαπάνη της πλήρους ανάμιξης σε 
μόνιμη βιομηχανική εγκατάσταση. Η δαπάνη μεταφοράς του τελικού μίγματος από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπου του έργου,η δαπάνη επαναδιαβροχής μέχρι κορεσμού της επιφανειακής στρώσης προ της εφαρμογής της 
πατημένης γης,η δαπάνης διάστρωσης με διαστρωτήρα τύπου finisherήχειρονακτικά, όπου επιβάλλεται, έτσι 
ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια, της κυλίνδρωσης και της συμπύκνωσης με οδοστρωτήρες 
1 μέχρι 5 τόνων,καθώς και οι φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και η σταλία των αυτοκινήτων. Η επιμέτρηση θα 
γίνεται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ολογράφως:Πενήντα Τέσσερα Ευρώ   

Αριθμητικώς: 54,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΝΑ 65.60 Κατασκευή βρύσης  

                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542  

Για την κατασκευή ενός τεμαχίου βρύσης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΥΣΗΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις  
 

Μήκος 190 mm 

 
 

Πλάτος 190 mm 
 

Ύψος 1010 mm 
  

 
Μεταλλική επιδαπέδια βρύση περασμένη με εποξειδικό αστάρι και βαμμένη με πολυεστερική βαφή που 
εγγυάται υψηλή αντοχή στη διάβρωση. Θα φέρει βρύση (κάνουλα) από επινικελωμένο χάλυβα με μπουτόν 
ελεγχόμενης ροής και σχάρα αποστράγγισης από όλκιμο χυτοσίδηρο, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης  και 
ορθής λειτουργίας, 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως: Τριακόσια Ευρώ   

Αριθμητικώς: 300,00€ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

77.54  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754  
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ολογράφως: Έξι Ευρώ Και Εβδομήντα Λεπτά   

Αριθμητικώς: 6,70€ 
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Β. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
 

Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΔΟ-1123Α 
 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε 
συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή 
διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, 
χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν 
ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του 

πυθμένα τους,  
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών 

εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών 

εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες,  

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο 
σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για 
απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και 
η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με 
τους περιβαλλοντικούς όρους 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και 
απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους 
που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην 
μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% 
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ProctorModified 
κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι 
εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
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Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες 
φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης 
φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών 
σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται 
στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή 
από την Υπηρεσία. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ολογράφως: Εβδομήντα λεπτά   

Αριθμητικώς :0,70€ 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 m 
 

Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΔΟ-2151 
 

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, 
βάθρων, φρεατίων κλπ.), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε 
κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών 
πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός αν ρητά 
καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις με 
μεταλλικά πετάσματακλπ.), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος 

 Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 
σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ.) 

 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

 Η διαμόρφωση των απαιτούμενων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών 

 Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

 Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για την 
επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή 
αγωγού  

 Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών του 
ορύγματος. 

 Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην θέση 
του ορύγματος 
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 Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την εξυπηρέτηση των 
παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 

 Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας έως 100 
m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές 
θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των γενικών 
εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις 
παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/ 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ολογράφως:Τέσσερα Ευρώ 

Αριθμητικώς : 4,00€     

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Α-10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-6448 
 

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους είτε επί 
τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ., ανεξαρτήτως ύψους, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των 
προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της περίφραξης,  
 η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν λόγω των 

κατεδαφίσεων,  
 η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη 

σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  
 η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων 

κλπ,  
 η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους,  
 η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

 
Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και των σχετικών 
αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες.  

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

Ολογράφως: Έξι Ευρώ Και Εξήντα Λεπτά 

Αριθμητικώς : 6,60€  
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ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα  C16/20 

                               Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΔΟ-2532 
 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, 
επενδύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ.. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ολογράφως:Ενενήντα Τέσσερα Ευρώ Και Είκοσι Λεπτά 

Αριθμητικώς : 94,20€ 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΝΑ Β-51  Έγχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατασκευασμένα επί τόπου στο έργο 

                  Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΔΟ-2921 
 
Για την πλήρη τοποθέτηση των έγχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με ταυτόχρονη δόνηση 
και συμπίεση, διατομής 15 X 15 εκ., οπλισμένο με ίνες προπυλενίου καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση 
συρματόσχοινου 4 χιλ., με χρήση αυτοκινούμενου (μηχανοκίνητου) ολισθαίνοντοςμεταλλοτύπου με την μέθοδο 
slipformpaver, χωρίς αρμούς και συνθέσεις απεριορίστου συνεχούς μήκους και δυνατότητα κατασκευής 
καμπύλων. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται, η προμήθεια και η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη της 
τοποθέτησης είτε σε ευθυγραμμία είτε σε καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά 
και υψομετρικά με λεία επιφάνια, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

Ολογράφως: Δέκα Τρία Ευρώ Και Εβδομήντα Λεπτά 

Αριθμητικώς: 13,70€ 
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ΑΡΘΡΟ 12Ο 

ΝΑ Δ9.2 Σταμπωτή διακοσμητική άσφαλτος 

                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ4521Β  

Για την κατασκευή στρώσης υπόβασηςοδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,20 m από χάλικες διαστάσεων 
0,7 έως 7 εκ. και στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από χάλικες διαστάσεων 0,7 έως 
2,5 εκ σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα 
από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.ανεξάρτητα από τη 
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Για την προεπάλειψηανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01"Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Για την κατασκευή 5εκ ασφαλτικής συνδετικής ΑΣ20 bin (ισοπεδωτικής) στρώσης και την κατασκευή 4εκ 
 στρώσης κυκλοφορίας ΑΣ10surf, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της 
επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 20 και ΑΣ 10 μετροποποιητή ασφάλτου Γκιλσονίτη τύπου Γιούτα ΗΠΑ (Utah USA) σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 10% κατά βάρος ασφάλτου-σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

Για την συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης, με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, 
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Για την κατασκευή σταμπωτού δαπέδου επί ασφαλτοσκυροδέματος ΑΣ10 τροποποιημένης με Γκιλσονίτη και 
ΑΣ20 πυκνής σύνθεσης, κατά την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, σταμπαρισμένο με 
ειδικά μεταλλικά καλούπια/πλέγματα στην αναθερμαθείσα ασφαλτική επιφάνεια. Η σχεδίαση και διακόσμηση 
της αναθερμαθείσας  -με υπέρυθρες ακτίνες- ασφαλτικής επιφάνειας σε θερμοκρασία 70° έως 90º C 
πραγματοποιείται με την τοποθέτηση των ειδικών μεταλλικών πλεγμάτων Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς ποιοτικής 
αναγνώρισης για την εγχάραξη/αποτύπωση της επιφάνειας εφαρμογής σε κατάλληλα σχέδια στην 
αναθερμαθείσα ασφαλτική επιφάνεια και την πίεση αυτών με δονητικές πλάκες των 400Kg, ώστε τα πλέγματα 
να εισχωρήσουν μέχρι 8 χλστ. Την αφαιρετική εργασία δια απλών μηχανικών μέσων και δια χειρός των 
μεταλλικών πλεγμάτων, με προσοχή, δηλαδή χωρίς διατάραξη του αποτυπωμένου σχεδίου. 

Για την κατάλληλη βαφή τύπου CreaBond part A+B, σε πέντε (5) απαιτούμενες από τις προδιαγραφές στρώσεις 
της εγχαραγμένης επιφάνειας, με θερμοκρασία του ασφαλτικής επιφάνειας το μέγιστο 40ºC και το ελάχιστο 20 
ºC. Με μίγμα τροποποιημένου τσιμέντου/ακρυλικά πολυμερή που περιέχουν συσσωματώματα αποτελούνται 
από δύο μέρη, μία ρητίνη με τροποποιημένο λευκό τσιμέντο και ένα σκληρυντικό (εποξική ρητίνη) και 
κατάλληλες χρωστικές ουσίες που περιέχουν ανακλαστικά πρόσμικτα. Η βαφή γίνεται με κατάλληλες βούρτσες ή 
κοφλέρ (μηχανικά μέσα), με επάλληλες λεπτές στρώσεις επικάλυψης συνολικού πάχους 1600 μm μικρά 
(microns), (εμποτισμός), με ωρίμανση 24 ώρες από την 5η στρώση χρώματος.  

Στην κατασκευή ασφαλτικών  περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια. 
 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 

φύλαξη κλπ.),  
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 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal),  

 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 

μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
 Οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών 

κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις 
εργασίες κλπ.). 

 Η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως που θα εκπονήσει 
ο Ανάδοχος με ποσοστό τροποποιημένης ασφάλτου ≥5% κατά βάρος σκληρών αδρανών υλικών, μετά 
της προσθήκης ινών κυτταρίνης εφόσον προβλέπεται από την μελέτη σύνθεσης 

 Η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου με μεταφορικά μέσα που φέρουν ειδικό 
αδιάβροχο κάλυμμα, η διάστρωσή του με fιnisher που φέρει θερμαινόμενη πλάκα διάστρωσης και 
ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς υψομετρικών 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 Η απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή/και συγκολλητική επάλειψη. 

 Η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος με δονητικούς οδοστρωτήρες λείου τυμπάνου και σύμμεικτους 
τύμπανο-λάστιχο (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη 
επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 Η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 
των επιφανειακών ιχνών. 

 Η επιδιόρθωση τυχόν ανωμαλιών σε μετρήσεις ομαλότητας με την μη καταστροφική μέθοδο 
ανακατασκευής εύκαμπτων οδοστρωμάτων C.A.R ή ανώτερη μέθοδο χωρίς επιπλέον αποζημίωση για 
τον Ανάδοχο  

 
Η τελική σχεδιασμένη επιφάνεια θα έχει τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές. 
 Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (χιόνι, βροχή, υψηλές θερμοκρασίες κλπ.) 

 Εξαιρετική αντοχή στις χημικές ουσίες/διάβρωση (λάδια, αλάτι κλπ.) 

 Εξαιρετική σταθερότητα των χρωμάτων 

 Εξαιρετική αντοχή σε επιφανειακή τριβή. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό «BAST» κατασκευαστικής 
κλάσης Verkersclasse P7 (4Mio διελεύσεις πρότυπων 10τν αξόνων) στα πρότυπα DIN EN 13197 
& DIN EN 1436 ή ανώτερου υλικού χωρίς επιπλέον αποζημίωση για τον Ανάδοχο και καθώς και Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας για τον γκιλσονίτη 

 Εξαιρετική απόδοση στην καταπολέμηση της αστικής θερμικής νησίδας 

 Συντελεστή ανακλαστικότητας 33<SRI <70  βάσει των προτύπων ASTM E 1980-01 ή ΕΝ 410 

 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ολογράφως: Ενενήντα Επτά Ευρώ  

Αριθμητικώς: 97,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 13Ο 

ΝΑ Γ-3 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος με αποστραγγιστικό δίκτυο 

             Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΔΟ-3121.Β 
 

Κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων, συμπυκνωμένου πάχους 40 εκ, από θραυστά υλικά λατομείου, 
ασυνεχούς διαβάθμισης d<32mm, με συντελεστή υδατοπερατότητας k* > 0.02 cm/s, με ποσοστό παιπάλης επί 
του τελικούμίγματος 0,063 mm 5,00%, με συντελεστή παραμόρφωσης Ev>80 MN/m2,συμπυκνωμένη σε 
ποσοστό ανώτερο του 95%, ανεξάρτητα από τη μορφή και την επέκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια έργα, μετά της μεταφοράς τωνυλικών. Για να συνεργάζεται η ΣΣΟ με την επιφανειακή στρώση (ΕΣ) 
πρέπει ναικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες (π.χ. όπου d15ΕΣ, η προβολή του σημείου τηςκαμπύλης 
μελέτης της επιφανειακής στρώσης ΕΣ που αντιστοιχεί σε διερχόμενοποσοστό 15%, στον άξονα Χ) : 
 d15ΣΣΟ/d85ΕΣ <= 5 

 d15ΣΣΟ/d15ΕΣ >= 5 

 d50ΣΣΟ/d50ΕΣ <= 25 

Στην στρώση στράγγισης τοποθετείται εύκαμπτος διάτρητος αγωγός Φ90 εντός τάφρου 20Χ20εκ επενδεδυμένης 
με μη υφαντό γεωύφασμακαι της πλήρωσης και της συμπύκνωσης με μηχανικά μέσα με πλυμένα αδρανή υλικά 
0,7-30mm σε ποσοστό >95% κατά Proctor. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

 η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  

  η εργασία διάνοιξης των τάφρων 20 X20 cm, τοποθέτησης του αγωγού, επένδυσης του με γεωύφασμα και 
πλήρωσης των τάφρων με πλυμένα αδρανή και αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και διάστρωσης των αδρανών υλικών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  (m2) 

Ολογράφως:Τριάντα Ευρώ Και Επτά Λεπτά 

Αριθμητικώς: 30,07€ 
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Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΝΑ 60.10.30.08 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού φωτιστικού με ιστό 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 103 
 
Σ ώ μ α  
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή/και PMMA και θα πρέπει να είναι πλήρως 
ανακυκλώσιμο. 

Οι μέγιστες διαστάσεις του θα είναι 840mmx 760mmx 120mm (Μ x Π x Υ) και το βάρος του δε θα ξεπερνάει τα 
20κιλά. 

Θα φέρει σταθερό σύστημα στήριξης σε κορυφή ιστού διαμέτρου 60mm, έτσι ώστε το φωτιστικό να είναι πάντα 
σε οριζόντια θέση. Δεν επιτρέπεται η κλίση του φωτιστικού.  

 
Ι σ τ ό ς  
Ο ιστός θα είναι κωνικής κυκλικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το 
έλασμα της βάσεως με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την υποδοχή του φωτιστικούκαι θύρας 
επίσκεψης. 

 
Υ Λ Ι Κ Α  –  Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  –  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η   

Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή), θα είναι κυκλικής 
διατομής και θα κατασκευάζεται από έλασμα 3 χιλ. ποιότητας S235JR (St 37.2) που θα προμηθεύεται με 
πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2  

 Ύψος από το έδαφος 5000 mm 

 Πάχος 3 mm 

 Διάμετρος βάσης 110 mm 

 Διάμετρος κορυφής 60 mm 

Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη, στεγανή, με συνεχή ηλεκτρο-συγκόλληση σε λοξοτομημένα ελάσματα 
σύμφωνα με τους κανονισμούς.  

Η μέθοδος συγκόλλησης θα αξιολογείται κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση αυτή θα δίδεται 
εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%.  

Ο ιστός δεν χρειάζεται να φέρει θυρίδα διαστάσεων αλλά αν φέρει θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 45cm x 
186cm σε απόσταση 60cm από τη βάση του. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν θα απαιτείται ειδική 
ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Η στερέωσή 
του θα γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν θα εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα 
και η στιβαρή και σταθερή στερέωσή του.  

Το έλασμα της βάσης θα έχει διαστάσεις 35cm x 35cm x 1cm και θα είναι κατασκευασμένο από υλικό ποιότητας 
Fe360 (St 37.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2. Θα φέρει 4 οβάλ οπές για τη διεύθυνση των 
αγκυρίων που θα έχουν σπείρωμα Μ16. Η διάμετρος του κέντρου των οπών θα είναι 25cm. Στο κέντρο του θα 
φέρει οπή 114χιλ. για τη συγκόλληση του κορμού. 

Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης με τον κορμό θα είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 2 
πάχους 1÷1,2mm.Η συγκόλληση θα εκτελείται από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287. Η μέθοδος 
συγκόλλησης και οι συγκολλητές θα πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου.  

Οι ανοχές κατασκευής του ιστού θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.  
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Γ Α Λ Β Α Ν Ι Σ Μ Α  Ε Ν  Θ Ε Ρ Μ Ω   

Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους θα ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, θα διορθώνονται τυχόν οξείες ακμές 
με τρόχισμα και θα προωθούνται για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot DipGalvanizing) εσωτερικά και 
εξωτερικά.  

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει:  

- Καθαρισμό επιφάνειας σε μπάνιο Hcl 

- Ξέπλυμα με νερό  

-Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου.  

- Ξήρανση – Προθέρμανση σε στεγνωτήριο  

- Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450°C και καθαρότητας >98,5% κατά ISO 1461. 
Η πρώτη ύλη που θα τροφοδοτείται το μπάνιο είναι ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής καθαρότητας μεγαλύτερης 
από 99,995%.  

Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμαθα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και θα γίνεται 
δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο θα είναι κατά ΙSO 1461.  

 

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α  

Ο ιστός θα φέρει πιστοποιητικό κατά ΕΝ 40-5 από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο. Και ο κατασκευαστής 
του θα έχει πιστοποίηση κατά ISO 9901 και ISO 14001. 

 
Φ ω τ ο β ο λ τ α ϊ κ ό  π ά ν ε λ  
Το φωτοβολταϊκό πάνελ θα είναι, ενσωματωμένο στο άνω τμήμα του σώματος του φωτιστικού, χωρίς να εξέχει 
από αυτό και χωρίς να είναι ορατό από τους χρήστες της παιδικής χαράς, ώστε να μη μπορεί να βανδαλιστεί.Θα 
πρέπει να είναι πάντα σε οριζόντια θέση, ώστε να δέχεται τις ακτίνες του ήλιου ανεξάρτητα με τη γωνία 
περιστροφής και σκόπευσης του φωτιστικού.Θα είναι κατασκευασμένο από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, η ισχύς 
του θα είναι τουλάχιστον 80Wp με ελάχιστη διάρκεια ζωής τα 25 έτη. 
Το φωτοβολταϊκό πάνελ θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 61215, ΕΝ 61730-1 και ΕΝ 61730-2 και θα έχει τα 
παρακάτω τεχνικά στοιχεία:  
Vmpp ≥ 18.5V 

Impp ≥ 2.1A 

Voc ≥ 23V 

Isc ≥ 2.3A 

 
Μ π α τ α ρ ί α  
Η μπαταρία θα είναι νέας τεχνολογίας, τύπου NickelMetalHydride (NiMH), 24V, 240Wh και θα αντέχει για 
τουλάχιστον 4000 κύκλους πλήρης φόρτισης.Θα βρίσκεται στο εσωτερικό του φωτιστικού και ο χρόνος ζωής της 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 χρόνια σε θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C ως +70°Cκαι θα είναι 
πιστοποιημένη κατά ΕΝ 62133. 
Φ ο ρ τ ι σ τ ή ς  
Μέσα στο σώμα του φωτιστικού σε ξεχωριστό χώρο από την οπτική μονάδα, θα βρίσκεται ο φορτιστής της 
μπαταρίας, ο οποίος θα «οδηγεί» και τα LED. Θα είναι ηλεκτρονικός απόλυτα αυτοματοποιημένος και 
συνεργάσιμος τόσο με την μπαταρία όσο και με το φωτοβολταϊκό πάνελ.Θα μπορεί να προγραμματιστεί με 
συγκεκριμένο κύκλο λειτουργίας έτσι ώστε σε συνεργασία με τη μπαταρία και το φωτοβολταϊκό πάνελ να δίνουν 
αυτονομία στο φωτιστικό για τουλάχιστον 5 νύκτες.Θα διαθέτει «έξυπνο» σύστημα ελέγχου, ώστε να ρυθμίζει 
την φωτεινή ροή της οπτικής μονάδας, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.Θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα εύκολου και ασύρματου επαναπρογραμματισμού, με επικοινωνία Bluetooth, χωρίς να χρειαστεί να 
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ανοίξει το σώμα του φωτιστικού, ενώ θα φέρει ενδεικτικά led στο κάτω μέρος του φωτιστικού ώστε να είναι 
ορατά από το συντηρητή. 
Ο π τ ι κ ή  μ ο ν ά δ α  
Θα φέρει τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες οπτικές μονάδες, οι οποίες θα μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτηταστην 
κατάλληλη κλίση ώστε να φωτιστεί επαρκώς η ζητούμενη περιοχή.Η κάθε οπτική μονάδα θα αποτελείται από 
μονοχρωματικά λευκά LED με θερμοκρασία χρώματος 4000Κ, CRI ≥ 70, μέγιστης κατανάλωσης 10W και 
συνολικής απόδοσης τουλάχιστον 1400lm. Η συνολική κατανάλωση του φωτιστικού δε θα υπερβαίνει τα 20W 
και η συνολική του απόδοση θα είναι τουλάχιστον 2800lm. Το κάθε LED θα φέρει φακό για τη δημιουργία 
ασύμμετρης δέσμης, κατάλληλης για φωτισμό από χαμηλό ύψος χωρίς τη δημιουργία θάμβωσης.Ο χρόνος ζωής 
των LED θα είναι L70 ≥ 50.000 ώρες στους 85 °C, το οποίο θα αποδεικνύεται με το LM80 testreport του 
κατασκευαστή των LED.Ο βαθμός προστασίας της οπτικής μονάδας θα είναι τουλάχιστον ΙΡ66, και θα φέρει 
κατάλληλο σύστημα απαγωγής της θερμοκρασίας.Θα είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ 60598-1, EN 13032 και ΕΝ 
62471. 
Φ ω τ ο τ ε χ ν ί α  
Για την παραλαβή του φωτιστικού από την επιβλέπουσα υπηρεσία θα πρέπει ο Ανάδοχος να καταθέσει 
φωτοτεχνική μελέτη, με ανεξάρτητα αποτελέσματα για την κάθε προς εξέταση περιοχή. Στη μελέτη θα ληφθεί 
MF=0,8 κάνναβος 1x1μ και θα πρέπει τα φωτιστικά να τοποθετηθούν στις θέσεις που ορίζονται στα 
επισυναπτόμενα σχέδια σε ιστούς ύψους 5μ. 

Ελάχιστα αποδεκτά αποτελέσματα: 
Διάδρομοι περιπάτου 

 Μέση ένταση φωτισμού στο έδαφος Eav ≥ 10lux 

 Ολική ομοιομορφία στο έδαφος Emin/Eav ≥ 0,6 

Χώρος ανάπαυσης 

 Μέση ένταση φωτισμού στο έδαφος Eav ≥ 10lux 

 Ολική ομοιομορφία στο έδαφος Emin/Eav ≥ 0,6 

Περιοχή παιδικής χαράς 

 Μέση ένταση φωτισμού στο έδαφος Eav ≥ 15lux 

 Ολική ομοιομορφία στο έδαφος Emin/Eav ≥ 0,6 

Περιοχή πίστας skate 

 Μέση ένταση φωτισμού στο έδαφος Eav ≥ 15lux 

 Ολική ομοιομορφία στο έδαφος Emin/Eav ≥ 0,6 

Δε θα χρειάζεται καμία συντήρηση για τουλάχιστον 10 έτη και θα έχει εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 5 
έτη.Θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 και θα συνοδεύεται από ISO 9001:2015 του κατασκευαστή. 
Το φωτοβολταϊκό φωτιστικό επίσης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διασφάλισης (δήλωση 
συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή) και από τις αντίστοιχες Δοκιμές Ελέγχου (testreports) από ανεξάρτητο 
διαπιστευμένο εργαστήριο, για συμφωνία με τα κάτωθι Ευρωπαϊκά πρότυπα : 
-          ΕΝ 62493 και  EN 62479 έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
-          EN 55015 για τις διαταραχές ραδιοσυχνοτήτων 
-          EN 61547 για την ηλεκτρομαγνητική ανοσία 
-          CISPR 15:2013/A1:2015 για τις εκπομπές διατάραξης ραδιοσυχνοτήτων 
-          EN 301 489-1,17 για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
-          ΕΝ 300 328 για την ευρυζωνική επικοινωνία 
-          EN 60068-2-6 για την αντοχή σε δονήσεις 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Τρεις Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ 
Αριθμητικώς: 3.200,00 € 
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Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1140 
 

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, 
υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ.), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των 
χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα.  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ολογράφως: ΕκατόνΠέντε Ευρώ     

Αριθμητικώς: 105,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο 

ΝΑ Δ7Προμήθεια και εγκατάσταση κηπευτικού χώματος 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1710 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Το 
κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο 
τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.Για να εξασφαλιστεί η 
ποιότητα του κηπευτικού χώματος θα συνοδεύεται από ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο της εταιρείας παραγωγής ή 
του εμπόρου και από Έκθεση δοκιμών ή άλλο ισοδύναμο αναφορικά με τον προσδιορισμό της μηχανικής 
ανάλυσης του υλικού.   

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ολογράφως:Δεκαπέντε Ευρώ    

Αριθμητικώς: 15,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 17Ο 

ΝΑ Δ10  Προμήθεια βελτιωτικών εδάφους 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5340 

Για την προμήθεια βελτιωτικών εδάφους (τύρφη, οργανοχουμικά) στο έδαφος. Αφορά στην ομοιόμορφη 
διάστρωση ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω υλικά και την ενσωμάτωσή τους με το υπάρχον έδαφος σε 
βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο.  

Για την παρασκευή του οργανοχουμικού δεν είναι επιθυμητή η χρήση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, καθώς 
και ζωοπαραγωγικέςμονάδες.Τοοργανοχουμικό πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων και 
φυτοπαθολογικούς μικροοργανισμούς, χωρίς την προσθήκη χημικών ουσιών.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων 
που θα χρησιμοποιηθούν. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ολογράφως: Ογδόντα Πέντε Ευρώ    

Αριθμητικώς: 85,00€ 

 
ΑΡΘΡΟ 18Ο 

Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620 
 

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, 
περλίτηςκλπ.), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-02-01.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους 
πληρώνεται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3) 

 

Ολογράφως: Πέντε Ευρώ      

Αριθμητικώς: 5,00€  
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ΑΡΘΡΟ 19Ο 

Ε2.2 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός       

 διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 

               Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5120 

Άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή 
των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και 
μέσων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ολογράφως:Δύο Ευρώ    
Αριθμητικώς: 2,00€  
ΑΡΘΡΟ 20Ο 

ΝΑ Δ1.8  Προμήθεια δένδρων ειδικής κατηγορίας 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων ειδικής κατηγορίας με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν. Ειδικότερα για να διασφαλιστεί η ποιότητα του φυτικού υλικού θα πρέπει να 
συνοδεύεται από ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο παραγωγής φυτικού υλικού του φυτωρίου από το οποίο ο 
Ανάδοχος θα προμηθευτεί τα είδη που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευση τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  

 
Πίνακας φυτών: 

ΕΙΔΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ 
(lit) 

ΥΨΟΣ (m) ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΡΜΟΥ(cm) 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressussempervirens 50  3,00-3,50  

ΓΙΑΚΑΡΑΝΤΑ Jacarandamimosifolia 50  3,00-3,50 12/14 

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ Pinus pinea 35  2,50-3,00 12/14 

ΕΛΙΑ Olea europaea 50  2,00-2,50 16/18 

ΧΑΡΟΥΠΙΑ Ceratonia siliqua 50  2,50-3,00 14/16 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ολογράφως:Διακόσια Είκοσι Ευρώ  
Αριθμητικώς: 220,00€  
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ΑΡΘΡΟ 21Ο 

Ε9.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της 
λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Έξι Ευρώ   

Αριθμητικώς: 6,00€ 

 
ΑΡΘΡΟ 22Ο 

Ε11.1.2 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλουγια μήκος πασσάλου πάνω από       
2,50 m 
                Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5240 
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, με μήκος πάνω από 2,50m αποφλοιωμένου, 
βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.  
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τόπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε 
βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ 
αυτόν με κατάλληλο μέσον. 
Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ) 

Ολογράφως:Τέσσερα Ευρώ  

Αριθμητικώς: 4,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 23Ο 

Δ2. 5 Θάμνοι ειδικής κατηγορίας 1 

               Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, ειδικής κατηγορίας 1,με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του φυτικού υλικού θα πρέπει να συνοδεύεται 
από ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο παραγωγής φυτικού υλικού του φυτωρίου από το οποίο ο Ανάδοχος θα 
προμηθευτεί τα είδη που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και όποια άλλη 
δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
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Πίνακας φυτών: 
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ 
(lit) 

ΥΨΟΣ (m) 

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ 
ΕΡΠΟΝ 

Rosmarinusofficinalisprostratus 15 0,50-0,60 

ΛΕΒΑΝΤΑ Lavanduladentata 15 0,50-0,60 

ΘΥΜΑΡΙ ΕΡΠΟΝ Thymuspraecoxminor 15 0,50-0,60 

ΑΜΠΑΡΟΡΙΖΑ Pelargoniumodoratissimum 15 0,60-0,80 

ΛΕΒΑΝΤΙΝΗ 
ΠΡΑΣΙΝΗ 

Santolinarosmarinifolia 15 0,40-0,50 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ολογράφως:Τριάντα Ευρώ     
Αριθμητικώς:30,00€ 
ΑΡΘΡΟ 24Ο 

Δ2.6 Θάμνοι ειδικής κατηγορίας 2 

               Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, ειδικής κατηγορίας 2,με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του φυτικού υλικού θα πρέπει να συνοδεύεται 
από ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο παραγωγής φυτικού υλικού του φυτωρίου από το οποίο ο Ανάδοχος θα 
προμηθευτεί τα είδη που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και όποια άλλη 
δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Πίνακας φυτών: 
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ 
(lit) 

ΥΨΟΣ (m) 

ΒΕΡΟΝΙΚΗ Hebeandersonii 25 0,60-0,80 

ΛΑΝΤΑΝΑ ΝΑΝΑ Lantanasellowianamontevintensis 25 0,60-0,80 

ΓΚΑΟΥΡΑ Gauralindheimeri  25 0,60-0,80 

ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ Berberisthunbergiiatropurpurea 25 1,00-1,20 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
ΕΚΑΤΟΦΥΛΛΗ  

Rosacentifolia 25 1,50-1,75 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Σαράντα Πέντε Ευρώ     

Αριθμητικώς: 45,00€ 

ΑΡΘΡΟ 25Ο 

Δ2.7 Θάμνοι ειδικής κατηγορίας 3 

               Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, ειδικής κατηγορίας 3, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του φυτικού υλικού θα πρέπει να συνοδεύεται 
από ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο παραγωγής φυτικού υλικού του φυτωρίου από το οποίο ο Ανάδοχος θα 
προμηθευτεί τα είδη που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και όποια άλλη 
δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

Πίνακας φυτών: 
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ 
(lit) 

ΥΨΟΣ (m) 

ΦΩΤΙΝΙΑ Photiniafraseriredrobin 45 1,75-2,00 

ΤΣΙΝΤΟΝΙΑ Chaenomelesspeciosa 45 1,25-1,50 

ΠΟΛΥΓΑΛΑ Polygalamyrtifolia 45 0,80-1,00 

ΦΟΡΣΥΘΙΑ Forsythiaintermediaspectabilis 45 1,25-1,50 

ΙΒΙΣΚΟΣ 
ΣΥΡΙΑΚΟΣ 

Hibiscussyriacus 45 1,75-2,00 

ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ Elaeagnusebbingeilimelight 45 1,25-1,50 

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ Neriumoleander 45 1,60-1,80 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Ογδόντα Πέντε Ευρώ     

Αριθμητικώς: 85,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 26Ο 

Ε9.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου12,50 -22,00 lt 

                 Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Τρία Ευρώ  

Αριθμητικώς: 3,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο 

Ε9.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 -40 lt 

                  Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της 
λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Τέσσερα Ευρώ  

Αριθμητικώς:4,00€ 

ΑΡΘΡΟ 28ο 

Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 

                  Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5510 

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 

1.  Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, 
όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. 

2.  Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου 
και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm. Για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του φυτικού υλικού θα συνοδεύεται από ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο παραγωγής 
προκατασκευασμένου χλοοτάπητα του παραγωγού από τον οποίο ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί το υλικό. 

3.  Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. 
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4.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
5.  Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου 

χλοοτάπητα. 
6.  Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
7.  Την απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
8.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού 

δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την 
επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα μετην φυτοτεχνική μελέτη και τηνΕΤΕΠ 10-05-02-02.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ) 

Ολογράφως:Πέντε Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ    

Αριθμητικώς:5.500,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο 

ΣΤ1.2 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών 

                 Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5330 
 
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, διαμέτρου από 0,61 m και άνω, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή 
του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και 
κατά τα λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Τριάντα Πέντε Λεπτά  

Αριθμητικώς: 0,35€ 

 
ΑΡΘΡΟ 30ο 

ΣΤ 3.2 Λίπανση φυτών με λιπαντήρες 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5730 

Λίπανση φυτών με τα λιπαντήρες, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, η 
διάλυσή του και η διανομή του διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανομής 
του για την λίπανση κάθε φυτού. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Πέντε Λεπτά      

Αριθμητικώς: 0,05€ 

 



59 
 

ΑΡΘΡΟ 31ο 

ΣΤ 3.3 Λίπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5730 

Λίπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσματος στο δοχείο 
λίπανσης, η διάλυση και διανομή του διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και έλεγχος της 
διανομής του για την λίπανση της επιφάνειας. 

 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ολογράφως:ΔεκαπέντεΕυρώ     

Αριθμητικώς:15,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 32ο 

ΝΑ Η 8.2.7.1  Σταλακτηφόρος σωλήνας υπόγειας άρδευσης  Φ 17mm από πολυαιθυλένιο     

με απόσταση σταλακτών ανά 30cm 

        Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ8 

Ο σταλακτοφόρος σωλήνας υπόγειας άρδευσης Φ17/30/1,6ΛΤΡ/ώρα πρέπει να έχει τα ακόλουθα στοιχεία. Θα 
είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο, διατομής Φ17, αυτορυθμιζόμενος με παροχή 1,6 lt ανά σταλάκτη 
και με ισαποχή 30εκ. ανά σταλάκτη, το πάχος τοιχώματος θα είναι 1,2 χιλ. τουλάχιστον) .Ο σταλάκτης θα είναι 
αυτορρυθμιζόμενος με πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Επίσης για να αποφύγουμε την αντίστροφη ροή του 
ακάθαρτου νερού από το εξωτερικό στο εσωτερικό τμήμα του σταλάκτη κατά την διακοπή της άρδευσης,ο 
σταλάκτης θα πρέπει να έχει αντισιφωνική διάταξη (Αntisiphon), που θα αποτρέπει την είσοδο του νερού από το 
έξω στο εσωτερικό τμήμα του. 
Ο σταλάκτης,πλέον των άλλων μερών του,θα έχει χαλκό,από κατασκευής, ώστε να προστατεύεται από την 
είσοδο των ριζών, χωρίς να χρειάζεται καμία χημική υποστήριξη με ριζοαπωθητικό,από την είσοδο των ριζών 
στο εσωτερικό του,εφόρου ζωής.Θα είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές εμφράξεις από 
τα άλατα. Το μήκος του λαβυρίνθου θα είναι  38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 0,72χιλ.τουλάχιστον και το 
πλάτος του 1,25χιλ ή μεγαλύτερο . 
Ο σταλάκτης θα είναι ενσωματωμένος στο εσωτερικό επάνω μέρος μόνο του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη 
συμπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτημα κλπ.).Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόμενος ώστε να είναι 
ανθεκτικός στο βούλωμα από κακή ποιότητα νερού και θα έχει ενσωματωμένο φίλτρο 125 mm2 τουλάχιστον. Ο 
σταλάκτης θα έχει τη δυνατότητα να κλείνει.Θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με 
πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και θα συνοδεύεται από το σχετικό 
πιστοποιητικό. Τέλος θα είναι κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, η εργασία εγκατάστασης , 
σύνδεσης, δοκιμών καθώς και όλα τα μικρουλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του αρδευτικού 
δικτύου. 

Δεν περιλαμβάνεται η εκσκαφή και επαναπλήρωση των τάφρων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ολογράφως:Ένα Ευρώ Και Ενενήντα Λεπτά     

Αριθμητικώς: 1,90€ 
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ΑΡΘΡΟ 33ο 

Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπόγειου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα 

                Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 2111 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή 
εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με χρήση μηχανικών μέσων (π.χ. 
αυτοφερόμενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ.). 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ολογράφως:Ογδόντα Λεπτά    

Αριθμητικώς: 0,80€  

 

ΑΡΘΡΟ 34ο 

H9.1.1.6  Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) Φ 1'', ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με    

μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8  

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) Φ 1'', πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, ονομ. πίεσης 10 atm, 
περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flowcontroller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Θα είναι 
κατασκευασμένες από εργοστάσιο κατασκευής με διασφάλιση ποιότητας ISO 9001:2015 και θα συνοδεύονται 
από το σχετικό πιστοποιητικό. Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-
00. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

Ολογράφως:Ενενήντα Πέντε Ευρώ    

Αριθμητικώς:95,00€  

 

ΑΡΘΡΟ 35ο 

Η.9.2.13 .4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών50Χ60 cm, 6 ηλεκτροβανών 

 Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8  

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση 6 ηλεκτροβανών (Η/Β), διαστάσεων 50Χ60 cm, με τα υλικά 
εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση 
των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την 
στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία). 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

Ολογράφως:Σαράντα Πέντε Ευρώ    

Αριθμητικώς:45,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 36ο 

Η.9.2.13.3 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών 

 Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8  

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση 4 ηλεκτροβανών (Η/Β), διαστάσεων 30Χ40 cm , με τα 
υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, 
διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου 
για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία). 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

Ολογράφως:Είκοσι Πέντε Ευρώ    

Αριθμητικώς: 25,00€  

 

ΑΡΘΡΟ 37ο 

Η.9.2.13 .1 Πλαστικό φρεάτιο 6 ‘’, μιας ηλεκτροβάνας 

 Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8  

Πλαστικό φρεάτιο 6’’ με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση μίας ηλεκτροβάνας (Η/Β),  με τα υλικά εγκιβωτισμού 
και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για 
το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

Ολογράφως:Οχτώ Ευρώ Και Πενήντα Λεπτά  

Αριθμητικώς: 8,50€  

ΑΡΘΡΟ 38ο 

ΝΑ  Η.5.7.1.Εξαεριστικό  ½’’ 

       Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12 

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση εξαεριστικού ½’’ πλαστικού αποτελούμενου από 4 μέρη : Κάλυμμα, καπάκι, 
διάφραγμα και σώμα. Πρέπει να έχει σώμα με σπείρωμα ½ ” NPT, μέγιστη πίεση λειτουργίας 4ΑΤΜ και ελάχιστη 
πίεση 0,5ΑΤΜ.. με μέγιστη δυνατότητα απαγωγής αέρα 1,7 lit/sec. Το σώμα και το κάλυμμα να είναι από υλικό 
NYLON REINFORCED W/FIBER GLASS, UV RESISTANCE.Θα είναι κατασκευασμένο από εργοστάσιο κατασκευής με 
διασφάλιση ποιότητας ISO 9001:2015 και θα συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό. Το εξαεριστικό θα 
τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο της κάθε στάσης  κάθετα  μέσα σε φρεάτιο. Στην τιμή μονάδας 
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περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, η εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών καθώς 
και όλα τα μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ) 

Ολογράφως: Επτά Ευρώ Και Πενήντα Λεπτά  

Αριθμητικώς: 7,50€ 

 

ΑΡΘΡΟ 39ο 

ΝΑ  Η5.7.1Βαλβίδα καθαρισμού γραμμής ½’’ 

                                          Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12 

Η βαλβίδα καθαρισμού  (FLUSHING), πρέπει να έχει σώμα από πλαστικό με σπείρωμα ½” ΝΡΤ και διάφραγμα 
από μεμβράνη. Πρέπει να είναι επισκέψιμη διαιρούμενη σε καπάκι, σφαίρα, διάφραγμα και σώμα.Μέγιστη 
πίεση λειτουργίας 40 μ. Η βαλβίδα θα κλείνει σε πίεση 0,5 ατμ., θα έχει παροχή απορροής 345-550 l/h και Θα 
είναι κατασκευασμένη από εργοστάσιο κατασκευής με διασφάλιση ποιότητας ISO 9001:2015 και θα 
συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό. Η βαλβίδα θα τοποθετείται στο χαμηλότερο σημείο της κάθε στάσης 
οριζόντια μέσα σε φρεάτιο.Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια εξαρτημάτων σύνδεσης και 
μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου των εργασιών, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση, σύνδεση, ρυθμίσεις και 
δοκιμές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ολογράφως:Επτά Ευρώ Και Πενήντα Λεπτά  

Αριθμητικώς: 7,50€ 

ΑΡΘΡΟ 40ο 

ΝΑ Η.7.2.Φίλτρο δίσκων  1’’ 

                      Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8 

Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση φίλτρου δίσκων 1’’ 10 ΑΤΜ από πλαστικό, αποτελούμενο από τρία 
μέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώμα και ιιι) το σώμα δίσκων. Το σώμα δίσκων θα είναι 120 mesh και θα φέρει 
σπείρωμα 1” για παροχή έως 6Μ3/Η. Θα είναι κατασκευασμένο από ακετάλη κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 
10ΑΤΜ,επίσης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικόISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής. Τέλος, το φίλτρο 
θα έχει θέση μανομέτρων και μανόμετρα γλυκερίνης 6ατμ.στην είσοδο και την έξοδο.Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η προμήθεια εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου των εργασιών, 
προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με  τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Διακόσια Πενήντα Τρία Ευρώ  

Αριθμητικώς: 253,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 41ο 

ΝΑ Η.5.14Κλαπέαντεπίστροφης 1’’ διπλής έδρας 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός τεμαχίου κλαπέ αντεπιστροφής. Το κλαπέ αντεπιστροφής θα 
αποτελείται από δύο ανεξάρτητες βαλβίδες αντεπιστροφής με ελατήριο, και μία αυτόματη βαλβίδα 
ανακούφισης που θα είναι τοποθετημένη  μεταξύ των βαλβίδων αντεπιστροφής. Σε κανονική ροή, οι δύο 
βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι ανοιχτές και θα παροχετεύουν το νερό προς τα κατάντη. Η βαλβίδα 
ανακούφισης θα διατηρείται κλειστή από τα διάφραγμα, που θα ενεργοποιείται από την πίεση στα ανάντη, 
μέσω συστήματος εσωτερικού ελέγχου μεταξύ των δύο βαλβίδων αντεπιστροφής. Η πίεση στην περιοχή μεταξύ 
των δύο βαλβίδων αντεπιστροφής είναι περίπου 4.5 μέτρα χαμηλότερη από αυτήν του δικτύου. Όταν 
επικρατούν συνθήκες αρνητικής πίεσης ή μικρότερης της ατμοσφαιρικής, η δεύτερη βαλβίδα αντεπιστροφής θα 
διατηρείται κλειστή αποτρέποντας τη ροή του νερού προς τα πίσω. Αν η δεύτερη βαλβίδα αντεπιστροφής δεν 
λειτουργήσει, η πίεση μεταξύ των δύο βαλβίδων αντεπιστροφής θα αυξάνεται προκαλώντας το άνοιγμα της 
βαλβίδας ανακούφισης και την απελευθέρωση του νερού στην ατμόσφαιρα. Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής. Τέλος, η πίεση λειτουργίας θα είναι 12 bar.Διατομή : 1’’ ΑΡΣ.Στην 
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, η εργασία εγκατάστασης , σύνδεσης, 
δοκιμών καθώς και όλα τα μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ) 

Ολογράφως: Πεντακόσια Σαράντα Ευρώ  

Αριθμητικώς: 540,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 42ο 

ΝΑ  Η.5.12.3Ρυθμιστής  πίεσης 1’’ 

                       Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός τεμαχίου ρυθμιστή πιέσεως. Ο ρυθμιστής  πιέσεως θα πρέπει να έχει 
πλαστικό  σώμα ,με σπείρωμα 1” θηλυκό, να είναι ρυθμιζόμενης πίεσης εξόδου από 1,5-10ΑΤΜ και παροχής 
μέχρι 6 Μ3/Η.Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής. Ο ρυθμιστής 
πιέσεως θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας μέχρι 10ΑΤΜ.Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, η εργασία εγκατάστασης , σύνδεσης, δοκιμών καθώς και όλα τα 
μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

Ολογράφως:ΕκατόνΕξήντα Ευρώ  

Αριθμητικώς: 160,00€ 

 
ΑΡΘΡΟ 43ο 

ΝΑ K 1.1.1Κεφαλή λιπάνσεως 1’’ με μανόμετρα 

 Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 21 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός τεμαχίου κεφαλής λιπάνσεως. Η κεφαλή λιπάνσεως θα είναι μεταλλική 
διατομής 1’’ .Θα έχει ενδιάμεση βάνα θυρίδας 1’’ και εκατέρωθεν μανόμετρα γλυκερίνης 6ΑΤΜ. και βάνες 
μπίλιας ¾’’ για την απομόνωση της αντλίας λιπάνσεως . 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, η εργασία εγκατάστασης, 
σύνδεσης, δοκιμών καθώς και όλα τα μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του αρδευτικού 
δικτύου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

Ολογράφως:ΕκατόνΕβδομήντα Ευρώ  

Αριθμητικώς: 170,00€ 

ΑΡΘΡΟ 44ο 

ΝΑ K 1.1.2 Αντλία λίπανσης αναρροφήσεως κατάλληλη για λιπάσματα και οξέα 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 21 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός τεμαχίου αντλίας λιπάνσεως. Η αντλία λιπάνσεως θα είναι κατάλληλη 
για υδρολίπανση και για διοχέτευση οξέων,μέσα στο αρδευτικό δίκτυο. Η αντλία θα αρχίσει αυτόματα να 
λειτουργεί όταν ξεκινήσει και η ροή του νερού στο δίκτυο και θα σταματήσει όταν θα σταματήσει και η ροή.Η 
αντλίαθα είναι δοσομετρική και θα εγχέει σε ίσες αναλογίες υδροδιαλυτές ουσίες στο δίκτυο (π.χ. λιπάσματα) 
χρησιμοποιώντας μόνο τη δύναμη του νερού χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με άλλες πηγές ενέργειας π.χ. 
ηλεκτρικό ρεύμα.Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής. Η αντλία θα 
είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας από 0,5έως 8 atm.Θα έχει δυνατότητα αναρροφήσεως από 5έως 500 
λίτρων διαλύματος ανά ώρα.Θα έχει την δυνατότητα να ελεγχθεί η αναρρόφηση χρησιμοποιώντας σύστημα 
On/Off.Θα είναι διατομής 3/4’’.Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, η 
εργασία εγκατάστασης , σύνδεσης, δοκιμών καθώς και όλα τα μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή 
λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ολογράφως:Χίλια Επτακόσια Ευρώ  

Αριθμητικώς: 1.700,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 45ο 

ΝΑ Η.9.2.15.2Καλώδια ανθυγρό 3Χ0,8 mm 

                          Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 47  

Το καλώδιο υπόγειας τοποθέτησης (τύπου UF) θα είναι συμβατό με συστήματα αποκωδικοποιητών που 
χρησιμοποιείτε στο έργο. 

Οι αγωγοί θα πρέπει να είναι συνεστραμμένοι και συμπαγείς χάλκινοι αγωγοί με μόνωση πολυαιθυλενίου 0.7 
χιλιοστών (μπλε και μαύρο). Το εξωτερικό περίβλημα θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο μπλε 
χρώματος. Θα πρέπει να συμφωνεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα CEI 60502-1 και θα είναι εγκεκριμένο από τον 
κατασκευαστή για τα αντίστοιχα συστήματα αποκωδικοποιητών.  

Ο αριθμός των αγωγών θα είναι 2 χρώματος κόκκινου και μαύρου, με διατομή 2.5 τετρ. Χιλιοστών. Το μέγιστο 
ρεύμα (βασισμένο στην θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 βαθμών Κελσίου για καλώδιο τοποθετημένο στο 
έδαφος ή 30 βαθμούς Κελσίου για καλώδιο σε ανοικτό χώρο και πάντα μεταφέροντας ρεύμα) θα είναι 46Α σε 
ταφή στο έδαφος ή 33Α σε ανοικτό χώρο. 

 Θα πρέπει να έχει U= 14.8 V/A/km (cos 0 = 0.8) και εξωτερική διάμετρο ελάχιστο 9.5 & μέγιστο 11.5.  
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, η εργασία εγκατάστασης , 
σύνδεσης, δοκιμών καθώς και όλα τα μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του αρδευτικού 
δικτύου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ολογράφως:Τρία Ευρώ και Πενήντα Λεπτά   

Αριθμητικώς:3,50€ 

 

ΑΡΘΡΟ 46ο 

Η1.2.3 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης  10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ32 

                Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), Φ 32, πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Ο σωλήνας θα 
είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2015 και θα συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποητικό. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια 
των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόνκλπ), η μεταφορά, η 
προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Ολογράφως:Ογδόντα Λεπτά   

Αριθμητικώς: 0,80€ 

 

ΑΡΘΡΟ 47ο 

ΝΑ Η 9.2.7.5Προγραμματιστής 6 στάσεων επεκτάσιμος έως 48 στάσεις   
 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 52 

Ο προγραμματιστής θα είναι επεκτάσιμος με το στάνταρ μοντέλο στις 6 στάσεις. Θα διαθέτει 1 πλακέτα 
επέκτασης τουμονοκαλωδιακού συστήματος 48 στάσεων. Ο προγραμματιστής θα διαθέτει 4 ανεξάρτητα 
προγράμματα (A, B, C, και D) με 8 ενάρξεις ανά πρόγραμμα για τα προγράμματα A, B, και C και 16 ενάρξεις για 
το πρόγραμμα D σε σύνολο μέχρι και 40 ενάρξεις ημερησίως. Θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας 
οποιωνδήποτε 2 προγραμμάτων ταυτόχρονα. Η διάρκεια ποτίσματος θα ποικίλει από 1 λεπτό έως 12 ώρες με 1 
λεπτό αύξηση ανά στάση. Θα υπάρχει δυνατότητα χρόνο καθυστέρησης ανάμεσα στις στάσεις έως και 9 ώρες. Ο 
προγραμματιστής θα έχει 4 επιλογές εβδομαδιαίου προγραμματισμού: 7-ήμερο ημερολόγιο, 31-ήμερο 
ημερολόγιο, μονές και ζυγές ημέρες προγραμματισμού. Θα διαθέτει επίσης ημερολόγιο 365 ημερών έτσι ώστε 
να είναι πραγματική η προσαρμογή των μονών και ζυγών ημερών προγραμματισμού. Η λειτουργία θα μπορεί να 
είναι αυτόματη, ημιαυτόματη ή και χειροκίνητη. Θα διαθέτει οθόνη LCDαφαιρούμενη, με δυνατότητα 
προγραμματισμού όταν αυτή δεν είναι τοποθετημένη στον προγραμματιστή.  

Ο προγραμματιστής θα διαθέτει διακόπτη on-off για αισθητή βροχής που θα επιτρέπει στον χειριστή να αγνοεί ή 
όχι την ύπαρξη αισθητή όταν είναι αναγκαίο. Ο προγραμματιστής θα έχει δυνατότητα αναστολής του 
ποτίσματος για προκαθορισμένη περίοδο από 1 έως 180 ημέρες. Θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει έως 2 
αισθητές τύπου κλικ ή αισθητές παροχής. Θα επιτρέπει σύνδεση με αισθητή παροχής ο οποίος έχει καθοριστεί 
από τον χειριστή για τη διάμετρο του σωλήνα στον οποίο θα τοποθετηθεί. Ο αισθητής παροχής θα μετρά 
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πραγματική παροχή σε γαλόνια ή λίτρα. Ο προγραμματιστής θα έχει μνήμη καταγραφής στην οποία θα ανοίγει 
κάθε στάση για μια μικρή περίοδο, θα καταγράφει και θα αποθηκεύει την πραγματική παροχή ανά στάση. 

Όταν η παροχή θα ξεπερνιέται κατά τη διάρκεια ομαλής λειτουργίας, ο προγραμματιστής θα καταγράφει ένα 
alarm παροχής, θα διακόπτει την άρδευση της στάσης ή των στάσεων που συμβάλλουν σε αυτές τις χαμηλές ή 
υψηλές ενδείξεις και θα συνεχίζει με την άρδευση των στάσεων που δεν δημιουργούν πρόβλημα.  

Ο προγραμματιστής θα διαθέτει επίσης πρόγραμμα γρήγορου ελέγχου, επιτρέποντας σε όλες τις στάσεις να 
λειτουργούν διαδοχικά για συγκεκριμένο χρόνο καθορισμένο από το χρήστη, με αυξήσεις από 1 δευτερόλεπτο 
ως 10 λεπτά. 

Ο προγραμματιστής θα διαθέτει επίσης πρόγραμμα εύκολης ανάκτησης που αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις. Ο 
χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επαναποθηκεύει το σύστημα οποιαδήποτε στιγμή μετά την αρχική 
εγκατάσταση. Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις εύκολης ανάκτησης μπορούν να ενημερωθούν οποιαδήποτε στιγμή 
από το χρήστη. Ο προγραμματιστής θα διαθέτει ένα κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας για γρήγορους ελέγχους 
προβλημάτων. Θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και θα συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό. Επίσης, ο 
προγραμματιστής θα διαθέτει κύκλωμα προγραμματισμού εκκίνησης αντλίας ή master βάνας που μπορεί να 
ενεργοποιήσει το ρελέ για την εκκίνηση της αντλίας ανά ζώνη. Επίσης θα έχει και δυνατότητα προγραμματισμού 
καθυστέρησης έως και 10 ώρες ανάμεσα στις στάσεις. 

Η είσοδος του μετασχηματιστή θα είναι 120/240 VAC, 50/60Hz και η έξοδος 24 VAC, 1.5A (40VA). Η μέγιστη 
έξοδος κάθε στάσης θα είναι  24 VAC, 0.56A. Θα υπάρχει δυνατότητα backup του προγράμματος από ένα 
κύκλωμα μη πτητικής μνήμης που θα κρατά το πρόγραμμα επ’ αόριστο. Ο προγραμματιστής θα έχει τη 
δυνατότητα να κρατήσει τους χρόνους άρδευσης σε περίπτωση διακοπής με την χρήση μιας μπαταρίας λιθίου. 

Όλες οι ενδείξεις της κατάστασης του αισθητή, της δραστηριότητας της ηλεκτροβάνας και της παροχής θα είναι 
ορατές μέσω φώτων LED. Όλα τα alarms της στάσης ή της παροχής θα φαίνονται στην οθόνη LCD.   

Ο προγραμματιστής θα έχει την επιλογή του ROAM ή ICR πακέτου τηλεελέγχου που επιτρέπει την λειτουργία του 
προγραμματιστή από απόσταση. Η σύνδεση του πακέτου με τον προγραμματιστή θα είναι διαθέσιμη μέσω της 
εργοστασιακά τοποθετημένης εξόδου SmartPort.  

Τέλος ο προγραμματιστής θα διαθέτει εγγύηση υπό προϋποθέσεις 5 ετών.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, η εργασία εγκατάστασης , 
σύνδεσης, δοκιμών καθώς και όλα τα μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του αρδευτικού 
δικτύου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Οκτακόσια Είκοσι Ευρώ   

Αριθμητικώς: 820,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 48ο 

ΝΑ Ι 1.1 Πλακέτα μετατροπής σε μονοκαλωδιακό 48 στάσεων 
 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 61 
 
Η πλακέτα μετατροπής σε μονοκαλωδιακό 48 στάσεων,θα είναι κατάλληλη να τοποθετηθεί στον παραπάνω 
προγραμματιστή 6 στάσεων, και να τον μετατρέψει σε μονοκαλωδιακό.Θα είναι κατασκευασμένη από 
εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 συνοδευόμενη από 
το σχετικό πιστοποιητικό και θα έχει την δυνατότητα να μπορεί να ενεργοποιεί μέχρι και 48 στάσεις.Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, η εργασία εγκατάστασης , σύνδεσης, 
δοκιμών καθώς και όλα τα μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Εξακόσια Ογδόντα Ευρώ   

Αριθμητικώς: 680,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 49ο 

ΝΑ Θ 6.10 Αποκωδικοποιητής 2 στάσεων  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 62 

Ο αποκωδικοποιητής 2 στάσεων θα είναι κατάλληλος να ανιχνεύει την ηλεκτρική εντολή από  τον παραπάνω 
προγραμματιστή,και να ενεργοποιεί την αντίστοιχη ηλεκτροβάνα. Θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο 
κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 συνοδευόμενος από το σχετικό 
πιστοποιητικό.Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, η εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών καθώς και όλα τα μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία 
του αρδευτικού δικτύου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως: Διακόσια Ογδόντα Ευρώ   

Αριθμητικώς: 280,00€ 

ΑΡΘΡΟ 50ο 

ΝΑ Η 9.2.14.1.6 Μεταλλικό PILLAR με ενσωματωμένη κλειδαριά 

                             Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8 

Το μεταλλικό PILLAR θα είναι στεγανό με ενσωματωμένη κλειδαριά και υποδοχή για εξωτερική κλειδαριά 
(λουκέτο ασφαλείας).Θα έχει 2 πόρτες,χωρίς ενδιάμεση κολώνα μεταξύ τους.Θα είναι διαστάσεων 150πλάτος 
Χ120 ύψος Χ100εκ. βάθος. Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Θα συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής. Το μεταλλικό PILLAR θα είναι κατασκευασμένο από 
γαλβανιζέλαμαρίνα πάχους 1, 25χιλιοστά.Θα έχει περσίδες αερισμού με φίλτρο,θα έχει ανεμιστήρα με φίλτρο 
και θερμοστάτη ενεργοποίησης του ανεμιστήρα με τον ηλεκτρολογικό του πίνακα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, η εργασία εγκατάστασης, 
σύνδεσης, καθώς και όλα τα μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή και έντεχνη λειτουργία του. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Χίλια Διακόσια Ευρώ   

Αριθμητικώς: 1.200,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 51ο 

Β10.4 Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104 

Καθιστικά με σκελετό από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς διαδοκίδες 
φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m και δύο στοιχεία πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 
0,15 x 0,05 m, συνδεόμενα με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:ΕκατόνΕνενήντα Ευρώ  

Αριθμητικώς: 190,00€ 

ΑΡΘΡΟ 52ο 

Β11.9 Επιστήλιος μονός κάδος 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104 

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας 30 lt, ανοικτού στο 
άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, βαμμένου 
με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως:Διακόσια Ευρώ     

Αριθμητικώς:200,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 53ο 

Β9.2 Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104 

 

Κατασκευή ξύλινης πέργολας πολυγωνικού σχήματος, από εμποτισμένη ξυλεία, με ορθοστάτες διατομής 
τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδομή μορφής εσχάρας από στοιχεία διατομής 0,05 x 0,10 m, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ολογράφως:Ενενήντα Ευρώ     

Αριθμητικώς: 90,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 54ο 

ΝΑ Β12.6  Πίστα κατάλληλη για ποδήλατο, πατίνι και skate 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104 

              Η πίστα θα έχει περίπου μήκος διαδρομής 65m και τις παρακάτω ενδεικτικές διαστάσεις:                 
                                 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΑΣ (mm)  

 
 
 
 

                            

                             ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (mm) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από πενήντα έξι (56) ξεχωριστά κομμάτια και δύο (2) επιπλέον κομμάτια εισόδου-
εξόδου. Όλα τα κομμάτια θα έχουν κωδικό όνομα. Τα ξεχωριστά αρθρωτά κομμάτια της πίστας θα είναι 
κατασκευασμένα από ξύλο πεύκου με προστατευτική επίστρωση και εξωτερική επικάλυψη κόντρα πλακέ 
πάχους 9-15-18mm. Τα κομμάτια της πίστα ποδηλασίας θα διαθέτουν στοιχεία επένδυσης με εξωτερική 
επικάλυψη κόντρα πλακέ πάχους 9,15,18mm και η επιφάνεια οδήγησης της πίστας θα είναι κατασκευασμένη 
από ενισχυμένο σύνθετο υαλοβάμβακα επικαλυμμένο με πυριτική άμμο. Θα ενώνονται όλα τα κομμάτια με 
βίδες Μ10 από ανοξείδωτο ατσάλι και το υλικό κατασκευής του σκελετού θα είναι από γαλβανισμένο 
ανοξείδωτο ατσάλι. Τα κομμάτια της πίστας θα φέρουν ελαστικά πόδια από καουτσούκ πάχους 20mm, καθώς 
και ειδικά προστατευτικά για κάλυψη των μπροστινών βιδών και της εσοχής των κομματιών. Τα προστατευτικά 
θα καλύπτουν τις βίδες ώστε να αποφευχθεί η παραβίαση και να ενισχυθεί η ασφάλεια στα πλαϊνά των 
γωνιακών κομματιών. Τα προστατευτικά θα καλύπτουν το πίσω μέρος της κοιλότητας των κομματιών και θα 
καλύπτουν όλες τις βίδες ώστε να αποφευχθεί η παραβίαση και να ενισχυθεί η ασφάλεια, καθώς και να μην 
μαζεύονται σκουπίδια κάτω από τα αντίστοιχα κομμάτια. Τα προστατευτικά πάνελ τοποθετούνται σταθερά 
πάνω στην πίστα με συνδετικό υλικό από ανοξείδωτες βίδες και παξιμάδια. 
Η πίστα ποδηλασίας θα ενδείκνυται για όλες τις δραστηριότητες τροχού, όπως ποδήλατα,  skateboards, 
longboards, rollerskates, in-lineskates, ripstick κτλ. Θα συνοδεύεται από σχετικό τεχνικό φυλλάδιο – 
προσπέκτους, γενική εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου, σχεδιαστικό έντυπο, στο οποίο θα 
απεικονίζονται: τρισδιάστατα τα ξεχωριστά κομμάτια με την κωδικοποίησή τους, η πλάγια όψη του κάθε 
κομματιού με τις διαστάσεις με τα σημεία ένωσης και η κάτοψη, σε κλίμακα 1:20 ή 1:15.Η πίστα θα τοποθετηθεί 
πάνω σε τουλάχιστον 10cm ανόργανο υλικό συμπιεσμένο σε 45MPa. Η υφιστάμενη επιφάνεια κάτω από το 
ανόργανο υλικό θα πατηθεί με ειδικό μηχάνημα σε 35MPa. Η κατασκευή θα διαθέτει πιστοποίηση της πίστας 
ποδηλασίας από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης που να ανταποκρίνεται στα πρότυπα που ορίζονται στο 
πρότυπο ΕΝ 14974 “Εγκαταστάσεις για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς - Απαιτήσεις Ασφαλείας και 
Μέθοδοι Δοκιμής" ή ισοδύναμο.Η πίστα ποδηλασίας θα πρέπει να διαθέτει γενική εγγύηση καλής λειτουργίας 
10 ετών όσον αφορά τη λειτουργική αντοχή όλων των προκατασκευασμένων μονάδων σκυροδέματος,5 χρόνια 
για τη λειτουργική αντοχή όλων των γαλβανισμένων και μη επικαλυμμένων χαλύβδινων / μεταλλικών μερών, 
συμπαγών πλαστικών μερών και ξύλινων μερών που διατηρούνται με εμποτισμό λαδιού σε τακτική βάση, 

ΜΗΚΟΣ: 24300 

ΠΛΑΤΟΣ: 15700 

ΜΗΚΟΣ: 28300 

ΠΛΑΤΟΣ: 19700 

 

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ: 

<1000 
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ανάλογα με τις τοπικές καιρικές συνθήκες και 2 χρόνια σε επικαλυμμένες σανίδες κόντρα πλακέ, 
επεξεργασμένες επιφάνειες ξύλου, καθώς και σε γαλβανισμένες, επισφραγιστικές και βαμμένες επικαλύψεις. 

Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά μικροϋλικά που 
απαιτούνται, η πλήρης συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και μεταφοράς του.Η τοποθέτηση της πίστας και ο τρόπος συναρμολόγησηςθα 
πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει με βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και τις 
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως: Εκατόν Είκοσι Χιλιάδες Ευρώ     

Αριθμητικώς: 120.000,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 55ο 

ΝΑ Β12.1  Σύνθεση χωροδικτυώματος τύπου πυραμίδας που συνδέεται μέσω διχτυωτών   

 γεφυρών σε πολύπλευρη σφαίρα χωροδικτυώματος με αιώρα 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5105 

Η σύνθεση αποτελείται από δύο ενοποιημένα κύρια στοιχεία τα οποία είναι μια πυραμίδα και μια σφαίρα.  
Η πυραμίδα «χωροδικτύωμα» έχει ύψος 7,2m μετρημένο από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους. 
Η κάτοψή της θα είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο με πλευρά πλάτους14,9m. Η κατασκευή θα στηρίζεται 
σε έναν κεντρικό μεταλλικό πυλώνα στήριξης διατομής Ø157mmπου θα αποτελείται από δύο επιμέρους 
στοιχεία. Το πρώτο εξ αυτών θα έχει μήκος 3200mmκαι στο ένα άκρο του θα φέρει το αρσενικό κυλινδρικό 
στοιχείο σύνδεσης μέσω του οποίου συνδέεται το δεύτερο στοιχείο μήκους 3690mmδιαμορφώνοντας το τελικό 
μήκος των 6890mm.Ο πυλώνας θα συνδέεται μέσω βολβοειδούς στοιχείου αλουμινίου με τη μεταλλική βάση 
που θα πακτωθεί στο έδαφος. Στην κορυφή του ο πυλώνας θα φέρει ειδικό σφαιρικό στοιχείο 
αλουμινίουØ250mm που θα αποτελεί σημείο σύνδεσης των σχοινιών και θα διαθέτει ειδικό σύστημα 
ταυτόχρονης και εύκολης ρύθμισης της τάνισης. Για την πρόσβαση σε αυτόν τον μηχανισμό, χρησιμοποιείται 
κυκλική οπή που θα ασφαλίζεται από κάλυμμα από EPDM. 
Σε ένα σημείο περίπου 1800mmχαμηλότερα από την κορυφή του πυλώνα, θα συνδέονται πέντε μεταλλικοί 
σωλήνες διατομήςØ60.3mm και μήκους 1300mmπου θα λειτουργούν ως ράβδοι διανομής υπό την έννοια ότι 
στο ελεύθερο άκρο τους θα συνδέονται τα σχοινιά που θα ξεκινούν από την κορυφή οπότε και θα αποτελούν 
αποστάτες μεταξύ του πυλώνα δημιουργώντας έτσι τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο.  
Ο πυλώνας θα φέρει επίσης δύο πεντάπλευρα στοιχεία με μήκος πλευράς περίπου 600mm, το πρώτο εκ των 
οποίων θα βρίσκεται σε ύψος περίπου 1700mmαπό το διαμορφωμένο έδαφος ενώ το δεύτερο θα είναι σε ύψος 
περίπου 3200mm. 
Στο ειδικό σφαιρικό στοιχείο αλουμινίου Ø250mm που θα βρίσκεται στην κορυφή του πυλώνα θα συνδέονται 10 
πολύκλωνα σχοινιά διατομής Ø16mm με εσωτερικό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα που καλύπτεται με ίνες 
πολυεστέρα αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και με αντοχή 65kNέκαστο. Τα σχοινιά ομαδοποιούνται ανά 
δύο παράλληλα και με μεταξύ τους απόσταση 30mm. Κατά συνέπεια τα πέντε διπλά σχοινιά εκτείνονται και 
καταλήγουν σε πέντε διαφορετικές βάσεις όπου και ασφαλίζονται. 
Σε κάθε βάση θα συνδέονται εκατέρωθεν άλλα δύο επιπρόσθετα σχοινιά, με προσανατολισμό προς το κέντρο 
της κατασκευής αλλά υπό γωνία, τα οποία συνδέονται το κάθε ένα με το αντίστοιχο της διπλανής βάσης μέσω 
ενός οριζόντιου σχοινιού. Με αυτόν τον τρόπο το σχήμα που θα προκύπτει υπό κάτοψη θα είναι τύπου αστεριού 
με πέντε ακτίνες. 
Εσωτερικά, όλη η κατασκευή θα αποτελεί μια σύνθεση από σχοινιά(πολύκλωνα σχοινιά διατομής Ø16mm με 
εσωτερικό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα που καλύπτεται με ίνες πολυεστέρα αντοχής σε υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) και με αντοχή 65kN έκαστο) διαμορφώνοντας ένα πολυεπίπεδοχωροδικτύωμα τριών 
διαστάσεων στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να κινηθούν κατά βούληση προς όποιον άξονα επιθυμούν. Θα 
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συνοδεύεται από πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176, σχετικό τεχνικό φυλλάδιο – προσπέκτους και 
όψη-κάτοψητης σύνθεσης του χωροδικτυώματος, υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του επίσημου 
αντιπροσώπου/διανομέα για διαθεσιμότητα ανταλλακτικών εφ’ όρου ζωής, εγγύηση 15 ετών για τα μεταλλικά 
στοιχεία και όλους τους συνδέσμους καθώς και εγγύηση 5 ετών για τα σχοινιά. Όλα τα σχοινιά θα συνδέονται με 
συνδέσμους αλουμινίου(κοίλους κυλίνδρους και ειδικά δαχτυλίδια σχήματος σταυρού), και σε καμία περίπτωση 
πλαστικούς, ειδικά σχεδιασμένους έναντι των βανδαλισμών ή κλοπών. Επιπρόσθετα θα πρέπει να είναι δυνατή 
όχι μόνο η αντικατάσταση ενός συνδέσμου αλλά και ενός οποιουδήποτε σχοινιού χωρίς να απαιτηθεί αλλαγή 
μεγάλου τμήματος ή και όλου του δικτυώματος που θα ήταν κάτι εξαιρετικά κοστοβόρο.Ακόμη, οι σύνδεσμοι θα 
πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να μην καταστρέφεται το σχοινί στο σημείο της σύνδεσης.  
Η πυραμιδοειδής αναρριχητική δραστηριότητα συνδέεται με την σφαιροειδή μέσω μιας γέφυρας από σχοινιά 
και δίχτυα. Συγκεκριμένα, ανάμεσα από δύο εκ των βάσεων και μέσω του οριζόντιου σχοινιού που ενώνει τα 
σχοινιά από τις βάσεις, θα συνδέεται δίχτυ πλάτους περίπου 1050mm και μήκους περίπου 2800mmτο οποίο θα 
έχει καρέ περίπου 250x250mm. Στο άλλο του άκρο, το δίχτυ συνδέεται σε δύο μεταλλικούς ορθοστάτες 
διατομής Ø133mm που θα συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικό σωλήνα διατομής Ø60,3mm. Οι συνδέσεις θα 
πραγματοποιούνται με ειδικούς δακτυλίους από αλουμίνιο. Εκατέρωθεν του οριζόντιου μεταλλικού σωλήνα 
συνδέεται ένα ακόμα δίχτυ αντίστοιχων χαρακτηριστικών αλλά με μήκος περίπου 2500mm. Για την διέλευση 
μέσω αυτών των δύο συνεχόμενων διχτυών, χρησιμοποιούνται σχοινιά ως κουπαστές. 
Η σφαιροειδής αναρριχητική δραστηριότητα, στην οποία θα καταλήγουν οι γέφυρες, διαμορφώνεται από 
μεταλλικό σκελετό ο οποίος θα εσωκλείει χωροδιχτύωμα από σχοινιά αντίστοιχα αυτών της πυραμίδας. 
Τα μεταλλικά στοιχεία του σκελετού θα είναι 28 σωλήνες διατομής Ø60,3mm μήκους περίπου 1850mm. Το 
σχήμα που θα προκύπτει θα είναι ένα κυρτό κανονικό πολύεδρο με «διάμετρο» 5400mmόταν υπολογίζονται και 
τα στοιχεία σύνδεσης. Η κάτοψή του δηλαδή, θα είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο με πλευρά πλάτους 
5400mm. 
Σε κάθε κόμβο του σκελετού, τα μεταλλικά στοιχεία συνδέονται με ένα ειδικό σφαιρικό στοιχείο αλουμινίου 
Ø250mm αντίστοιχο των εκάστοτε απαιτήσεων καθώς στα τέσσερα από αυτά θα συνδέονται από 3 μεταλλικοί 
σωλήνες, στα 5 από αυτά θα συνδέονται από 4 μεταλλικοί σωλήνες ενώ στα 8 από αυτά θα συνδέονται από 5 
μεταλλικοί σωλήνες. 
Εσωτερικά, όλη η κατασκευή θα αποτελεί μια σύνθεση από σχοινιά τα οποία συνδέονται στους ίδιους κόμβους 
διαμορφώνοντας ένα πολυεπίπεδοχωροδικτύωμα τριών διαστάσεων στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να 
κινηθούν κατά βούληση προς όποιον άξονα επιθυμούν. Ο κάθε κόμβος θα διαθέτει ειδικό σύστημα ταυτόχρονης 
και εύκολης ρύθμισης της τάνισης. Για την πρόσβαση σε αυτόν τον μηχανισμό, χρησιμοποιείται κυκλική οπή που 
θα ασφαλίζεται από κάλυμμα από EPDM. 
Στην αναρριχητική σφαίρα θα συνδέεται ένα επικλινές δίχτυ πλάτους 1500mmπου θα λειτουργεί ως εναλλακτική 
είσοδος και έξοδος από την κατασκευή, αλλά και μια αιώρα. Η αιώρα θα συνδέεται στον σκελετό από την μία 
πλευρά και σε έναν μεταλλικό ορθοστάτη από την άλλη. Το μήκος της αιώρας θα είναι 3000mmενώ το πλάτος 
700mm. 
Όλα τα σχοινιά της κατασκευής είναι πολύκλωνα, διατομής Ø16mm με εσωτερικό γαλβανισμένο 
συρματόπλεγμα που καλύπτεται με ίνες πολυεστέρα αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και με αντοχή 65kN 
έκαστο. 
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα έχουν υποστεί αντιδιαβρωτική επεξεργασία που περιλαμβάνει αμμοβολή και 
είναι στο σύνολο της μια διαδικασία με χρήση ψευδαργύρου-/εποξειδίου-/πολυεστέρα, απουσίας διαλυτών.   
Τα σχοινιά κατασκευάζονται σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας από τουλάχιστον οχτώ διαθέσιμα χρώματα με τις 
επιλογές να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια διχρωμία καθώς και μια τριχρωμία. 

Ηλικία παιδιών:   5+ 

Ύψος πτώσης (EN 1176):                         1.84 m 

Μήκος x Πλάτος x Ύψος:     21.9 m x 14.9 m x 7.2 m 

Επιφάνεια ασφαλείας (EN 1176): 25.1 m x 17.9 m                

Ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας ασφαλείας EN 1176:                                                    242.6 m² 
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Αριθμός βάσεων 12 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ολογράφως: ΕκατόνΔέκα Χιλιάδες Ευρώ     

Αριθμητικώς: 110.000,00€ 

ΑΡΘΡΟ 56ο 
ΝΑ Ε 16.6.4 Δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης 190cm 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  7912 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm ή 1.000 x 1.000 mm. 
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, 
με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά 
λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές 
οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. 
Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη απορροή των υδάτων.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη 
ύψους πτώσης (190cm),το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης 
κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018&ΕΝ71-3:2019,από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό.Το 
προϊόν θα συνοδεύεται από ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου. Επίσης θα πρέπει να 
συνοδεύεται  από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω 
στρώση του δαπέδου, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς 
Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) 
όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.Το δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι 
οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. Θα πραγματοποιηθούν όλες 
οι απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση υπόβασης, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα 
οπλισμένο πάχους 10εκ με περιμετρικά σενάζια όπου απαιτείται. Θα εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες 
μικρής κλίμακας για ομαλοποίηση του εδάφους, ενώ θα κατασκευαστούν τσιμεντένια τοιχία αντιστήριξης όπου 
απαιτείται. Θα απομακρυνθούν από τον εκάστοτε χώρο τα υφιστάμενα υλικά εδάφους (χαλίκι ή άμμος ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα).  Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια 
μεταφορά, εργασίες και υλικά τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(m2) 

Ολογράφως: Ενενήντα Πέντε Ευρώ     

Αριθμητικώς: 95,00€ 

                   ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
        ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ                                                  ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
               ΒΑΘΜΟΣ Α'                                                      ΜSc ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
                                                                                                      ΒΑΘΜΟΣ Α' 
 
 
 
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
           ΤΕ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ                                                                      
MΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ 
             ΒΑΘΜΟΣ Α'                                 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ        

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
«ΕΛΑΙΩΝΑ» 

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

    ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

   Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΈΡΓΟΥ 

α/α Είδος Εργασίας 
Μον.
Μετ 

Άρθρο 
Αρ. 
Τιμ 

Κωδ. Αναθ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 

              Δαπάνη 

Μερική Ολική 

  1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών 
απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

kg 64.01.01 1 ΟΙΚ 6401 11.500,00 4,50 51.750,00 

  

2 
Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

kg 62.21 2 ΟΙΚ 6221 300,00 5,00 1.500,00 
  

3 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

m2 77.55 3 ΟΙΚ 7755 600,00 6,70 4.020,00 

  

4 
Κατασκευή διαδρόμων με πάχος 50 mm με φυτικό 
οικολογικό σταθεροποιητή  m2 ΝΑ. 73.93 4 ΟΙΚ 7373.1 480,00 54,00 25.920,00 

  

5 Κατασκευή βρύσης  τεμ. ΝΑ65.60 5 OIK 6542 2,00 300,00 600,00   

6 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

m2 77.54 6 ΟΙΚ 7754 150,00 6,70 1.005,00 

  

Άθροισμα 1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 84.795,00 84.795,00 

Σύνολο : 1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 84.795,00 

 

 

  2.ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  m3 Α-2 7 
ΟΔΟ-
1123Α 

1960 0,70 1.372,00   

2 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m 

m3 Β-1 8 ΟΔΟ-2151 98,56 4,00 394,24   

3 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα m Α-10 9 ΟΙΚ-6448 305,00 6,60 2.013,00   

4 
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

m3 Β-29.3.1 10 ΟΔΟ-2532 86,00 94,20 8.101,20   

5 
Εγχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατασκευασμένα επί 
τόπου στο έργο  

m ΝΑ Β- 51 11 ΟΔΟ-2921 610,00 13,70 8.357,00   

6 Σταμπωτή διακοσμητική άσφαλτος m2 ΝΑ Δ9.2 12 
ΟΔΟ-
4521Β 

420,00 97,00 40.740,00   

7 
Στρώση στράγγισης οδοστρώματος με αποστραγγιστικό 
δίκτυο  

m2 ΝΑ Γ-3 13 
ΟΔΟ-

3121.Β 
790,00 30,07 23.755,30   
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Άθροισμα 2.ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 84.732,74 84.732,74 

Σύνολο :2.ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 84.732,74 

  

      σε μεταφορά   169.527,74 

      από μεταφορά   169.527,74 

α/α Ένδειξη εργασιών 
Μον. 
Μετ
ρ. 

Άρθρο 
Αρ.Τ

ιμ 
Κωδ. Αναθ. Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

                 Δαπάνη 

Μερική Ολική 

  3.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

1 

Εγκατάσταση φωτοβολταικού φωτιστικού με ιστό 

τεμ. 
ΝΑ 

60.10.30.08 
14 ΗΛΜ103 18,00 3.200,00 57.600,00   

Άθροισμα 3.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 57.600,00 57.600,00 

Σύνολο :3.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 57.600,00 

  

  4.ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

1 
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών 
ή εγκατάσταση χλοοτάπητα  

στρ. Γ1 15 ΠΡΣ 1140 4,35 105,00 456,75 

  

2 Προμήθεια και εγκατασταση κηπευτικού χώματος m3 ΝΑ Δ7 16 ΠΡΣ 1710 1.960,00 15,00 29.400,00 
  

3 Προμήθεια βελτιωτικών εδάφους  m3 ΝΑ Δ10 17 ΠΡΣ 5340 250,00 85,00 21.250,00   

4 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  m3 Γ2 18 ΠΡΣ 1620 250,00 5,00 1.250,00   

5 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m τεμ. Ε2.2 19 ΠΡΣ 5120 3.786,00 2,00 7.572,00 
  

6 Δένδρα ειδικής κατηγορίας  τεμ. ΝΑ Δ1.8 20 ΠΡΣ 5210 160,00 220,00 35.200,00   

7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 lt - 80 lt τεμ. Ε9.8 21 ΠΡΣ 5210 660,00 6,00 3.960,00 
  

8 
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου με μήκος 
πασσάλου πάνω από 2,50 m 

τεμ. Ε11.1.2 22 ΠΡΣ 5240 160,00 4,00 640,00 

  

9 Θάμνοι ειδικής κατηγορίας 1 τεμ. NA Δ2.5 23 ΠΡΣ 5210 1.596,00 30,00 47.880,00   

10 Θάμνοι ειδικής κατηγορίας 2 τεμ. NA Δ2.6 24 ΠΡΣ 5210 1.200,00 45,00 54.000,00   

11 Θάμνοι ειδικής κατηγορίας 3 τεμ. NA Δ2.7 25 ΠΡΣ 5210 500,00 85,00 42.500,00   

12 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt τεμ. Ε9.6 26 ΠΡΣ 5210 1.596,00 3,00 4.788,00 
  

13 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt τεμ. Ε9.7 27 ΠΡΣ 5210 1.200,00 4,00 4.800,00 
  

14 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα στρ. Ε13.2 28 ΠΡΣ 5510 0,95 5.500,00 5.225,00 
  

15 
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης διαμέτρου από 0,61 m και 
άνω 

τεμ. ΣΤ1.2 29 ΠΡΣ 5330 690,00 0,3500 241,50 
  

16 Λιπανση φυτων με λιπαντηρες τεμ. ΣΤ 3.2 30 ΠΡΣ 5730 3.786,00 0,0500 189,30   

17 Λιπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος στρ. ΣΤ 3.3 31 ΠΡΣ 5730 2,85 15,0000 42,75 
  

18 
Σταλακτηφόροι Φ 17 mm από πολυαιθυλένιο με απόσταση 
σταλακτών 30 cm  

m 
ΝΑ 

Η8.2.7.1  
32 ΗΛΜ 8 15.200,00 1,9000 28.880,00 

  

19 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού 
δικτύου με μηχανικά μέσα 

m Α10 33 ΠΡΣ 2111 15.200,00 0,8000 12.160,00 
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      σε   μεταφορά 300.435,30 227.127,74 

      από μεταφορά 300.435,30 227.127,74 

α/α Ένδειξη εργασιών 
Μον. 
Μετ
ρ. 

Άρθρο 
Αρ.Τ

ιμ 
Κωδ. Αναθ. Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Δαπάνη 

Μερική Ολική 

  
Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1''   

τεμ. H9.1.1.6  34 ΗΛΜ 8 45,00 95,00 4275   

20 
Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60 cm,  6 
ηλεκτροβανών 

τεμ. Η.9.2.13.4 35 ΗΛΜ 8 12,00 45,0000 540,00 
  

21 
Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 
ηλεκτροβανών 

τεμ. Η.9.2.13.3 36 ΗΛΜ 8 2,00 25,0000 50,00 
  

22 Πλαστικά φρεάτια 6'',  μιας ηλεκτροβάνας τεμ. Η.9.2.13.1 37 ΗΛΜ 8 88,00 8,5000 748,00   

23 Εξαεριστικό 1/2'' τεμ. ΝΑ Η5.7.1  38 ΗΛΜ 12 44,00 7,5000 330,00   

24 Βαλβίδα καθαρισμού γραμμής 1/2'' τεμ. ΝΑ Η5.7.1  39 ΗΛΜ 12 44,00 7,5000 330,00   

25 Φίλτρο δίσκων 1’’ τεμ. ΝΑ Η7.2. 40 ΗΛΜ 8 1,00 253,0000 253,00   

26 Κλαπέ αντεπιστροφής 1'' διπλής έδρας τεμ. ΝΑ Η5.14 41 ΗΛΜ 12 1,00 540,0000 540,00   

27 Ρυθμιστής πίεσης 1''  τεμ. 
ΝΑ 

Η5.12.3 
42 ΗΛΜ 11 1,00 160,0000 160,00 

  

28 Κεφαλή λίπανσης 1'' με μανόμετρα τεμ. ΝΑ Κ1.1.1 43 ΗΛΜ 21 1,00 170,0000 170,00   

29 
Αντλία λιπάνσεως αναρροφήσεως κατάλληλη για λιπάσματα 
και οξέα 

τεμ. ΝΑ Κ1.1.2 44 ΗΛΜ 21 1,00 
1.700,00

00 
1.700,00 

  

30 Καλώδιο ανθυγρό  3κλωνοΧ0,8mm m 
ΝΑ 

Η.9.2.15.2 
45 ΗΛΜ 47 350,00 3,5000 1.225,00 

  

31 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 
atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 

m Η1.2.3 46 ΗΛΜ 8 2.100,00 0,8000 1.680,00 

  

32 Προγραμματιστής 6 στάσεων επεκτάσιμος έως 48 στάσεις   τεμ. 
ΝΑ 

Η.9.2.7.5 
47 ΗΛΜ 52 1,00 820,0000 820,00 

  

33 Πλακέτα μετατροπής σε μονοκαλωδιακό 48 στάσεων τεμ. ΝΑ Ι 1.1 48 ΗΛΜ 61 1,00 680,0000 680,00 
  

34 Αποκωδικοποιητής 2 στάσεων τεμ. ΝΑ Θ6.10 49 ΗΛΜ 62 1,00 280,0000 280,00   

35 Μεταλλικό PILLAR με ενσωματωμένη κλειδαριά τεμ. 
ΝΑ 

Η.9.2.14.1.
6 

50 ΗΛΜ 8 1,00 
1.200,00

00 
1.200,00 

  

36 
Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους 
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας  

τεμ. Β10.4 51 ΟΙΚ 5104 26,00 190,0000 4.940,00 

  

37 Επιστήλιος μονός κάδος τεμ. Β11.9 52 ΟΙΚ 5104 15,00 200,0000 3.000,00   

38 Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος m2 Β9.2 53 ΟΙΚ 5104 180,00 90,0000 16.200,00   

39 Πίστα κατάλληλη για ποδήλατο, πατίνι και skate  τεμ. ΝΑ Β12.6 54 ΟΙΚ 5104 1,00 
120.000,

0000 
120.000,00 

  

40 
Σύνθεση χωροδικτυώματος τύπου πυραμίδας που συνδέεται 
μέσω διχτυωτών γεφυρών σε πολύπλευρη σφαίρα 
χωροδικτυώματος με αιώρα  

τεμ. ΝΑ Β12.1 55 ΟΙΚ 5105 1,00 
110.000,

0000 
110.000,00 

  

41 Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,90m   m2 ΝΑ Ε16.6.4 56 OIK 7912 600,00 95,0000 57.000,00 
  

Άθροισμα 4.ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 626.556,30 626.556,30 

Σύνολο :4.ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 626.556,30 
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                Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 853.684,04€ 

                Γ.Ε & Ο.Ε 18% 153.663,13€ 

                Άθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ 1.007.347,17€ 

                Απρόβλεπτα 15% 151.102,08€ 

                Μερικό Σύνολο Σ1 1.158.449,25€ 

                Απολογιστικές δαπάνες   15.000,00€ 

                Γ.Ε & Ο.Ε Απολογιστικών 2.700,00€ 

                Μερικό Σύνολο Σ2 1.176.149,25€ 

                Ποσό για αναθεωρήσεις 3.351,52€ 

                Σύνολο προϋπολογισμού προ ΦΠΑ 1.179.500,77€ 

               Φ.Π.Α 24% 283.080,18€ 

                     ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

 

           ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
        ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ                                                  ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
               ΒΑΘΜΟΣ Α'                                                      ΜSc ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
                                                                                                       ΒΑΘΜΟΣ Α' 
 
 
 
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
           ΤΕ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ                                                                      
MΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ 
             ΒΑΘΜΟΣ Α'                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ  

 
Έργο : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ        ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΕΛΑΙΩΝΑ» 

    ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

  
    Αρ. 

Τιμ.  
Κωδικός 
Άρθρου  

Είδος Εργασίας  
Μον. 
Μέτρ. 

ΟΜΑΔΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

      
001 ΟΙΚ 

64.01.01 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ kg 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1 

Περιφραξη παρκου 

Κοιλοδοκός 60 x 60 x 4 ανα 2 μέτρα 308/2= 154 τεμ.x 2,5m (h) x 7,28 ειδ. βάρος  2.802,80 

    1.2 Βέργα μασιφ Φ 14 ανα 10 cm 308/0,1 = 61 τεμ. x 2m (h) x 1,21 ειδ. βάρος  7.453,60 

    1.3 Λάμα 45 x 4  308 x 2 =606 m x 1,41 ειδ. βάρος  854,46 

        Σύνολο 11.110,86 

        Στρογγυλοποίηση 11.500,00 

            

002 OIK 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ kg 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1 

Καγκελόπορτες  

Κοιλοδοκός 60 x 60 x 4   4 τεμ.x 2,5m (h) x 7,28 ειδ. βάρος χ 2 πορτες 145,60 

    1.2 Βέργα μασιφ Φ 14 ανα 10 cm  20 τεμ. x 2.5m (h) x 1,21 ειδ. βάρος χ 2 πορτες 121,00 

    1.3 Λάμα 45 x 4  4 τεμ x 1,25  x 1,41 ειδ. βάρος x 2 πορτες 14,10 

        Σύνολο 280,70 

        Στρογγυλοποίηση 300,00 

            

003 OIK 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m2 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1 
Ελαιοχρωματισμός 
περιφραξης 

300 m (L) x 1,96 m (h) 594,02 

    1.2 
Ελαιοχρωματισμός 
καγκελοπορτας 

2,6 m (L) x 2,3 m (h) 5,98 

        Σύνολο 600,00 

        Στρογγυλοποίηση 600,00 

            

004 ΝΑ. 73.93 Κατασκευή διαδρόμων με πάχος 50 mm με φυτικό οικολογικό σταθεροποιητή  

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m2 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD  480,00 

        Σύνολο 480,00 
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        Στρογγυλοποίηση 480,00 

            

005 ΝΑ65.60 Κατασκευή βρύσης  

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1       

        Σύνολο 2,00 

        Στρογγυλοποίηση 2,00 

            

006 OIK 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m2 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1 

Ξυλινη περγκολα 

Κολώνες 18 τεμ. x 3,5m (h) x ( 0,12 x 4 ) 30,24 

    1.2 Τεγίδες 45 τεμ x 5m (L) x ((0,06+0,12) x 2) 81 

    1.3 Οριζόντιοι δοκοί 7 τεμ. x 4,2m (L) x ((0,07+0,14) x2) 12,35 

    1.4 Οριζόντιοι δοκοί 7 τεμ. x 6 m (L) x ((0,07+0,14) x2) 17,64 

        Σύνολο 141,23 

        Στρογγυλοποίηση 150,00 

      ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ EΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

      
Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικός 
Άρθρου  

Είδος Εργασίας  
Μον. 
Μέτρ. 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

      007 Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m3 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Συνολική επιφάνεια 4355 m2 x 0,45 m =  1.959,75 

        Σύνολο 1.959,75 

        Στρογγυλοποίηση 1.960,00 

            

008 Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m3 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1 Τοιχίο περίφραξης Περιμ. 308 m x 0,8 m x 0,4 m 98,56 

        Σύνολο 98,56 

        Στρογγυλοποίηση 98,56 

            

009 Α-10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1 
Υπάρχον περιφρ. 
με συρματοπλ. 

    

        Σύνολο   

        Στρογγυλοποίηση 305,00 
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010 Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m3 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1 Τοιχίο περίφραξης 0,25 x 0,45 = 0,1125 m2 , 0,30 x 0,60 = 0,2925 m2, 30   

        Σύνολο   

        Στρογγυλοποίηση 86,00 

            

011 ΝΑ Β- 51 Εγχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατασκευασμένα επί τόπου στο έργο  

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1 
Χυτά κρασπεδα 
δρόμου 

Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD  610,00 

        Σύνολο 610,00 

        Στρογγυλοποίηση 610,00 

            

012 ΝΑ Δ9.2 Σταμπωτή διακοσμητική άσφαλτος 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m2 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Επιφάνεια μετρημένη από σχέδιο AUTOCAD  420,00 

        Σύνολο 420,00 

        Στρογγυλοποίηση 420,00 

  
    013 ΝΑ Γ-3 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος με αποστραγγιστικό δίκτυο  

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m2 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Επιφάνεια μετρημένη από σχέδιο AUTOCAD    

    1.2       

        Σύνολο 790,00 

      

   

  

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ EΡΓΑΣΙΩΝ  

      
Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικός 
Άρθρου  

Είδος Εργασίας  
Μον. 
Μέτρ. 

ΟΜΑΔΑ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

014 ΝΑ 
60.10.30.08 

Εγκατάσταση φωτοβολταικού φωτιστικού με ιστό 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD    

    1.2     18,00 

        Σύνολο 18,00 

      

    
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  EΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικός 
Άρθρου  

Είδος Εργασίας  
Μον. 
Μέτρ. 

ΟΜΑΔΑ 4:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

015 Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα  
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    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στρ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD    

    1.2     4,35 

        Σύνολο 4,35 

      

      016 ΝΑ Δ7 Προμήθεια και εγκατασταση κηπευτικού χώματος 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m3 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   4350Χ0,45=1957,5m3 1.957,50 

    1.2   Σύνολο 1.957,50 

        Στρογγυλοποίηση 1.960,00 

      

      017 ΝΑ Δ10 Προμήθεια βελτιωτικών εδάφους  

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m3 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   1960,00X0,12=235,20m3 235,20 

    1.2   Σύνολο 235,20 

        Στρογγυλοποίηση 250,00 

      

      018 Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m3 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος από άρθρο 17   

    1.1       

    1.2   Σύνολο 250,00 

            

      

      019 Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD  3.786,00 

    1.2   Σύνολο 3.786,00 

            

      

      020 ΝΑ Δ1.8 Δένδρα ειδικής κατηγορίας  

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD  160,00 

    1.2   Σύνολο 160,00 
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      021 Ε9.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 lt - 80 lt 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   500+160 660,00 

    1.2   Σύνολο 660,00 

            

      

      022 Ε11.1.2 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου με μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1    160 τεμ 160,00 

    1.2   Σύνολο 160,00 

            

      

      023 NA Δ2.5 Θάμνοι ειδικής κατηγορίας 1 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD  1.596,00 

    1.2   Σύνολο 1.596,00 

            

      

      024 NA Δ2.6 Θάμνοι ειδικής κατηγορίας 2 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD  1.200,00 

    1.2   Σύνολο 1.200,00 

            

      

      025 NA Δ2.7 Θάμνοι ειδικής κατηγορίας 3 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD  500,00 

    1.2   Σύνολο 500,00 

            

      

      026 Ε9.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     
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    1.1   1596τεμ 1.596,00 

    1.2   Σύνολο 1.596,00 

            

      

      027 Ε9.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   1200τεμ 1.200,00 

    1.2   Σύνολο 1.200,00 

            

      

      028 Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στρ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD  0,95 

    1.2   Σύνολο 0,95 

            

      

      029 ΣΤ1.2 Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης διαμέτρου από 0,61 m και άνω 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   500+160 660,00 

    1.2   Σύνολο 660,00 

        Στρογγυλοποίηση 690,00 

      

      030 ΣΤ 3.2 Λίπανση φυτών με λιπαντήρες 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   160Χ2+1596+1200+500=3786τεμ 3.786,00 

    1.2   Σύνολο 3.786,00 

            

      

      031 ΣΤ 3.3 Λιπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   0,95Χ3 2,85 

    1.2   Σύνολο 2,85 
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032 ΝΑ Η8.2.7.1  Σταλακτηφόροι Φ 17 mm από πολυαιθυλένιο με απόσταση σταλακτών 30 cm  

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 15.127,00 

    1.2   Σύνολο 15.127,00 

        Στρογγυλοποίηση 15.200,00 

      

      033 Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 15.127,00 

    1.2   Σύνολο 15.127,00 

        Στρογγυλοποίηση 15.200,00 

      

      034 H9.1.1.6  Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1''   

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 43,00 

    1.2   Σύνολο 43,00 

        Στρογγυλοποίηση 45,00 

      

      035 Η.9.2.13.4 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60 cm,  6 ηλεκτροβανών 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 11,00 

    1.2   Σύνολο 11,00 

        Στρογγυλοποίηση 12,00 

      

      036 Η.9.2.13.3 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 2,00 

    1.2   Σύνολο 2,00 

            

      

      037 Η.9.2.13.1 Πλαστικά φρεάτια 6'',  μιας ηλεκτροβάνας 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 88,00 

    1.2   Σύνολο 88,00 
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      038 ΝΑ Η5.7.1  Εξαεριστικό 1/2'' 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 44,00 

    1.2   Σύνολο 44,00 

            

      

      039 ΝΑ Η5.7.1  Βαλβίδα καθαρισμού γραμμής 1/2'' 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 44,00 

    1.2   Σύνολο 44,00 

            

      

      040 ΝΑ Η7.2. Φίλτρο δίσκων 1’’ 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 1,00 

    1.2   Σύνολο 1,00 

            

      

      041 ΝΑ Η5.14 Κλαπέ αντεπιστροφής 1'' διπλής έδρας 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 1,00 

    1.2   Σύνολο 1,00 

            

      

      042 ΝΑ Η5.12.3 Ρυθμιστής πίεσης 1''  

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 1,00 

    1.2   Σύνολο 1,00 

            

      

      043 ΝΑ Κ1.1.1 Κεφαλή λίπανσης 1'' με μανόμετρα 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. Περιβάλλον     
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Χώρος 

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 1,00 

    1.2   Σύνολο 1,00 

            

      

      044 ΝΑ Κ1.1.2 Αντλία λιπάνσεως αναρροφήσεως κατάλληλη για λιπάσματα και οξέα 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 1,00 

    1.2   Σύνολο 1,00 

            

            

      
045 

ΝΑ 
Η.9.2.15.2 

Καλώδιο ανθυγρό  3κλωνοΧ0,8mm 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 332,00 

    1.2   Σύνολο 332,00 

            

        Στρογγυλοποίηση 350,00 

      046 Η1.2.3 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 1.896,00 

    1.2   Σύνολο 1.896,00 

            

        Στρογγυλοποίηση 2.100,00 

      
047 

ΝΑ 
Η.9.2.7.5 

Προγραμματιστής 6 στάσεων επεκτάσιμος έως 48 στάσεις   

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 1,00 

    1.2   Σύνολο 1,00 

            

            

      048 ΝΑ Ι 1.1 Πλακέτα μετατροπής σε μονοκαλωδιακό 48 στάσεων 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 1,00 

    1.2   Σύνολο 1,00 
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      049 ΝΑ Θ6.10 Αποκωδικοποιητής 2 στάσεων 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 1,00 

    1.2   Σύνολο 1,00 

            

            

      

050 
ΝΑ 

Η.9.2.14.1.6 
Μεταλλικό PILLAR με ενσωματωμένη κλειδαριά 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD σύμφωνα με το αρδευτικό δίκτυο 1,00 

    1.2   Σύνολο 1,00 

            

            

      051 Β10.4 Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας  

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD  26,00 

    1.2   Σύνολο 26,00 

            

            

      052 Β11.9 Επιστήλιος μονός κάδος 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ. 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD  15,00 

    1.2   Σύνολο 15,00 

            

            

      053 Β9.2 Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος 

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ m2 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1   Μετρημένα από σχέδιο AUTOCAD  176,00 

    1.2   Σύνολο 176,00 

            

        Στρογγυλοποίηση 180,00 

      054 ΝΑ Β12.6 Πίστα κατάλληλη για ποδήλατο, πατίνι και skate  

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     
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    1.1     1,00 

    1.2   Σύνολο 1,00 

            

            

      
055 ΝΑ Β12.1 

Σύνθεση χωροδικτυώματος τύπου πυραμίδας που συνδέεται μέσω διχτυωτών γεφυρών σε πολύπλευρη σφαίρα 
χωροδικτυώματος με αιώρα  

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος     

    1.1     1,00 

    1.2   Σύνολο 1,00 

            

            

      056 ΝΑ Ε16.6.4 Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,90m   

    α/α Θέση  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεμ 

    1. 
Περιβάλλον 
Χώρος 

    

    1.1   Από χώρο ασφαλείας οργάνου χωροδικτυώματος 586,00 

    1.2   Σύνολο 586,00 

            

        Στρογγυλοποίηση 600,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΧΩΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                                                 ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                     ΠΑΡΚΟΥ «ΕΛΑΙΩΝΑ» 

 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

α/α Είδος Εργασίας 
Μον. 
Μετρ. 

Άρθρο Αρ.Τιμ 
Κωδ. 
Αναθ. 

Ποσότητα 

  1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού 
σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

kg 64.01.01 1 ΟΙΚ 6401 11.500,00 

2 

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

kg 62.21 2 ΟΙΚ 6221 300,00 

3 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου m2 77.55 3 ΟΙΚ 7755 600,00 

4 

Κατασκευή διαδρόμων με πάχος 50 mm με φυτικό οικολογικό 
σταθεροποιητή  m2 ΝΑ. 73.93 4 

ΟΙΚ 
7373.1 

480,00 

5 Κατασκευή βρύσης  τεμ. ΝΑ65.60 5 OIK 6542 2,00 

6 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου m2 77.54 6 ΟΙΚ 7754 150,00 

  2.ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  m3 Α-2 7 
ΟΔΟ-
1123Α 

1960 

2 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 
m 

m3 Β-1 8 
ΟΔΟ-
2151 

98,56 

3 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα m Α-10 9 ΟΙΚ-6448 305,00 

4 
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

m3 Β-29.3.1 10 
ΟΔΟ-
2532 

86,00 

5 
Εγχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατασκευασμένα επί τόπου 
στο έργο  

m ΝΑ Β- 51 11 
ΟΔΟ-
2921 

610,00 

6 Σταμπωτή διακοσμητική άσφαλτος m2 ΝΑ Δ9.2 12 
ΟΔΟ-
4521Β 

420,00 

7 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος με αποστραγγιστικό δίκτυο  m2 ΝΑ Γ-3 13 
ΟΔΟ-
3121.Β 

790,00 

  3.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Εγκατάσταση φωτοβολταικού φωτιστικού με ιστό 

τεμ. 
ΝΑ 

60.10.30.08 
14 ΗΛΜ103 18,00 

  4.ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1 
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα  

στρ. Γ1 15 ΠΡΣ 1140 4,35 
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2 Προμήθεια και εγκατασταση κηπευτικού χώματος m3 ΝΑ Δ7 16 ΠΡΣ 1710 1.960,00 

3 Προμήθεια βελτιωτικών εδάφους  m3 ΝΑ Δ10 17 ΠΡΣ 5340 250,00 

4 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  m3 Γ2 18 ΠΡΣ 1620 250,00 

5 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m τεμ. Ε2.2 19 ΠΡΣ 5120 3.786,00 

6 Δένδρα ειδικής κατηγορίας  τεμ. ΝΑ Δ1.8 20 ΠΡΣ 5210 160,00 

7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 lt - 80 lt τεμ. Ε9.8 21 ΠΡΣ 5210 660,00 

8 
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου με μήκος 
πασσάλου πάνω από 2,50 m 

τεμ. Ε11.1.2 22 ΠΡΣ 5240 160,00 

9 Θάμνοι ειδικής κατηγορίας 1 τεμ. NA Δ2.5 23 ΠΡΣ 5210 1.596,00 

10 Θάμνοι ειδικής κατηγορίας 2 τεμ. NA Δ2.6 24 ΠΡΣ 5210 1.200,00 

11 Θάμνοι ειδικής κατηγορίας 3 τεμ. NA Δ2.7 25 ΠΡΣ 5210 500,00 

12 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt τεμ. Ε9.6 26 ΠΡΣ 5210 1.596,00 

13 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt τεμ. Ε9.7 27 ΠΡΣ 5210 1.200,00 

14 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα στρ. Ε13.2 28 ΠΡΣ 5510 0,95 

15 Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης διαμέτρου από 0,61 m και άνω τεμ. ΣΤ1.2 29 ΠΡΣ 5330 690,00 

16 Λιπανση φυτων με λιπαντηρες τεμ. ΣΤ 3.2 30 ΠΡΣ 5730 3.786,00 

17 Λιπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος στρ. ΣΤ 3.3 31 ΠΡΣ 5730 2,85 

18 
Σταλακτηφόροι Φ 17 mm από πολυαιθυλένιο με απόσταση 
σταλακτών 30 cm  

m 
ΝΑ 

Η8.2.7.1  
32 ΗΛΜ 8 15.200,00 

19 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού 
δικτύου με μηχανικά μέσα 

m Α10 33 ΠΡΣ 2111 15.200,00 

 20 
Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1''   

τεμ. H9.1.1.6  34 ΗΛΜ 8 45,00 

21 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60 cm,  6 ηλεκτροβανών τεμ. Η.9.2.13.4 35 ΗΛΜ 8 12,00 

22 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών τεμ. Η.9.2.13.3 36 ΗΛΜ 8 2,00 

23 Πλαστικά φρεάτια 6'',  μιας ηλεκτροβάνας τεμ. Η.9.2.13.1 37 ΗΛΜ 8 88,00 

24 Εξαεριστικό 1/2'' τεμ. ΝΑ Η5.7.1  38 ΗΛΜ 12 44,00 

25 Βαλβίδα καθαρισμού γραμμής 1/2'' τεμ. ΝΑ Η5.7.1  39 ΗΛΜ 12 44,00 

26 Φίλτρο δίσκων 1/2'' τεμ. ΝΑ Η7.2. 40 ΗΛΜ 8 1,00 
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27 Κλαπέ αντεπιστροφής 1'' διπλής έδρας τεμ. ΝΑ Η5.14 41 ΗΛΜ 12 1,00 

28 Ρυθμιστής πίεσης 1''  τεμ. ΝΑ Η5.12.3 42 ΗΛΜ 11 1,00 

29 Κεφαλή λίπανσης 1'' με μανόμετρα τεμ. ΝΑ Κ1.1.1 43 ΗΛΜ 21 1,00 

30 
Αντλία λιπάνσεως αναρροφήσεως κατάλληλη για λιπάσματα και 
οξέα 

τεμ. ΝΑ Κ1.1.2 44 ΗΛΜ 21 1,00 

31 Καλώδιο ανθυγρό  3κλωνοΧ0,8mm m 
ΝΑ 

Η.9.2.15.2 
45 ΗΛΜ 47 350,00 

32 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 

m Η1.2.3 46 ΗΛΜ 8 2.100,00 

33 Προγραμματιστής 6 στάσεων επεκτάσιμος έως 48 στάσεις   τεμ. 
ΝΑ 

Η.9.2.7.5 
47 ΗΛΜ 52 1,00 

34 Πλακέτα μετατροπής σε μονοκαλωδιακό 48 στάσεων τεμ. ΝΑ Ι 1.1 48 ΗΛΜ 61 1,00 

35 Αποκωδικοποιητής 2 στάσεων τεμ. ΝΑ Θ6.10 49 ΗΛΜ 62 1,00 

36 Μεταλλικό PILLAR με ενσωματωμένη κλειδαριά τεμ. 
ΝΑ 

Η.9.2.14.1.6 
50 ΗΛΜ 8 1,00 

37 
Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες 
και δοκίδες φυσικής ξυλείας  

τεμ. Β10.4 51 ΟΙΚ 5104 26,00 

38 Επιστήλιος μονός κάδος τεμ. Β11.9 52 ΟΙΚ 5104 15,00 

39 Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος m2 Β9.2 53 ΟΙΚ 5104 180,00 

40 Πίστα κατάλληλη για ποδήλατο, πατίνι και skate  τεμ. ΝΑ Β12.6 54 ΟΙΚ 5104 1,00 

41 
Σύνθεση χωροδικτυώματος τύπου πυραμίδας που συνδέεται 
μέσω διχτυωτών γεφυρών σε πολύπλευρη σφαίρα 
χωροδικτυώματος με αιώρα  

τεμ. ΝΑ Β12.1 55 ΟΙΚ 5105 1,00 

42 Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,90m   m2 ΝΑ Ε16.6.4 56 OIK 7912 600,00 

   
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

 
 
 

ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ       ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ         Τ.Ε ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

                                     ΒΑΘΜΟΣ Α’ ΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ 

 
                       ΒΑΘΜΟΣ Α’                                                      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΧΩΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                                                 ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                     ΠΑΡΚΟΥ «ΕΛΑΙΩΝΑ» 

 
 
                                                                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.462.580,95€ 

                                                                                                    CPV: Κατασκευαστικές     

                                                                                   εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας 45212130-6 

 

 
                                                                    ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9790/06-03-2020 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ.  

Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι ειδικοί όροι, σε 
συνδυασμό με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας, που θα εφαρμοσθούν για την εκτέλεση του έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

2.1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η δημιουργία οικολογικού πάρκου «Ελαιώνα» σε 
κοινόχρηστο χώρο με σκοπό την βιοκλιματική και αστική του ανάπτυξη. Τα είδη, οι 
ποσότητες και οι προδιαγραφές του τρόπου εκτέλεσης των προβλεπομένων εργασιών 
περιέχονται στο Τιμολόγιο Μελέτης, στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα συμβατικά 
τεύχη του έργου.  

2.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ή επί έλαττον εργασίες, στην 
περίπτωση που θα καταστούν αναγκαίες τροποποιήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, 
μέσα στα πλαίσια του Ν. 4412/16. 

2.3. Αρχικό Οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό (ΣΠ) όπως αυτό 
αναφέρεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου (συμπεριλαμβανομένων 
των γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους), αυξημένο κατά το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών, τη δαπάνη αναθεώρησης και την δαπάνη Φ.Π.Α., όπως θα 
προκύψουν μετά τον επανυπολογισμό τους κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3.1. Τα στοιχεία της σύμβασης που θα 
συνοδεύουν αυτήν βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου 
αναφέρονται κατά σειρά ισχύος τους στο άρθρο 5 της Διακήρυξης της δημοπρασίας και 
είναι τα εξής:  

3.1.1. Το συμφωνητικό.  

3.1.2. Η Διακήρυξη.  

3.1.3. Η Οικονομική Προσφορά. 

3.1.4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης. 

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

3.1.6.  Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

3.1.7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

3.1.8 Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.  
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3.2. Για την εκτέλεση του έργου ισχύει:  

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις 
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική 
απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»  

4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 
Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 
2008 και άλλες διατάξεις». 

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του 
νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 
ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” καιτου ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013» 

10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει 

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α 
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του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν. 

15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 

21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, 
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση 
σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική 
Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» 
(Α΄44) 

26. της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός 
Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων 
Συμβάσεων 

27. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) 
της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε 
με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση 
του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών 
(ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

29. της με αρ. 117384 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ B 3821/2017) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 
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30. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

31. της με αρ. 64233 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ B’ 2453/09.06.2021) 
««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β΄ 4607)Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες,  

33. της με αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων 
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», 

34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για 
δημόσιες συμβάσεις έργων». 

35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα 
«Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου 
συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων 
εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

36. της με αριθμ. 28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009), όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 
(Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ. 

37. της με αριθμ. 1629/2010 Απόφασης ΑΠ για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για 
την ασφάλεια των επισκεπτών. 

38. του ΕισΝΑΚ και ιδίως των άρθρων 105 και 106. 
 

3.3. Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές  

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 της διακήρυξης της δημοπρασίας.  

3.3.1. Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
Οικοδομικών Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα).  

3.3.2. Το Π.Δ. 305/96 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ” και την 130159/7-5-1997 εγκύκλιο περί εφαρμογής του.  

3.3.3. Η εγκύκλιος Ε30/2000 (Αριθμ. Πρωτ. Οικ. Δ.Ε.Ε.Π.Π. 544/8 -11-2000) περί 
κοινοποίησης της απόφασης 43/19-9-2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας 
(Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε 
Δημοσίου Έργου».  

3.3.4. Η εγκύκλιος Ε3/2003 και η απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27 -11-2002 Απόφαση 
Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΦΕΚ 16/14-01-2003) πρόληψη και αντιμετώπιση του 
εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων έργων (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.)  
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3.3.5. Η χρήση των ΕΤΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 (αριθμ. 
ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 3.3.6. Την 
Υπουργική Απόφαση ΔΕΕΠΠ Οικ. 502/13-10-2000 περί εφαρμογής Προγραμμάτων 
Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα δημόσια έργα και μελέτες.  

3.3.7. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, 
γειτνίασης με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ.  

3.3.8. Τα αναλυτικά Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών  καθώς και τα αντίστοιχα 
Περιγραφικά Τιμολόγια.  

3.3.9. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας.  

3.3.10. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και 
υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.  

3.3.11. Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις 
οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83).  

 

Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν : 

 - οι διατάξεις Ν.3669/08(ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής 
Δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 - της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και ειδικότερα η 
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης δημοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί ακαταμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος :  

α) Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης και τα 
τεύχη δημοπράτησης του έργου και θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση 
των εργασιών.  

β) Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω 
ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη 
που έχει για την πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε 
να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση 
με την μελέτη τωνσυνθηκών κατασκευής του έργου γενικά.  

γ) Η παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία σε ότι αφορά 
τους όρους της Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση 
με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο  : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ Ή ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης του 
έργου, κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού. Η υπογραφή 
της σύμβασης από τον Ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος 
ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών, μηχανημάτων 
και μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν 
δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή παράταση της 
προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό. 5.1. Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή 
ελαττώματα.  

5.2. Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα 
συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντας κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της 
εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της 
επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την 
εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες 
ονομασίες προϊόντος νοείται (έστω και αν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται) ότι αφορά σε 
όλα τα «ισοδύναμα» προϊόντα αυτού. 

5.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα 
επί ποινή απόρριψης, εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, 
που ζητούνται από την υπ’ αριθμ. 9790/06-03-2020  μελέτη της Διεύθυνσης Πρασίνου και 
Περιβάλλοντος του Δήμου. 

5.4 Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, διέπεται από 
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 37 του Ν. 3669/08.  

5.5. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα ή 
συσκευή, που δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω.  

5.6. Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου 
του κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό 
έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες «του Αναδόχου».  
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ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε 
εργασία παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται απ’ τον ανάδοχο, κοινοποιείται 
σ’ αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα 
ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην 
αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η 
ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Αν το ελάττωμα δεν είναι 
ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή 
καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του Αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων 
εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. Γενικά ισχύουν τα άρθρα 159 και 160 του 
Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  

7.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα 
σε προθεσμία έξι (6) μηνών, μετά την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης.  

7.2. Παράταση, της συνολικής προθεσμίας, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 
και 9 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.  

7.3 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού της σειράς προτεραιότητας 
εκτέλεσης των έργων, αναλόγως των αναγκών.  

7.4 Μετά την περαίωση της προθεσμίας, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία αίτηση 
για χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.  

7.5 Η μη εμπρόθεσμη περαίωση επιβάλλει αυτόματα την επιβολή της αντίστοιχης ποινικής 
ρήτρας 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ–ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ–ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1 Για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχει εφαρμογή το 
άρθρο 148 του Ν.4412/2016 ) και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει.  

8.2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους 
του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του 
έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη 
σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα 15% της 
συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης 
ημερήσιας αξίας του έργου.  

8.3. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει, 
αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν 
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συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την Αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης 
Αξίας (ΦΠΑ), με τον αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι χρόνοι 
υπολογίζονται σε (ακέραιες με στρογγυλοποίηση  προς τα επάνω) ημερολογιακές ημέρες 
και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς 
παρατάσεις ή αναθεώρηση. 

 8.4. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

8.5. Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του 
έργου) απαγορεύεται. Αν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση 
υποκατάσταση του Αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση ο κύριος του έργου ή ο 
φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο μετά από γνώμη του αρμόδιου 
τεχνικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του Αναδόχου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 165, 166 του Ν. 4412/16, όπως αυτά ισχύουν 
σήμερα.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με 
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο 
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
160 του Ν. 4412/2016. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν 
καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του χρονοδιαγράμματος ή 
καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη 
εκτέλεση του έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατάσύστημα κακότεχνες, ή τα υλικά που 
χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα 
σχέδια ή αν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των 
εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν έληξε η ολική προθεσμία του έργου 
χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί.  

Η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016, από την κοινοποίηση 
στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των 
εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να 
εκτελεσθούν οι οριζόμενες στη διαταγή εργασίες. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΕΝΣΤΑΣΗ, ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Κατά των πράξεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλει έννομο συμφέρον του 
Αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης. Η ένσταση 
απευθύνεται στην προϊσταμένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις ό π ω ς ορίζεται στο άρθρο 174, 175 του Ν. 4412/16. 

Αίτηση θεραπείας μπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το Δημόσιο. 
Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 17 του Π.Δ. 171/87. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ  

11.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, και 
να το υποβάλει στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το διάγραμμα 
αυτό θα συνταχθεί με τη μορφή δικτυωτής ανάλυσης και σ’ αυτό θα τηρούνται η συνολική 
και οι προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες, θα συνοδεύεται δε από γραμμικό 
διάγραμμα και σχετική έκθεση. Στο υπ’ όψη χρονοδιάγραμμα η χρονική μονάδα που θα 
χρησιμοποιείται και θα απεικονίζεται θα είναι η εβδομάδα. Το χρονοδιάγραμμα θα είναι 
λεπτομερειακό και θα περιλαμβάνει ξεχωριστά τους χρόνους για την εκτέλεση κάθε 
δραστηριότητας και ολικά. 

Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με την απαιτούμενη προσοχή ώστε να προσδιορίζονται 
με ακρίβεια οι κρίσιμες διαδρομές οι οποίες θα διασφαλίζουν την έγκαιρη περάτωση του 
έργου.  

Το χρονοδιάγραμμα θα μπορεί να αναθεωρείται σε χρόνους όχι μικρότερους του τριμήνου, 
ώστε να προσαρμόζεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του 
εργοταξίου, τυχόν δε αποκλίσεις θα αιτιολογούνται και θα επισημαίνεται ο τρόπος με τον 
οποίο θα καλύπτονται (εντατικοποίηση ορισμένων εργασιών, αύξηση ωραρίου, πρόσληψη 
έκτακτου προσωπικού, πρόσθετος εξοπλισμός κ.λπ.), ώστε να μην επηρεάζονται οι κρίσιμες 
διαδρομές και κατά συνέπεια η συνολική περαίωση του έργου, από τις επί μέρους αυτές 
καθυστερήσεις.  

11.2.  Η απόφαση έγκρισης του υπόψη χρονοδιαγράμματος εκδίδεται εγγράφως από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του 
χρονοδιαγράμματος από τον Ανάδοχο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσει 
τις προτάσεις του Αναδόχου σχετικά με την σειρά και διάρκεια κατασκευής των έργων.  

11.3 Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες, που 
όμως 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. Στον όρο “εξαιρετικές συνθήκες” δεν συμπεριλαμβάνονται 
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δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες που τυχόν επικρατούν συνήθως στην περιοχή, όπως 
ισχυροί άνεμοι κλπ. 

11.4. Το χρονοδιάγραμμα, όπως θα τροποποιηθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία, είναι 
υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο, θα αποτελεί τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών και τυχόν 
υπέρβαση των επί μέρους προθεσμιών συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση 
και τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.  

11.5. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται εγγράφως από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν τροποποιηθεί το συμβατικό αντικείμενο ή στις περιπτώσεις 
που προβλέπει ο Ν. 4412/16. 

11.6 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για το 
χρονοδιάγραμμα δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος της εργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 161 
του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ–ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

12.1.Για τις αυξομειώσεις του συμβατικού αντικειμένου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 
155, 156 Ν. 4412/16.  

12.2. Για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και τα ισχύοντα Αναλυτικά 
Τιμολόγια (Αναλύσεις Τιμών), τα οποία είναι:  

α. Το εγκεκριμένο Ενιαίο Τιμολόγιο εργασιών της κατηγορίας Οικοδομικών Έργων όπως 
αυτό ισχύει με την έκδοση Δ17α/04/114/ΦΝ 437 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 3/08/07 (ΦΕΚ. 1584/Β’).  

β. Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.  

γ. Τα Ενιαία Τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιΐας και Πρασίνου 
όπως αυτά ισχύουν με την έκδοση Δ17α/04/114/ΦΝ 437 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 3/08/07 (ΦΕΚ. 
1584/Β’) και τις σχετικές επικαιροποιήσεις. 

12.3.Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων 
επί μέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται 
αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Εργασιών. Η δαπάνη των εργασιών αυτών 
καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης. Οι νέες αυτές τιμές θα προσαυξάνονται 
κατά 18% για το όφελος κ.λπ., του Αναδόχου και θα απομειώνεται η τιμή αυτή με την 
έκπτωση της εργολαβίας. Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλαττον» 
δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο : ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  

Ο καθορισμός από τα εγκεκριμένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και των οποιωνδήποτε 
στοιχείων ή οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά με τις μερικές διαστάσεις και 
τους τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε 
μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων κατασκευών που συνθέτουν 
κάθε επιφάνεια, χώρο ή λειτουργία του έργου. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων, 
διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια της μελέτης ή από τα άλλα 
στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και τις διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή 
σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή 
και καλή εμφάνιση του όσο και ως προς την άμεση σύνδεση του με τα υπόλοιπα 
(εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια 
παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συμπλήρωση ή 
επανόρθωση στον χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να 
εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, “άνευ ετέρου” και με την τιμή που θα 
ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ–ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένα 
συνεργεία, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Ν. 4412/16, τους όρους γενικά της σύμβασης και τις 
εντολές του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης του έργου. Όλοι οι εκτελεσθέντες έλεγχοι θα 
υποβάλλονται στην επίβλεψη μέσα σε δύο ημέρες από την δειγματοληψία και θα πρέπει 
να αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο αρχείο ελέγχων με σαφείς ενδείξεις περί του: - είδους του 
ελέγχου - της ημερομηνίας του ελέγχου - του ονόματος του εκτελεσθέντος τον έλεγχο - της 
ακριβούς θέσεως ελέγχου κ.λ.π.  

Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και μέχρι της 
οριστικής παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/16. Για την 
ευθύνη του Ανάδοχου για ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή, 
έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

14.1.Ανεξάρτητα από εργαστηριακά μέσα και εργαστηριακό προσωπικό της Διευθύνουσας 
το έργο Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει εφ’ όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να 
διαθέσει με μέριμνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, 
προς εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου.  

14.2.Τα αποτελέσματα των υπ’ όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός δύο 
ημερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστημα 
για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές, με ακριβή 
στοιχεία των θέσεων και του είδους των δοκιμών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που 
συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος τους.  
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14.3.Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον 
ανάδοχο, η Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή 
εξέτασή τους, για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων εργασιών. 
14.4.Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία, δεν θα 
παρέχει στον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη 
παράταση προθεσμίας, για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειασθεί για την 
εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία είναι δόκιμα ή όχι. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Η καταμέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
άρθρο 151 του Ν 4412/16. Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται 
αμέσως μετά την εκτέλεση των εργασιών. Στις επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα εργασιών, 
επί πλέον των ποσοτικών ενδείξεων και των εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις 
σχετικές με την κατά δόκιμο τρόπο και σύμφωνα προς τους συμβατικούς όρους εκτέλεση 
των εργασιών, προκειμένου δε περί των υλικών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές 
με τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και την καταλληλόλητα τους εν γένει. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ  

16.1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της Αναδόχου επιχείρησης, από πληρεξούσιο 
αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος 
Γεωτεχνικός ή και από τον ίδιο τον Ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 16.2. Η 
Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το 
εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούμενου σε αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει 
ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.  

16.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για το προσωπικό του, να προσκομίσει στη Δ/νουσα 
Υπηρεσία βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο 
χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/2016. 16.4 Το 
εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος ελληνικό ή αλλοδαπό θα 
πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Οι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν την 
σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις.  

16.5 Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου ορίζεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 135 
και 140 του Ν. 4412/2016.  

16.6 Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου μπορεί να αλλάζει με απόφαση της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 139 του Ν.4412/2016. 
Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη καθημερινή παρουσία ενός τουλάχιστον διπλωματούχου 
μηχανικού είναι απαραίτητη. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί 
πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της.  
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16.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 138 και 139 του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ–ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ–ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ– 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

17.1.Αμέσως μετά την υπογραφή της Εργολαβικής σύμβασης, η Υπηρεσία θα παραδώσει 
στον Ανάδοχο όλα τα στοιχεία της μελέτης.  

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

 17.3.Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής 
και των ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών 
(τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λπ.), δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση, λειτουργικότητα και 
εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, που συνθέτουν κάθε τμήμα του έργου.  

17.4.Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται 
κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις 
οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του, πρέπει να είναι άρτιο 
τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την 
άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα, (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου.  

17.5.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο 
Ανάδοχος, υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η 
Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για 
λογαριασμό του «άνευ ετέρου» και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.  

17.6.Η Υπηρεσία δικαιούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 
όπως ισχύει σήμερα, όποτε κρίνει απαραίτητο, λόγω τοπικών συνθηκών ή άλλων αναγκών 
να τροποποιεί τα εγκεκριμένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα.  

17.7.Αν για σοβαρούς λόγους ο Ανάδοχος δε συμφωνεί με οδηγίες και εντολές της 
Υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στο συντομότερο δυνατό 
χρόνο, και πάντως όχι μετά παρέλευση δεκαημέρου, τις απόψεις του προς την Υπηρεσία, 
υποβάλλοντας συγχρόνως κάθε στοιχείο που τις τεκμηριώνει.  

17.8.Για την τροποποίηση της μελέτης, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του 
έργου, απαιτείται απόφαση της προϊσταμένης αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του 
αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος στο τεχνικό συμβούλιο καλούνται ο μελετητής και ο 
Ανάδοχος κατασκευής του έργου ή εκπρόσωποι αυτών να αναπτύξουν τις απόψεις του και 
να υποβάλουν γραπτό υπόμνημα. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από τη 
διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της μελέτης, η προϊσταμένη αρχή εκδίδει τη σχετική 
απόφαση. Η κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης για τροποποίησης της μελέτης στην 
υπηρεσία του Μ.Ε.Ε.Π. αποτελεί προϋπόθεση για τυχόν πληρωμή των εργασιών που 
προκύπτουν από την τροποποίηση της μελέτης. 

 

Όλα τα στοιχεία για την τροποποίηση ή μη της μελέτης υποβάλλονται σε αντίγραφα μέσα 
σε δεκαπέντε (15) ημέρες στη Γ.Δ.Δ.Ε. με εισήγηση της προϊσταμένης αρχής για τον 
υπεύθυνο της κατάστασης που δημιουργήθηκε, προκειμένου να επιβληθούν από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Κατά της απόφασης για τροποποίηση της μελέτης μπορεί ο μελετητής να υποβάλει αίτηση 
θεραπείας. Η αίτηση θεραπείας δεν αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης. Αν η αίτηση 
θεραπείας γίνει μερικά ή ολικά δεκτή, μπορεί ο μελετητής να ζητήσει ανάλογη 
τροποποίηση της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 
παραγρ. 10 του Ν. 1418/84 ως ισχύει. 

 

17.9.Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνιση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα και πάντως πριν από 
την έναρξη των σχετικών εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και να 
συμμορφώνεται απόλυτα προς αυτές. Δεν θα αναγνωρισθεί καμιά οδηγία, απόφαση ή 
εντολή που δόθηκε μόνο προφορικά. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αίτηση του Αναδόχου για 
λήψη πληροφοριών και οδηγιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ–ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ- ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ  

18.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την παράδοση των εργασιών και πριν από την 
προσωρινή παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε έξι (6) αντίγραφα 
στην Υπηρεσία τα παρακάτω:  

18.1.1. Ακριβή διαγράμματα 1:50, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των 
επί μέρους τμημάτων.  

18.1.2.Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές 
εκτελέσθηκαν που θα περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των 
εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και η 
συνδεσμολογία των συσκευών, των μηχανημάτων, των δικτύων κ.λπ. 18.1.3. Τεύχος 
Τεχνικής Έκθεσης στο οποίο θα αναφέρονται η πορεία εκτέλεσης του έργου, τα 
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προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση και πως επιλύθηκαν και γενικά ότι έχει 
σχέση με το ιστορικό της εκτελέσεως του υπόψη έργου.Επίσης, θα περιέχει οδηγίες για τη 
σωστή συντήρηση των έργων μετά το πέρας της κατασκευής τους. Στους τίτλους των 
σχεδίων και του τεύχους θα υπάρχει η ένδειξη: «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» και θα είναι 
σχεδιασμένα σε Η/Υ με κατάλληλα προγράμματα. Όλα τα σχέδια, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να παραδώσει εκτός από τη συνήθη μορφή σε χαρτί και ψηφιοποιημένα 
(ηλεκτρονική σχεδίαση). 

18.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες τους 
έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο 
ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες 
τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι 
φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

19.1 Με τη λήξη της προθεσμίας της περάτωσης του συνόλου των εργασιών, ο επιβλέπων 
αναφέρει στη Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία εάν το έργο έχει περαιωθεί και έχουν υποστεί τις 
απαραίτητες δοκιμές και τότε ο Προϊστάμενος εκδίδει βεβαίωση για τον χρόνο περάτωσης 
των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4412/2016.  

19.2 Μετά τη Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών, το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.4412/2016.  

19.3 Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή 
καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 και διενεργείται μέσα σε δύο (2) 
μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης,.  

19.4 Η Προσωρινή παραλαβή δεν θα γίνεται, εάν δεν περιληφθεί στο σχετικό πρωτόκολλό 
της.  

19.5 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύει και η εγκύκλιος 30/2000 
(Υ.Α. 433/19-9-2000 απόφαση Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. (ΦΕΚ1176/22-9-2000/Β), σχετικά με την 
καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την 
προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου. Σύμφωνα με αυτήν η επιτροπή 
παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο προσωρινό 
ή οριστικό έργο, έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με τις 
διατάξεις. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο 
Παραλαβής και η επιτροπή δεν θα προβαίνει στην Παραλαβή, εάν δεν υφίσταται ο Φ.Α.Υ., ή 
εάν δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος. Στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα 
αναφέρεται ακόμη ότι ο Φ.Α.Υ. εφαρμόστηκε και ενημερώθηκε μετά την οριστική 
παραλαβή, ή ότι συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των 
παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε 
βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 
οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή 
του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας 
βίας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με 
δικές του δαπάνες. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 58 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει 
σήμερα.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 Ο Διευθύνων, από μέρους της Αναδόχου επιχείρησης του έργου, υποχρεούται μετά από 
ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν ή διευθύνουν 
ή επιθεωρούν ταέργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο 
των έργων ή σε άλλους τόπους παραγωγής. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

22.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του 
έργου, ή του όλου έργου, μετά την περαίωση του, ν’ αφαιρέσει και ν’ απομακρύνει από 
όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόμων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, 
απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές κατασκευές και 
περιφράγματα πλεονάζοντα, χρήσιμα ή άχρηστα υλικά να καθαρίσει με ειδικευμένο 
προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών, 
και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα 
έτοιμο για χρήση και λειτουργία.  

22.2. Αν μετά την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά πάνω 
εργασίες μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του 
Αναδόχου της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως επόμενη πληρωμή. 

 

 

 

 

 



110 
 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

23.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της 
σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα 
κατασκευής του έργου.  

23.2 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις 
των διαφόρων μερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα 
στοιχεία της μελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος.  

23.3 Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 
156 του Ν. 4412/16, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών, 
είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή 
αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν 
αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή 
διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι 
εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία.  

23.4 Κατ΄ εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη 
διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως τη 
διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών 
εργασίμων ημερών από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί 
μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες 
που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 23.5 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για 
το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς 
χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται 
με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες 
των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών 
και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, 
συντήρησης απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, 
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής 
των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις 
θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων 
ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε 
είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  
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23.6 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις 
βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση 
καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το 
εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το 
οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το 
φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.  

23.7 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό 
του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη 
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι 
υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη 
προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο Ανάδοχος 
υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς 
οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, 
και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα 
προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), 
όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και 
ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16).  

23.8 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του 
προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του 
Αναδόχου.  

23.9 Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών 
υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίησή τους, πρέπει να 
εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση 
ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος 
εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.  

23.10 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των 
έργων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του 
παρόντος νόμου.  

23.11 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε 
άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται 
από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και 
εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης 
του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα 
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εργοστάσια που κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που 
κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία.  

23.12 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε 
τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταμένη αρχή, μέσω της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου 
περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται 
στην παρ. 8 του άρθρου 136 του Ν. 4412/16. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως 
αιτήματα του Αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ’ 
αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 
174. 25.15 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο 
εργοτάξιο, όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 
447/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.  

23.13 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει 
για την έκδοση κάθε κατά νόμων αδείας, καθιστάμενος αποκλειστικά και ουσιαστικά 
υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των 
εργασιών.  

23.14 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε 
όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους 

23.15 Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη 
λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.  

23.16 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα το Έργο 
Υπηρεσία, όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ΄ αυτόν διαταγές και εντολές των 
διαφόρων Αρχών σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου. 

23.17 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στο τιμολόγιο 
μελέτης, στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης.  

23.18 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τα εγκεκριμένα σχέδια, να τηρεί 
τις διαστάσεις και την διάταξη των τμημάτων του έργου και να συμμορφώνεται ακριβώς με 
τις διατάξεις των συγγραφών υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων τις 
σύμβασης.  

23.19 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, με δικές του 
δαπάνες, ό,τι προβλέπεται στους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

23.20 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στην Διευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία, όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των 
διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου.  



113 
 

23.21 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την ΔΙΠΑΔ 889 / 1.1.2003 ώστε να 
περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο.  

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ  

24.1 Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις των άρθρων 152 
και 153 του Ν. 4412/2016. 

24.2 Οι συμβατικές τιμές θα αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική 
περίοδος).  

24.3 Σαν χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ορίζεται το ημερολογιακό 
τρίμηνο μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η προσφορά αν πρόκειται για σύμβαση, που 
καταρτίσθηκε ύστερα από δημοπρασία, ή εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση αν 
πρόκειται για σύμβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δημοπρασία, και υπό τον όρο ότι η 
εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο.  

24.4 Στον προϋπολογισμό της μελέτης και στη στήλη με επικεφαλίδα «Κωδικός 
Αναθεώρησης» καθορίζεται, με τον αριθμό του άρθρου της ανάλυσης, το αντίστοιχο 
κονδύλιο (αυτούσιο ή παρεμφερές), με το οποίο θα γίνεται η αναθεώρηση της τιμής κάθε 
εργασίας.  

24.5 Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο 
προβλεπόμενο από το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 χρονοδιάγραμμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  

25.1.Στην παρούσα εργολαβία ισχύει το εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία των 
εργασιών που εκτελούνται καθώς και για τις εργασίες που θα κανονισθούν με Νέες Τιμές 
Μονάδος. 

25.2.Για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών θα προστίθεται στην 
πραγματική δαπάνη υλικών και ημερομισθίων εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά τη 
μέση τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς του σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 
3669/2008.Τον Ανάδοχο βαρύνουν, επειδή περιλαμβάνονται ανηγμένες στο ποσοστό 
γενικών εξόδων κ.λ.π. (Γ.Ε.+Ο.Ε.=18%) και στις επιμέρους τιμές μονάδος, εκτός από τις 
δαπάνες που απορρέουν από τις γενικές του υποχρεώσεις και οι φόροι, τέλη και όσες άλλες 
νόμιμες κρατήσεις υπάρχουν ανάλογα με την χρηματοδότηση του έργου.  

25.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο. 

25.4 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους μεταφορικών 
μέσων, του ειδικού φόρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 επί των εισαγομένων από το εξωτερικό 
υλικών εφοδίων κ.λπ. και των αναφερόμενων φόρων στα Ν.Δ. 4456/65 και 4535/66.  
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25.5. Οι πληρωμές των εργασιών της προηγούμενης παραγράφου επιβαρύνονται με τις 
εξής κρατήσεις: Φόρος εισοδήματος (προπληρωμή κατά νόμο) ΤΣΜΕΔΕ - ΕΜΠ 0,5% Υπέρ 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,06%.  

25.6. Σε περίπτωση, που θα αυξηθεί ο φόρος μετά τη δημοπρασία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου, ο κύριος του έργου θα επιβαρύνεται με την αντίστοιχη διαφορά.  

25.7. Οι βασικές τιμές υλικών, που λήφθηκαν κατά τη σύνταξη των τιμών μονάδας, 
περιλαμβάνουν κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους 
κ.λ.π. Απαλλαγή, που τυχόν θα δοθεί, κατά την εκτέλεση του έργου, σε οποιοδήποτε 
επιβάρυνση αυτής της παραγράφου, θα εκπίπτεται σε όφελος του έργου. Το ίδιο ισχύει και 
για τις νέες τιμές μονάδας, που τυχόν θα κανονισθούν.  

25.8. Οποιαδήποτε απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις της προηγούμενης παραγράφου θα 
γίνεται προς όφελος του έργου και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από το λογαριασμό 
του Αναδόχου. Αντίθετα κάθε τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός του φόρου εισοδήματος 
ή τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού, καταβάλλεται από τον ανάδοχο για 
λογαριασμό της Υπηρεσίας και πιστοποιείται άτοκα υπέρ του αναδόχου στους αντίστοιχους 
λογαριασμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο : ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

26.1.Στις δαπάνες του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες 
που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 

1. Οι δαπάνες οι σχετικές με το εργολαβικό συμφωνητικό.  

2. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών: α) των περιοχών λήψεως αδρανών 
και αργών υλικών β) των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά γ) οι 
δαπάνες αποζημιώσεως μηχανημάτων πηγές λήψεως υλικών (αδρανών και λίθινων υλικών 
και νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές.  

26.2.Οίκοθεν νοείται ότι σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου 
και την παραγωγή και μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή 
ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις 
για τις ανωτέρω αιτίες.  

26.3 Τονίζεται επίσης ότι εις τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι 
απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες, για την πλήρη κατασκευή των εργασιών ήτοι 
απαιτούμενες προσπελάσεις για την κατασκευή Τεχνικών κ.λ.π., πρόσθετες δαπάνες για τη 
μη διακοπή της συγκοινωνίας, λήψη των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, σήμανση ως 
και κάθε εργασία απαιτούμενη για την πλήρη και ασφαλή εκτέλεση των κυρίως εργασιών, 
ανεξαρτήτως μικρών ή μεγάλων δυσχερειών και χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 
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ΑΡΘΡΟ 27ο: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

27.1.Για την εξασφάλιση του απαιτουμένου ρυθμού προόδου του έργου και την τήρηση 
των συμβατικών προθεσμιών με τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων 
δυσχερειών, ο Ανάδοχος οφείλει όταν και όπου απαιτείται να χρησιμοποιεί περισσότερες 
της μιας βάρδιες εργασίας, να εφαρμόζει υπερωριακή εργασία και να προβαίνει σε 
ενίσχυση του εξοπλισμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του.  

27.2.Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση για οποιεσδήποτε 
επιβαρύνσεις του, προκαλούμενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισμό, 
υλικά, καύσιμα, κ.λπ., έστω και αν τέτοια αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισμού, 
εγκαταστάσεις) είναι πέραν των προβλέψεων του εγκριθέντος από την Υπηρεσία 
προγράμματος κατά το άρθρο 7 της παρούσας. 

 27.3.Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία εγγράφως, οποιαδήποτε 
αλλαγή στις ώρες εργασίας (χρησιμοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές 
και εορτές κ.λπ.), καθώς και αλλαγές στο κύριο μηχανολογικό εξοπλισμό και τις 
εγκαταστάσεις.  

27.4.Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από τη ν κείμενη 
Νομοθεσία διατάξεις ως προς νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζημιώσεις 
προσωπικού, μέτρα ασφαλείας κ.λπ.).  

27.5.Εφ’ όσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία 
νυκτερινή, υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας για την εκτέλεση με δαπάνες του, των 
παρά πάνω εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ–ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

28.1.Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών μόνο τους 
υφισταμένους δρόμους ή θα χρησιμοποιεί κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου προσωρινούς 
δρόμους, ή θα κατασκευάζει προσπελάσεις εφ’ όσον το επιτρέψει ο Εργοδότης. Σε καμιά δε 
περίπτωση δεν θα παρακωλύει, έστω και σποραδικά την κυκλοφορία σε αυτούς.  

28.2.Υποχρεούται επίσης να μεριμνήσει για την πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ. σήμανση ημέρας και νύκτας των χώρων των εργοταξίων του με τις κατάλληλες κάθε 
φορά πινακίδες, φανούς κ.λπ., προς καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων 
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία 
θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα αναβοσβήνοντα σήματα (FLASH LIGHTS).  

28.3.Εκτός τούτων ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίου τύπου 
εγκεκριμένου από την Υπηρεσία. Τα εμπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία 
του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα σημεία αναλόγως του εκτελουμένου έργου) και 
πάντως σε αριθμό όχι λιγότερο των δύο ανά πενήντα μέτρα.  
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28.4.Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του εμποδίου 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.  

28.5.Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε όλα τα παραπάνω χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση της 
σχετικής δαπάνης περιλαμβανομένης στο ποσοστό γεν. εξόδων, οφέλους κ.λπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ  

29.1.Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες 
εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία, για την εκτέλεση των 
έργων. Θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου 
κοπής ή βλάβης σε δένδρα ή καλλιέργειες.  

29.2.Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών πλησίον υπαρχόντων έργων, ο Ανάδοχος θα 
ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά και 
υποχρεούται ν’ αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα στην προηγούμενη κατάσταση με 
δαπάνες του.  

29.3.Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών ή εργατικού 
προσωπικού που εκτελούν έργα της υπηρεσίας ή άλλων κρατικών Υπηρεσιών.  

29.4.Ο Ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία αυτά κατά τις Διατάξεις των περί 
Εργατών και Εργασίας Νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η 
εργασία να εκτελείται μεθοδικά για αποφυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή ατυχημάτων ή 
προκλήσεως πλημυρών. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή 
αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες.  

29.5 Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι 
παρακάτω όροι: 

 Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη αποβλήτων πλυσίματος, μεταφοράς και άντλησης 
σκυροδεμάτων, μεταχειρισμένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος. Τα 
ανωτέρω απόβλητα θα συγκεντρώνονται με κάθε επιμέλεια και θα διατίθενται κατάλληλα 
ή θα παραδίδονται για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά στο χώρο συντήρησης 
μηχανικού εξοπλισμού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τη συλλογή τυχαίων 
απορροών μεταχειρισμένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών. Θα εξασφαλιστεί η 
συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η μεταφορά / 
διάθεσή τους σε χώρους εναπόθεσης τέτοιων αποβλήτων. Αποφυγή ρύπανσης κατά τη 
φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών, καυσίμων κτλ. από οποιοδήποτε μέσο 
μεταφοράς. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών. 
Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά κλπ) 

29.6 Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων και άλλων 
υπολειμμάτων εργασιών, ή προϊόντα καθαιρέσεων θα γίνονται στις θέσεις απόρριψης των 
περισσευμάτων που θα εγκριθούν αρμοδίως και θα εξασφαλιστούν με ευθύνες και δαπάνη 
του Αναδόχου, χωρίς η Υπηρεσία να αναλαμβάνει οιαδήποτε δέσμευση. 
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ΑΡΘΡΟ 30ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

30.1 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή 
λειτουργία και συντήρηση για τους επόμενους 15 μήνες από την ημερομηνία της 
βεβαιούμενης περαιώσεώς του (άρθρο 171 του Ν.4412/2016).  

30.2 Αμέσως μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών του έργου, συντάσσεται 
πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής, για χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
του Ν.3669/2008. Ο Κύριος του έργου δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των 
εργασιών να χρησιμοποιεί τμήμα του έργου, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι 
δυνατή.  

30.3 Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του 
τμήματα που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια 
σχετικής διοικητικής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του 
Ν.4412/2016. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του Προϊσταμένου της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, των Επιβλεπόντων και του Αναδόχου 30.4 Η παραπάνω χρήση 
δεν αποδεικνύει ότι ο Κύριος του έργου, παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και 
διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.  

30.5 Διευκρινίζεται ότι η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια 
της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.  

30.6 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Ανάδοχος επιθεωρεί τακτικά και διατηρεί το 
έργο σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

30.7 Επίσης, καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται. 30.8 
Εάν δεν προβεί, μέσα στην προθεσμία, που του καθορίστηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή 
ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του 
Αναδόχου, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του Άρθρου 171 του Ν.4412.2016.  

30.9. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο 
ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό».  

30.10 Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις 
από την σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από 
μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.  

30.11 Πριν από τη θεώρηση του τελικού λογαριασμού, καθώς και όλων των ενδιάμεσων 
λογαριασμών, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
κρατήσεις ως και βεβαίωση του αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών ταμείων 
ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές 
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ΑΡΘΡΟ 31ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ–ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ–ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 
του Ν. 3669/2008 ως ισχύει σήμερα και υπογεγραμμένοι υποβάλλονται στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα προς έλεγχο και σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο 
του ενός μήνα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά τον έλεγχο εγκρίνει αυτούς. H πληρωμή του 
Αναδόχου γίνεται τμηματικά με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν 
εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών και κατά τα λοιπά σύμφωνα 
με το άρθρο 152 του Ν. 4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

32.1.Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες, εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, 
οδοστρωσίας κ.λπ. θα πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου 
υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν. Η επιζητούμενη ιδιαίτερη 
προσοχή, αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, 
δυσλειτουργίες,κ.λπ., για τις οποίες ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 
Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο με τον 
οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, 
βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη 
τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς.  

32.2.Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης 
των έργων και κοντά σ’ αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες 
ύδρευσης κ.λπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των 
έργων, που θα εκτελούνται απ’ αυτόν, να εκτελεσθούν από Εταιρείες ή Οργανισμούς ή 
Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση 
γραμμών κ.λπ. 

32.3.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, 
Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας κ.λπ., για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω 
εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να 
δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης του για καθυστερήσεις ή 
δυσχέρειες, που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παράλληλων 
εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λπ. Αντίθετα αυτός οφείλει κατά 
την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις 
εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, 
θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 33ο : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

33.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την προστασία 
του περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκόμιση, 
μετά την αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων 
του εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση, επειδή η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και 
όφελος του.  

33.2 Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες 
κατασκευές και εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των 
έργων, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την 
εκτέλεση του έργου, γι' αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να 
οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημίας 
ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη.  

33.3 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά 
της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων 
προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου, 
συμπεριλαμβανομένων του Εργοδότη, του προσωπικού του και του προσωπικού της 
επίβλεψης, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του έργου, από τα μέσα για την εκτέλεση 
των εργασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο από οποιονδήποτε και για 
οποιονδήποτε σκοπό, από κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και από τις 
ίδιες τις κατασκευές, τόσο κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, 
όσο και κατά τις ημέρες και ώρες που δεν γίνονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 34ο : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

34.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους 
νόμους, τα διατάγματα, τις αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται 
μέσω της Υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 

 

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

35.1.Κατά την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 
καθώς και οι εγκεκριμένες Προδιαγραφές της Υπηρεσίας και συμπληρωματικά οι ισχύουσες 
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ή Επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί και σε περίπτωση που 
δεν υπάρχουν τέτοιοι, άλλοι ανάλογοι ξένοι επίσημοι κανονισμοί. Πάντως αν τυχόν στις 
προδιαγραφές αυτές υπάρχουν διατάξεις, περιορισμοί ή και αριθμητικά όρια, που έρχονται 
σε αντίθεση ή αντίφαση με όσα αναφέρονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του 
Τιμολογίου για το ίδιο θέμα θα ισχύσουν κατά σειρά οι όροι και οι διατάξεις του 
Τιμολογίου ή της Ε.Σ.Υ. 
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ΑΡΘΡΟ 36ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

36.1.Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά 
σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον 
βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος την οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 
3669/2008 και 4281/2014 όπως ισχύουν σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

37.1.Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα καθ’ όλους τους κανόνες της τέχνης 
και συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσας τα γενικά και τα λεπτομερειακά σχέδια της 
Μελέτης. Οπωσδήποτε όμως ο Ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης 
των έργων.  

37.2.Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την σύνταξη και 
εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος 
είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει 
καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του.  

37.3.Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση 
των απαραίτητων υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να τον 
απαλλάσσει από τις κατά Νόμο ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια 
της μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

37.4.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά 
και μηχανήματα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου, καθώς και για τη 
μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, 
συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός 
κινδύνου.  

37.5.Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά 
σχέδια της Μελέτης και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Ο 
Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις της μελέτης, που θα 
γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δεν δικαιούται καμιά ιδιαίτερη αμοιβή μελέτης 
έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για τον Εργοδότη.  

37.6.Οποιαδήποτε ζημία, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την 
διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. Επίσης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά 
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αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές που θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ. πλημμύρες-θύελλες, κ.λπ.).  

37.7.Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημίες στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους 
ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του προσωπικού του 
Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει 
κατά την εκτέλεση των Έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από 
τα Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/17.7.75), Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26.8.80) και 1073/8/(ΦΕΚ 
260Α/16.9.81) και όποια άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς και κάθε άλλο 
μέτρο, που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.  

37.8.Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης 
εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες 
αυτές, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ–ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

38.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση με την Υπηρεσία στην 
παραλαβή των εκάστοτε εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα βιβλία 
παραλαβών. Τα βιβλία αυτά θα είναι «εις διπλούν» θα σημειώνονται οι επακριβείς 
διαστάσεις των έργων θα υπογράφονται επί τόπου από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία και 
θα τηρείται από ένα αντίγραφο και από τους δύο. Επίσης στις ανωτέρω παραλαβές θα 
σημειώνονται και οι θέσεις των δοκιμών και ελέγχων, που έχουν εκτελεσθεί.  

38.2.Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος του έργου θα συντάσσονται από τον 
ανάδοχο και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία βάσει των ανωτέρω παραλαβών σχετικά 
λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε», στα οποία θα εμφαίνονται 
αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα σημειώνονται οι θέσεις 
ελέγχων και δοκιμών και θα είναι λεπτομερέστατα και συμπληρωμένα με σημειώσεις, όπου 
χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συνοδεύονται από τεύχος με τα αναλυτικά 
αποτελέσματα των σημειουμένων δοκιμών και ελέγχων. Επίσης θα συνοδεύονται από 
στοιχεία και διαγράμματα όλων των στρωμάτων και υλικών, που συναντήθηκαν σε όλα τα 
είδη των εκσκαφών μαζί με τα στοιχεία των συνθηκών εργασίας.  

38.3.Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αφανών εργασιών 
και η μη έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική πληρωμή.  

38.4.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του έργου, ημερολόγιο σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, στο οποίο θα σημειώνονται τα μηχανήματα, το προσωπικό, οι 
εκτελούμενες εργασίες, οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών κ.λπ. 
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ΑΡΘΡΟ 39ο: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ–ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  

39.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, 
όλο το προσωπικό που θα απασχολεί σύμφωνα με τις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 39.2. Ασφάλιση 
του έργου: 

 α) Χωρίς απ’ αυτό να περιορίζονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες του, που απορρέουν από 
τα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δαπάνη του να 
ασφαλίσει το έργο και στο όνομά του και στο όνομα του εργοδότη για κάθε ζημιά ή 
απώλεια από οποιαδήποτε αιτία, αστοχία υλικού, κλοπή, φωτιά, θεομηνίες, τρομοκρατικές 
ενέργειες, κ.λ.π και με τρόπο ώστε ο εργοδότης και ο ανάδοχος να καλύπτονται για 
ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζημίας που θα 
γίνει κατά το χρόνο εγγυήσεως, οφειλομένης σε αίτια που ανάγονται στην πριν από την 
έναρξη της συντηρήσεως περίοδο, καθώς και έναντι κάθε απώλειας ή ζημίας που θα 
προξενηθεί από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν 
από το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας.  

β) Η ασφάλιση θα καλύπτει:  

β1) Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τμημάτων του έργου ως και των 
τμημάτων των βοηθητικών εργασιών. 

 β2) Ολόκληρη την αξία των υλικών και μηχανημάτων του εργοταξιακού εξοπλισμού και των 
λοιπών ειδών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο στο εργοτάξιο. 

 γ) Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο ασφαλιστική 
εταιρεία και υπό όρους εγκρίσεως του Εργοδότη (η μη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη). Ο ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στην 
επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία το ή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και τις αποδείξεις 
πληρωμής των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς εκ τούτου να περιορίζονται οι συμβατικές 
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου. 39.3. Ζημιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών: 
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της 
ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών 
ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων 
του εργοδότη, του προσωπικού του και του προσωπικού της επιβλέψεως, ο οποίος 
απορρέει από την εκτέλεση του έργου, από τα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών, τα 
οποία χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο, από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, 
από κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και από τα ίδια τα 
κατασκευάσματα, τόσο κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο 
και κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες δεν γίνονται εργασίες. 39.4. Ασφάλιση υπέρ 
τρίτων  

α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισμένη από 
το Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα 
προσκομισθεί κατά την υπογραφή της εργολαβικής συμβάσεως.  
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β) Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόμενο από την εργολαβική σύμβαση 
χρόνο, δηλ. από της υπογραφής της συμβάσεως μέχρι της προσωρινής παραλαβής του 
έργου για κάθε πιθανή βλάβη περιουσίας, καθώς και τη σωματική βλάβη τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη του προσωπικού του και εκείνου της επιβλέψεως, 
έως ποσού το οποίο καθορίζεται σε 3% του συνολικού ύψους του συμβατικού 
προϋπολογισμού του έργου.  

γ) Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του 
εργοδότη, του Αναδόχου των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών καθώς και κάθε 
εργαζομένου, ο οποίος έχει οποιανδήποτε σχέση με τον ανάδοχο του έργου, καθώς και 
κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί οποιαδήποτε 
απαίτηση κατά του εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη της ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις που προβλέπονται από το 
άρθρο 3 του παρόντος, από την ισχύουσα Νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί 
ασφαλίσεως και προστασίας του απασχολουμένου για το έργο προσωπικού.  

39.5. Ατυχήματα και ζημιές σε εργατικό προσωπικό: Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία ήθελε προκληθεί συνεπεία εργατικού 
ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται απ’ αυτόν στο έργο. Ο 
εργοδότης δεν έχει καμία υπευθυνότητα για τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς και για κάθε 
απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικά με αυτές, εκτός, αν η ζημιά ή βλάβη 
προκλήθηκε από ενέργειες ή υπαιτιότητα του ίδιου του εργοδότη, των αντιπροσώπων του 
ή των υπαλλήλων του.  

39.6. Μέτρα εν ελλείψει ασφαλίσεως από τον ανάδοχο: Αν ο ανάδοχος παραλείψει να 
ενεργήσει ή δεν τηρήσει τους όρους της παρούσας ασφαλίσεως ή οποιεσδήποτε άλλες 
ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται από τους όρους της συμβάσεως ο εργοδότης έχει το 
δικαίωμα να προβαίνει στις προβλεπόμενες ασφαλίσεις και να πληρώνει τα αναγκαία 
ασφάλιστρα, τα οποία θα κατακρατά από τα ποσά τα οποία κάθε φορά θα πληρώνει ή θα 
οφείλει στον ανάδοχο, χωρίς καμιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία. 

39.7.Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία τα 
αυτοκίνητα, που θα χρησιμοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 
Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την 
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.  

39.8.Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με 
πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής 
πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά 
σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης επικινδύνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές 
και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους 
στο εργοτάξιο.  

39.9.Για εργασίες, που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει 
όλα τα ενδεδειγμένα πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει αυστηρά 
τους κανονισμούς, που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων.  
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39.10. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην 
υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ /ΟΙΚ/889/27-11-02 απόφαση του Υφ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16β/14-01-03) για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων 
Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

40.1.Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πρόοδο του έργου. 40.2.Για 
κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του 
επιμετρούμενου μέρους να συντάξει τελική επιμέτρηση και να την υποβάλει στην Δ/νουσα 
Υπηρεσία.  

40.3.Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα υποβάλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε τελική 
επιμέτρηση, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μέχρι την σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως μπορεί 
να αρνηθεί την πιστοποίηση των αντίστοιχων εργασιών.  

40.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές προδιαγραφές και το άρθρο 151 
του Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 41ο : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνες του μέσα σε ένα (1) μήνα από την 
εγκατάσταση του, να τοποθετήσει μια (1) πινακίδα Δημοσιότητας για το έργο, σύμφωνα με 
τα υποδείγματα που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία και στην θέση που θα του υποδειχτεί, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η δημοσιότητα του έργου. 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ                                                                            Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ       

 ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ                                                     ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
            ΒΑΘΜΟΣ Α'                                                       Μc ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
                                                                                                   ΒΑΘΜΟΣ Α' 
 
 

 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

           ΤΕ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ                                                                                                 
    Mα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ 
             ΒΑΘΜΟΣ Α'                                 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

Έργο: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
«ΕΛΑΙΩΝΑ» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.462.580,95€   

CPV: Κατασκευαστικές εργασίες 
για πάρκα ψυχαγωγίας 45212000-6 

ΤΡΟΠ. ΕΚΤΕΛ. : ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9790- 06/03/2020                                                

 

 
 

 

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  &  Υ Γ Ε Ι Α Σ  ( Φ . Α . Υ . )  

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ  &  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  ( Σ . Α . Υ )  
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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) 

 (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 - παρ. 3, 7, 8, 9, 10, 11) 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

1. ΕΡΓΟ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΕΛΑΙΩΝΑ» 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ  

3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ  

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΕΣΗ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. : ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 9790-06/03/2020 

Ο Φάκελος ασφαλείας και υγείας του έργου περιλαμβάνει το μητρώο του έργου και 

οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και υγείας τα οποία θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη την διάρκεια 

ζωής του έργου (συντήρηση, μετατροπή, καθαρισμός κ.λπ.).  

Οι οδηγίες αυτές θα εφαρμόζονται και κατά την κατασκευή του έργου.  

2. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ  

Κατά την φάση της κατασκευής μητρώο του έργου θεωρούνται τα σχεδία, οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές, η Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, τα τεύχη υπολογισμών, και κάθε 

τεχνικό στοιχείο ή οδηγία περιλαμβάνεται στα Τεύχη Δημοπράτησης και αναφέρεται στην 

αντίστοιχη παράγραφο της διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης 

κατασκευής του έργου.  
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Με την έναρξη και την πρόοδο της κατασκευής οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα τροποποιούν 

και θα συμπληρώνουν αντίστοιχα τα στοιχεία του Μητρώου και θα ενσωματώνονται σε 

αυτό.  

 

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

3.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Το αντικείμενο της παρούσας παραγράφου επικεντρώνεται στους κίνδυνους που 

προκύπτουν από τον χαρακτήρα του έργου.  

 

3.1.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία έχουν σαν 

αποτέλεσμα θανατηφόρα ατυχήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να έχουν 

αποφευχθεί.  

Κυρίαρχες αίτιες για την εμφάνιση αυτών των κίνδυνων είναι οι εξής παράγοντες:  

Κακός σχεδιασμός  

Άγνοια των κίνδυνων  

Ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού  

Έλλειψη προσοχής  

 

3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Οι απασχολούμενοι στις εργασίες αυτές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες  

Όσοι από το προσωπικό δεν υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να δουλεύουν 

σε περιορισμένους χώρους.  

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η διερεύνηση της φυσικής κατάστασής των και της 

υγείας των πέραν εκείνων που απαιτείται για την εκτέλεση της δίκης τους εργασίας αν και 

καλό θα είναι να υποβάλλονται έτσι και αλλιώς σε λεπτομερή ιατρική εξέταση.  

Όσοι από το προσωπικό υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να δουλεύουν σε 

περιορισμένους χώρους.  

Τα άτομα αυτά πρέπει να διαθέτουν τόσο τα κατάλληλα φυσικά προσόντα για την εργασία 

τους όσο και την στοιχειώδη ικανότητα να συμμετέχουν στην απαιτουμένη εκπαίδευσή 

τους. Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν πριν την έναρξη της 

εργασίας τους απαιτείται να είναι όχι μόνον λεπτομερείς αλλά και προσαρμοσμένες στην 

φύση της εργασίας την οποίαν πρόκειται να εκτελέσουν. Η εκπαίδευση πρέπει να 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στα παρακάτω.  
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Καθορισμός και αναλυτική ενημέρωση για τα καθήκοντα κατά την εργασίας τους. 

Ενημέρωση για τις λειτουργικές διαδικασίες εργασίας.  

Ενημέρωση για τους πιθανούς κίνδυνους, τους βλαπτικούς παράγοντες και ενδεχόμενες 

επιπτώσεις στην υγεία τους.  

Χειρισμός εργαλείων, μηχανημάτων και οργάνων εργασίας.  

Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας  

Μέτρα διάσωσης, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και παροχή Πρώτων Βοηθειών.  

Ενημέρωση για την υφιστάμενη Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του προσωπικού.  

Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας συμφωνά με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ.  

Ατομική και Ομαδική υγιεινής.  

Η Εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

να συμπεριλαμβάνει  

Χρήση εποπτικών μέσων.  

Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής και επί τόπου κάτω από πραγματικές συνθήκες.  

Για την ενημέρωση των εργαζομένων καλόν θα είναι να εκδοθεί ένα μικρό εύχρηστο και 

κυρίως κατανοητό έντυπο που θα περιέχει συνοπτικές αναφορές στα παραπάνω σημεία.  

Για την ενημέρωση του προσωπικού θα πρέπει  

Να είναι ανηρτημένα σε κάθε εργοτάξιο, αντλιοστάσιο και εν γένει χώρο εργασίας και 

συγκέντρωσης του προσωπικού Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών, τηλέφωνα και διευθύνσεις 

πρώτης ανάγκης καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.  

Να λαμβάνουν γνώση όλων των παραπάνω τα οποία πρέπει να τους επεξήγονται σε 

τακτικές συγκεντρώσεις για την ενημέρωσή τους.  

 

3.2.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ  

Για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να φέρουν και να χρησιμοποιούνται από αυτούς για 

την προστασία της υγείας και την αποφυγή ατυχημάτων προστατευτικές ενδυμασίες. Η 

ένδυση αυτή πρέπει να τους προστατεύει αποτελεσματικά και να αποτελείται τουλάχιστον 

από:  

Γάντια εργασίας  

Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα  

Μάλλινες κάλτσες , Κράνη.  
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3.2.2 ΑΤΟΜΙΚΗ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ  

Μετά την εργασία οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένονται σχολαστικά σε όλο το σώμα (ντους) 

και στην χειρότερη περίπτωση τουλάχιστον στο πρόσωπο, τα χεριά και τους βραχίονες με 

σαπούνι και ζεστό νερό.  

Τα παραπάνω πρέπει να γίνονται και πριν την λήψη οποιασδήποτε τροφής, ποτού και πριν 

το κάπνισμα (όπου αυτό επιτρέπεται).  

Στους χώρους εργασίας πρέπει να απαγορεύεται στους εργαζομένους όταν η προστασία 

της υγείας τους το επιβάλλει να τρώνε, να πίνουν και να καπνίζουν.  

Απαραίτητο στοιχείο για την ομαδική υγιεινή είναι ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση 

τόσο των εγκαταστάσεων και χώρων που διατίθενται στο προσωπικό όσο και των 

οχημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων.  

Επίσης πέραν της ατομικής φροντίδας από κάθε εργαζόμενο για τα είδη ένδυσης τα οποία 

χρησιμοποιεί θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα συχνός καθαρισμός και απολύμανση 

υποδημάτων, φόρμας εργασίας, υποδημάτων, γαντιών και συχνή ανανέωσή τους.  

 

3.2.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Σε όλες τις εργασίες οπού είναι πιθανόν να δημιουργηθεί επικίνδυνη ατμόσφαιρα δεν 

επιτρέπεται να εργάζονται λιγότερα από δυο άτομα. Εκτός δε των χώρων εργασίας πρέπει 

να βρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να κρατούν επαφή με τους 

εργαζομένους εντός των χώρων αυτών και θα είναι έτοιμοι για επέμβαση διάσωσης.  

 

3.2.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ – ΑΚΟΗΣ  

A. Πέραν του αναγκαίου πλυσίματος που προαναφέρθηκε μια κατάλληλη κρέμα λανολίνης 

πριν την έναρξη της εργασίας και μετά το πλύσιμο παρέχει προστασία και εμποδίζει τους 

τραυματισμούς του δέρματος μειώνοντας έτσι τους κίνδυνους μόλυνσης.  

Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στο καθάρισμα και την επίδεση κάθε αμυχής, 

κοψίματος, τραύματος κ.λπ. του δέρματος με υδατοστεγανό επίδεσμο όσο το δυνατόν πιο 

σύντομα μετά τον τραυματισμό είτε αυτός έχει συμβεί κατά την εργασία είτε όχι. Η 

φροντίδα αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση όταν το δέρμα είναι υγρό η 

μουσκεμένο.  

Εργαζόμενος που αποκτά χρόνιο δερματικό πρόβλημα πρέπει να απομακρύνεται από την 

συγκεκριμένη εργασία. Κάθε ένας που υποφέρει από σοβαρό τραυματισμό χωρίς στεγανό 

επίδεσμο πρέπει να απομακρύνεται προσωρινά μέχρι την ανάρρωσή του.  
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Εάν παραστεί ανάγκη να δουλέψει κανείς χωρίς τα προστατευτικά γάντια (εκτέλεση 

εργασιών με σκυρόδεμα ή τούβλα π.χ.) αμέσως μετά θα πρέπει να πλένεται και να βάζει 

ειδικό αντισηπτικό.  

 

B. Τα μάτια πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε επαφή με τα λύματα και με 

αναθυμιάσεις επικίνδυνων ουσιών σε περιορισμένους χώρους. Δεν θα πρέπει τα χέρια να 

έρχονται σε επαφή με τα μάτια και ιδιαίτερα όταν αυτά πιτσιλιστούν ή ερεθιστούν δεν 

πρέπει να τρίβονται με τα χέρια.  

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εργαζόμενος πρέπει να απομακρύνεται από το σημείο εργασίας 

και να του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες εάν δε είναι σοβαρή η περίπτωση να 

μεταφέρεται για ιατρική φροντίδα.  

Σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται προστατευτικές διατάξεις για τα μάτια.  

Γ. Το προσωπικό που απασχολείται μπορεί να εκτεθεί σε υπερβολικό θόρυβο τόσο 

δουλεύοντας και άλλους περιορισμένους χώρους όσο και δίπλα σε γεννήτριες, αντλίες και 

αλλά μηχανήματα.  

Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει:  

Να προβλέπεται ακουστική προστασία του εργαζομένου.  

Να γίνεται απόπειρα μείωσης του θορύβου στην πηγή (ηχομόνωση).  

Όταν δεν είναι δυνατή η μείωση του θορύβου στην πηγή και όταν η μέση ατομική έκθεση 

στον θόρυβο υπερβαίνει τα 85-90 dB(A) πρέπει να προβλέπεται ακουστική προστασία του 

εργαζομένου με την επισήμανση ότι φορώντας αυτή την προστατευτική διάταξη δεν θα 

πρέπει να εκτίθεται σε άλλους κίνδυνους.  

 

 

 

3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων επιβάλλεται πέραν της λήψης των 

μέτρων ασφαλείας που κάθε φορά ενδείκνυνται να υπάρχει και να εφαρμόζεται πάντα σε 

όλες τις εργασίες διαδικασίες οι οποίες στοχεύουν στην ελάττωση και ει δυνατόν στην 

εξάλειψη των κίνδυνων αλλά και στην σωστή και ολοκληρωμένη επίβλεψη και διοίκηση 

όλων των εργασιών.  

Η λειτουργική αυτή διαδικασία πρέπει να προβλέπεται και να εφαρμόζεται σε όλα τα 

σημεία όπου προετοιμάζονται ή εκτελούνται οι εργασίες, δηλαδή  

Στο Εργοτάξιο  
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Στο σημείο εργασίας και σε όλες τις διαδικασίες δηλαδή :  

Στην διαδικασία της προετοιμασίας στο Εργοτάξιο.  

Στην διαδικασία της προετοιμασίας στο σημείο εργασίας.  

Κατά την λήξη της εργασίας στο Εργοτάξιο και σε όλες τις καταστάσεις δηλαδή:  

Στην εργασία ρουτίνας  

Σε περίπτωση ατυχήματος  

Σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικά ελαφρώς τροποποιημένο με βάση την βιβλιογραφία ένα 

σχέδιο λειτουργικής διαδικασίας.  

Το σχέδιο αυτό πρέπει:  

Να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της τεχνικής και της τεχνολογίας.  

Να συζητείται περιοδικά ώστε να επισημαίνονται ελλείψεις, αδυναμίες και λάθη του και να 

αναθεωρείται.  

 

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  

Ο επικεφαλής αναθέτει την εργασία στο προσωπικό δίνοντας σε κάθε έναν την θέση και τον 

ρολό του.  

Γίνεται έλεγχος των αρχείων για λήψη πληροφοριών και ανεύρεση των σχεδίων.  

Ερευνάται εάν είναι γνωστά ελαττώματα ή τοπικοί κίνδυνοι.  

Ερευνάται εάν επίκειται βροχόπτωση ή εάν αναμένονται αλλά επικίνδυνα γεγονότα.  

Ενημερώνεται το συνεργείο για την εργασία και τις παραπάνω πληροφορίες.  

Πραγματοποιείται έλεγχος ποιοτικός και ποσοτικός των ατομικών μέσων προστασίας, των 

ομαδικών μέσων και του εξοπλισμού εργασίας και διάσωσης.  

 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Εντοπίζονται τα πλησιέστερα τηλέφωνα για ώρα ανάγκης και γνωστοποιούνται στους 

εργαζομένους.  

Σβήσιμο τσιγάρων και κάθε επικίνδυνης φωτιάς και φωτιστικού.  

Έλεγχος για ασυνήθιστες οσμές ή άλλη ιδιαίτερη κατάσταση.  

Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των κλιμάκων, των σκαλοπατιών κ.α. εξαρτημάτων 

καθόδου.  

Έλεγχος ατμοσφαίρας σε όλα τα επικίνδυνα σημεία εάν κριθεί ότι απαιτείται.  
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Εάν ο έλεγχος δώσει ενδείξεις ή στοιχεία επικινδυνότητας της ατμόσφαιρας συνεχίζεται ο 

αερισμός και εφ’ όσον δεν βελτιωθεί η κατάσταση σε προκαθορισμένο χρόνο πρέπει να 

υπάρξει επικοινωνία για αναφορά και οδηγίες με τον υπεύθυνο ή τον επιβλέποντα ώστε να 

αποφασιστεί είτε ο μηχανικός αερισμός είτε η αναβολή της εργασίας.  

Τελική προετοιμασία εξοπλισμού διάσωσης.  

Τελικός έλεγχος των Μέσων Ατομικής Προστασίας όλων των μελών του συνεργείου.  

 

3.4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

3.4.1 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι περισσότεροι τραυματισμοί στο έργο προκαλούνται από  

Πτώση εξοπλισμού και υλικών πάνω στον εργαζόμενο.  

Πτώση εργαζομένων από πρόχειρες σκάλες.  

Γλίστρημα του εργαζομένου.  

Πτώση στο νερό.  

Εμπλοκή σε μηχανήματα ή τραυματισμός από λάθος λειτουργία μηχανήματος.  

Ηλεκτροπληξία  

Για την αποφυγή τραυματισμών πρέπει  

Να εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες για την ένδυση του προσωπικού.  

Να τηρούνται σχολαστικά οι λειτουργικές διαδικασίες.  

Να έχουν ληφθεί κατά τον σχεδιασμό τα κατάλληλα μέτρα όπως σε διάφορα σημεία του 

παρόντος σημειώνονται.  

 

3.5 ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

3.5.1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Για την περίφραξη και επισήμανση των θέσεων εργασίας και των μηχανημάτων και 

οχημάτων πρέπει να εφαρμόζονται σχολαστικά οι προβλέψεις των ειδικών διατάξεων του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της υπουργικής απόφασης ΒΜ5/30058 Έγκριση Πρότυπης 

Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελούμενων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων 

περιοχών (ΦΕΚ Β 121/23-3-83).  

Κάθε ανοικτό φρεάτιο θα πρέπει εφ’ όσον δεν εκτελούνται σε αυτό εργασίες να καλύπτεται 

με ειδική εσχάρα εξασφαλισμένη από οριζόντιες μετακινήσεις και να επισημαίνεται με 

περίφραγμα από ορθοστάτες και κάγκελα με έντονα ευδιάκριτα χρώματα (άσπρο - 

κόκκινο).  
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Προειδοποιητικά σήματα θα τοποθετούνται για την έγκαιρη προειδοποίηση της 

κυκλοφορίας σε αποστάσεις τουλάχιστον 30 μέτρων και σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες 

και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.  

 

3.5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Κάθε συσκευή, όργανο μέτρησης και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και ιδιαίτερα οι 

συσκευές ελέγχου καταλληλότητας ατμόσφαιρας πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. 

ανά μήνα) να ελέγχονται.  

Υπεύθυνος για τον έλεγχο είναι ο ορισθείς ως διαχειριστής των ανωτέρω ειδών.  

 

 

3.5.3 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Από την άφιξη του συνεργείου έως την λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής απαγορεύεται το 

φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα.  

 

3.6 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

3.6.1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Κράνος ασφαλείας.  

Αντιεφιδρωτική κορδέλα κεφαλιού.  

Φόρμα εργασίας.  

Γάντια εργασίας.  

Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα (μέχρι τον μηρό ή το γόνατο).  

Μάλλινες κάλτσες.  

Όλος ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι ανθεκτικός και να ανταποκρίνεται στην 

συγκεκριμένη αποστολή του .  

Οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν συνεχώς τον παραπάνω εξοπλισμό.  

 

3.6.2 ΜΕΣΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Κατάλληλα εργαλεία (συνήθη εργαλεία δουλειάς, κλειδιά καλυμμάτων φρεατίων, 

εργαλειοθήκη χειρός κ.α.).  

Υλικό πρώτων βοηθειών.  

Υλικό σήμανσης και ασφάλειας οδών (κώνοι, εμπόδια, φωτιστικά, προειδοποιητικές 

πινακίδες, σημαιάκια κ.ά.).  
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3.6.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Είναι βασικό για την ασφάλεια των εργαζομένων όλα τα όργανα, μηχανήματα και εν γένει 

εξοπλισμός που προαναφέρθηκαν καθώς και ο εξοπλισμός διάσωσης:  

Να είναι επιλεγμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο ειδικό αυτό περιβάλλον εργασίας.  

Να κρατούνται καθαρά και καλά συσκευασμένα σε εύκολα αναγνωρίσιμες συσκευασίες.  

Να ελέγχονται, δοκιμάζονται και ρυθμίζονται τακτικά  

Να συντηρούνται τακτικά.  

Να είναι γνωστή η λειτουργία τους στο προσωπικό.  

Να είναι ευπρόσιτα και πάντα διαθέσιμα.  

Να υπάρχουν διαθέσιμα περιφερειακά εξαρτήματα και μονάδες εφεδρείας.  

 

3.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Πρέπει να τηρούνται με σχολαστικότητα και ακρίβεια όλες οι σχετικές διατάξεις των 

Ελληνικών Κανονισμών. Αναφέρουμε ενδεικτικά τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων, Κανονισμούς Δ.Ε.Η. κ.α. Πρέπει επίσης να τηρούνται τα πρότυπα για την 

εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συσκευών και μηχανημάτων.  

Δεν επιτρέπεται σε μη ειδικευμένο και χωρίς την νόμιμη άδεια να εγκαθιστά, τροποποιεί ή 

παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.  

Οι ειδικές συνθήκες επιβάλλουν ειδική προσοχή συνεχώς και την εγκατάσταση του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στεγανού τύπου.  

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή ακόμα και ρύθμισης στην εγκατάσταση ή στον 

εξοπλισμό απαιτείται να προβούμε σε απομόνωση και απαγόρευση λειτουργίας του 

εξοπλισμού (κλείδωμα χειριστηρίων, αφαίρεση ασφαλειών λειτουργίας, προειδοποιητικές 

πινακίδες κ.ά.). Τα λουκέτα που τοποθετούνται στα χειριστήρια αφαιρούνται προσωπικά 

από τους χείριστες μετά το πέρας της εργασίας και την απομάκρυνση των εργαλείων και 

καθαρισμό του χώρου εργασίας και τα επιστρέφουν στον επικεφαλής υπεύθυνο για την 

διακοπή και επαναλειτουργία της εγκατάστασης.  

 

3.8 ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Για τα ανυψωτικά μηχανήματα γενικά πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το 

Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ Α260/81 και τις άλλες κείμενες διατάξεις. Εδώ επισημαίνουμε ιδιαίτερα 

τα εξής :  
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Τα μηχανοκίνητα και χειροκίνητα βαρούλκα πρέπει να έχουν φρένα και ασφάλεια 

αναστροφής περιστροφής (καστάνια), τα γρανάζια τους να είναι προφυλαγμένα και να 

καλύπτονται οι κοφτερές επιφάνειες.  

Τα μηχανοκίνητα βαρούλκα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με οδηγό συρματόσκοινου. Τα 

ελευθέρα άκρα ατράκτων και προεξέχοντα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να είναι 

καλυμμένα όπως και τα κινητά όργανα μετάδοσης κίνησης και οι ιμάντες εφ’ όσον 

βρίσκονται σε περιοχή εργασίας ή κυκλοφορίας.  

Στα χειροκίνητα βαρούλκα το στρόφαλο (μανιβέλα) πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζεται 

από ολίσθηση η αθέλητο τράβηγμα. Δεν επιτρέπεται στρόφαλο με στρεπτή χειρολαβή να 

έχουν θέσεις τριβής μεταξύ χειρολαβής και άξονα.  

Τα συρματόσκοινα των βαρούλκων πρέπει να είναι γερά στερεωμένα στο τύμπανο με 

ενωτικές πλάκες η κλειδοσφήνες.  

 

3.9 ΔΙΑΣΩΣΗ  

 

Κάθε συνεργείο πρέπει να μπορεί να έλθει σε επικοινωνία ανά πασά στιγμή με την έδρα 

της επιχείρησης ή το κεντρικό εργοτάξιο ή ακόμα και άλλες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Αστυνομία, γιατρούς διαφορών σχετικών ειδικοτήτων κ.ά.).  

Η επικοινωνία αυτή καλό θα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται τουλάχιστον 

τηλεφωνικά.  

Προς τούτο πρέπει κάθε συνεργείο να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση πλήρη κατάλογο με τα 

τηλέφωνα των προαναφερθέντων Υπηρεσιών και γιατρών  

Για την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση κατάλληλα 

επιλεγμένου μέρους του προσωπικού και τουλάχιστον δυο από κάθε συνεργείο. 

  

3.9.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ  

Κάθε συνεργείο που δουλεύει πρέπει εκτός από τα σύνεργα της δουλείας και τον ατομικό 

και ομαδικό εξοπλισμό που προαναφέρθηκε πρέπει να έχει μαζί του τα παρακάτω εφόδια 

για την περίπτωση ανάγκης διάσωσης εργαζομένων.  

Φαρμακείο με όλα τα απαραίτητα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών.  

Ο εξοπλισμός και τα φάρμακα πρέπει  

να ελέγχεται τακτικότατα ώστε να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και να μην έχει παρέλθει 

η ημερομηνία ισχύος  

να προστατεύεται από την ρύπανση  
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να είναι γνωστός ο χειρισμός του και η χρήση του σε όλους τους εργαζομένους οι οποίοι 

πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την χρήση του.  

Ο εξοπλισμός διάσωσης καλό θα είναι να είναι διαθέσιμος για κάθε συνεργείο.  

 

 

3.9.2 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

Σύμφωνα με σχετική οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:  

Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο λόγω των 

συνθηκών εργασίας. Το υλικό πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση και να είναι εύκολα 

προσιτό. Η διεύθυνση και το τηλέφωνο της Υπηρεσίας πρώτων βοηθειών πρέπει να 

επισημαίνεται ευκρινώς.  

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (Σ.Α.Υ) 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 - παρ. 3, 7, 8, 9, 10, 11) 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αφορά την εκτέλεση έργου πρασίνου και 

συντάσσεται σύμφωνα με το ΠΔ305/96, την Εγκύκλιο 130159/7.5.97 του Υπουργείου 

Εργασίας. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ. 1 του ΠΔ305/96 υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης 

συντονιστή για θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την διάρκεια του έργου , αφού 

προβλέπεται ότι θα είναι παρόντα συγχρόνως περισσότερα του ενός συνεργεία και επίσης 

απαιτείται εκ των προτέρων, γνωστοποίηση το περιεχόμενο της οποίας θα είναι σύμφωνο 

με το Άρθρο 12, Παράρτημα 3 του ΠΔ305/96. 
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2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν μετά την υπογραφή της 

σύμβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριμένο ανάδοχο. Θα πρέπει επίσης να 

τροποποιείται η ταυτότητα του έργου μετά από κάθε αλλαγή των στοιχειών της κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Έργο: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΕΛΑΙΩΝΑ» 

 

Κύριος έργου: Δήμος Νικαίας – Αγ.Ι.Ρέντη 

1. Διευθύνουσα Υπηρεσία:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δήμου Νικαίας – Αγ.Ι.Ρέντη 

2. Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δήμου Νικαίας – Αγ.Ι.Ρέντη 

3. Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή-Δημοτικό Συμβούλιο Νικαίας Αγ.Ι.Ρέντη 

4. Συντονιστές για θέματα ασφαλείας και υγειάς κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου: 

5. Έναρξη εργασιών: 

6. Συμβατική πρόβλεψη της διαρκείας του έργου: 

7. Είδος έργου: ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 

8. Είδος εργοταξίου: 

9. Εγκριτικές αποφάσεις: 

10. Ανάδοχος: 

11. Επιβλέποντες:  

12. Βοηθοί επιβλέποντες: 

13. Συντονιστές για θέματα ασφαλείας και υγειάς κατά την εκτέλεση του έργου 

14. Υπεργολάβοι -αντικείμενο 

15. Αριθμός συνεργείων 

16. Μέγιστος αριθμός εργαζομένων 

17. Στοιχεία αναδόχου 

Στοιχεία όπως εγκρίσεις και προβλεπόμενη διάρκεια έργου περιγράφονται στην 

διακήρυξη του έργου. 
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω 

Δεν αναμένεται να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω, αλλά προ της ενάρξεως εργασιών των 

εκσκαφών θα ερευνηθεί με τη συνεργεία αρμόδιων φορέων η ύπαρξη και η θέση στο χώρο 

του εργοταξίου δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, ύδατος κλπ. και θα γίνει είτε 

μεταφορά είτε απομόνωση τους. 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Το εργοτάξιο θα απομονωθεί από υπόλοιπο κτίριο με πρόχειρα κινητά χωρίσματα 

και θα υπάρχουν σε εμφανή σημεία πινακίδες που θα αναγράφουν “Απαγορεύεται η 

είσοδος στους μη έχοντες εργασία”. Ενώ με το εξωτερικό χώρο του κτιρίου θα διαχωρίζεται 

με την μόνιμη εξωτερική θύρα του κτιρίου. 

 

5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχουν διάδρομοι κυκλοφορίας (ΠΔ1073/81). Οι διάδρομοι θα 

διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι από αντικείμενα και εργαλεία. 

 

 

6. ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

H αποθήκευση θα γίνεται σε χώρο του κτιρίου που θα κλειδώνει. Η φόρτωση 

υλικών θα γίνεται από οχήματα που θα σταθμεύουν παρά το πεζοδρόμιο. 

 

7. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Δεν προβλέπεται να υπάρχουν επικίνδυνα υλικά που να απαιτούν ειδική 

μεταχείριση και ειδικές συνθήκες αποκομιδής. 
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8. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Χώρος εστίασης, δεν απαιτείται αφού βάση του αρθρου109 του ΠΔ1073/81 είναι 

υποχρεωτικός όταν ο αριθμός απασχολούμενων είναι άνω των 70 ατόμων κάτι που δεν 

ισχύει για το έργο αυτό. Θα υπάρχει παροχή πόσιμου νερού ½’’ από το δίκτυο της πόλης 

για τους εργαζομένους. 

Επίσης κατά την έννοια του παρ. 14.1.1 και 14.2.2 του παραρτήματος IV μέρος Α 

του ΠΔ305/96 δεν απαιτείται η ύπαρξη αποδυτηρίων ή ντους διότι οι εργαζόμενοι δεν 

απαιτείται να φορούν ειδικά ρούχα. 

Στην αποθήκη απλά θα φυλάσσονται τα κράνη και λοιπά μέσα ατομικής 

προστασίας. Θα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο Ά βοηθειών που θα περιέχει τα είδη 

που αναφέρονται στο άρθρο 110 του ΠΔ1073/81 για εντός πόλεως έργα. 

 

10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α. ………………… 

 

 

Β. …………………. 

 

 

 

Περιλαμβάνει:……………….. 

11. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α. Κυρίως Η/Μ εργασίες: πτώση από ύψος, πτώσεις αντικειμένων, ατμοσφαιρικές 

επιδράσεις, αστοχίες σε ικριώματα και κλίμακες, συσκευές ανύψωσης, κίνηση και 

λειτουργία μηχανημάτων διακίνησης υλικών και , μηχανές – εργαλεία και εξοπλισμοί, 

ηλεκτροπληξία, ξυλότυποι, εργασίες σε στέγη κλπ. Εκτίμηση κινδύνου χαμηλή. 
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Β. Αποξηλώσεις: Όπως παρ. Α και κίνδυνοι από εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας, 

κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα, πυρκαγιά, κλπ. Εκτίμηση κινδύνου χαμηλή. 

Γ. Άλλοι κίνδυνοι: Μικροτραυματισμοί, ασθένειες, ατμοσφαιρικές επιδράσεις, 

διάφορες εργασίες κλπ. Εκτίμηση κινδύνου χαμηλή. 

 

12. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1. Χρήση και προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα. 

Σε κάθε τεχνικό έργο είναι δεδομένη η συνύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και 

σιδήρου. Ο εξοπλισμός θα είναι καλά συντηρημένος και το προσωπικό θα είναι έμπειρο και 

θα εφαρμόζει τα σχετικά μέτρα και κανόνες ασφαλείας για την χρήση του εξοπλισμού. 

Θα τηρηθεί ο Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και το 

ΠΔ1073/81. 

Οι φορητές μπαλαντέζες θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και θα λειτουργούν 

σε ρεύμα (42V). Όπου χρησιμοποιείται εξοπλισμός με ηλεκτρικό ρεύμα 220/380V, τα 

καλώδια τροφοδοσίας θα ακολουθούν διαδρομές μακριά από διακίνηση προσωπικού, 

οχημάτων υλικών κλπ. Τα καλώδια τροφοδοσίας θα είναι ελεύθερα από αιχμηρά 

αντικείμενα, λάδια πετρελαιοειδή και ότι είναι δυνατό να προκαλέσει φθορά των 

καλωδίων. Θα χρησιμοποιηθούν ρευματολήπτες και ρευματοδότες στεγανού τύπου. 

Η όλη εγκατάσταση θα είναι γειωμένη. 

2. Συσκευές ανύψωσης. 

Θα τηρούνται οι προδιαγραφές του ΠΔ1073/81 άρθρα 45-71. Κάθε συσκευή ή 

εξάρτημα θα σχεδιάζεται, θα κατασκευάζεται σωστά και θα εγκαθίσταται ώστε να έχει την 

κατάλληλη αντοχή και ασφάλεια ανάλογα με την χρήση. Θα συντηρείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Θα υπάρχει αναγραφή του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου ενώ τα σχοινιά 

και τα συρματόσχοινα θα ελέγχονται ώστε να βρίσκονται πάντα σε καλή κατάσταση. Ο 

χειρισμός τους θα γίνεται από ειδικευμένα άτομα. 

3. Οχήματα – μηχανήματα διακίνησης υλικών. 
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Όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα διακίνησης υλικών θα πληρούν τις σχετικές 

προδιαγραφές του ΠΔ1073/81. Θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση,  

θα συντηρούνται και θα αποφεύγεται κάθε μετατροπή που δεν είναι σύμφωνη με τη 

νομοθεσία. 

Θα φέρουν κατάλληλα προστατευτικά συστήματα ώστε ο οδηγός ή χειριστής να 

προστατεύεται από σύνθλιψη σε περίπτωση ανατροπής του μηχανήματος ή πτώσης 

αντικειμένων. 

Η χρήση τους θα γίνεται από άτομα που θα είναι κάτοχοι της προβλεπόμενης από 

τη νομοθεσία άδειας. 

4. Εγκαταστάσεις. 

Σε μηχανοστάσια ή ηλεκτρικούς πίνακες ή λεβητοστάσια θα υπάρχουν 

πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 κιλών για περίπτωση πυρκαγιάς. 

Εργασίες ανοικτής φλόγας, κοπής, συγκολλήσεων θα εκτελούνται σε ακίνδυνες 

περιοχές και με προσοχή για κίνδυνο ανάφλεξης, μακριά από εύφλεκτα υλικά ή καύσιμα 

χρώματα. Θα απαγορεύεται το κάπνισμα. 

 

13. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 

Οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από ατμοσφαιρικές επιδράσεις με τη χρήση 

μέσων ατμοσφαιρικής προστασίας. 

Σε εργασίες σφυροκόπησης τα κοπίδια κλπ. θα κρατούνται από δεύτερο άτομο με 

λαβίδα ενώ σε εργασίες συγκολλήσεως αλλά και ασχολίας με το ασβέστιο θα φορούν 

ειδικά γυαλιά. 

Δεν θα αφήνονται στα δάπεδα κοφτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, εξέχοντα καρφιά 

κλπ θα αφαιρούνται ή θα αναδιπλώνονται. Στο τέλος της ημέρας θα γίνεται καθαρισμός 

του χώρου εργασίας. 

Κάθε εργαζόμενος θα έχει στη διάθεση του ατομικό εξοπλισμό προστασίας, κράνος 

και ανάλογα με την περίσταση ειδικά γυαλιά, υποδήματα και γάντια. 



142 
 

Κατά την εργασία επίσης θα συστήνεται η χρήση από τους εργαζόμενους στολής 

εργασίας. Δεν θα φοράνε γραβάτες, ζώνες, ταυτότητες, δαχτυλίδια ή άλλα εξέχοντα 

αντικείμενα. Δεν θα επιτρέπεται η ανάπαυση ή ο ύπνος στο εργοτάξιο και η χρήση 

οινοπνευματωδών ποτών. 

Δεν θα υπάρχουν εργασίες κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου που ενέχουν 

ειδικούς κινδύνους σύμφωνα με το παράρτημα II του ΠΔ305/96, οπότε δεν απαιτούνται 

ειδικά μέτρα ασφαλείας. 

 

14. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Πέραν των πιο πάνω αναφερόμενων ειδικών μέτρων και διατάξεων θα πρέπει 

πάντοτε να τηρούνται γενικά μέτρα προστασίας, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. Πριν την 

εγκατάσταση του εργοταξίου, ο χώρος θα περιφραχθεί επιμελώς Θα ληφθεί μέριμνα για 

την προστασία των πολιτών με την ανάρτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων κλπ. Οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ελέγξει την υγεία τους επειδή κάποιοι από αυτούς θα 

χρειασθεί να εργασθούν σε μεγάλο ύψος. Σε όλο το εργοτάξιο θα πρέπει να υπάρχει τάξη 

και καθαριότητα. Θα υπάρχει πλήρης σηματοδότηση που θα ενημερώνει του 

ευρισκόμενους στο χώρο του εργοταξίου για τα αναγκαία και προαιρετικά μέτρα 

ασφαλείας. Η ασφαλής και καλή λειτουργία μηχανημάτων και εργαλείων θα ελέγχεται 

τακτικά. Τα υλικά για τις βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα) πρέπει να ελέγχονται πριν 

από τη χρησιμοποίηση τους. Τήρηση κανόνων υγιεινής. Χρήση απαραίτητων μέσων 

ατομικής προστασίας εργαζομένων, κράνη γυαλιά κλπ) θα γίνεται με ευθύνη του εργοδότη 

και του συντονιστή ασφαλείας. 
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