
 

                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

 ΜΕΛΕΤΗΣ 

143 / 2021 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  

 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.322,58 € χωρίς Φ.Π.Α 

                                     50.000,00 € με Φ.Π.Α   

    CPV : 45232400-6 

  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ   

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

 

  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

 

 

ΑΧΑΡΝΕΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2 0 2 1 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

• ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

• ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

• ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

• ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

• ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

• ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ    

• ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΡ. ΜΕΛ. :   143 / 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛ. :      40.322,58 € χωρίς ΦΠΑ 
                            50.000,00 € με ΦΠΑ 
 CPV: 45232400-6 



 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΡ. ΜΕΛ. :   143 / 2021  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΟΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

  

   

 ΠΡΟΫΠΟΛ. :      40.322,58 € χωρίς ΦΠΑ  

                            50.000,00 € με ΦΠΑ  

 CPV : 45232400-6  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή αγωγών αποχετεύσεων και των εξωτερικών 

διακλαδώσεων για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε 
διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών με συνολικό μήκος 195 μέτρα. 

Οι εργασίες συνίστανται στην εκτέλεση των απαιτούμενων εκσκαφών σε οποιοδήποτε 
φύσης έδαφος, οποιασδήποτε συνεκτικότητας, οποιασδήποτε κυκλοφοριακής ή άλλης 
δυσχέρειας κλπ., αντιστήριξη των πρανών και παρειών του σκάμματος, τις αναγκαίες εργασίες 
αντιστήριξης και υποστήριξης των παρόδιων ακινήτων και των δικτύων ή εγκαταστάσεων των 
οργανισμών κοινής ωφέλειας, αναπέταση και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής από το βάθος 
του σκάμματος. Επίσης επίχωση των ορυγμάτων αγωγού και φρεατίων με υγιή προϊόντα 

εκσκαφών, συμπλήρωση των σκαμμάτων σε στοά μετά την κατασκευή  του αγωγού, αναγνώριση 

του εδάφους και εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνών. 
Για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων θα 

χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες P.V.C. διαμέτρου Φ125, εγκιβωτισμένοι με άμμο και 
σαμάρια με μούφα συγκολλητά επίσης σε κάθε σύνδεση αποχέτευσης ακαθάρτων θα 

κατασκευαστεί φρεάτιο ελέγχου της. Θα γίνει αποκατάσταση των τομών των ασφαλτικών - και μη 

– οδοστρωμάτων, άρση και επανατοποθέτηση κρασπεδορείθρων, πλακών πεζοδρομίου ή 

αποκατάσταση πεζοδρομίων από σκυρόδεμα. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) και η 

χρηματοδότηση θα γίνει  από πόρους του Δήμου. 

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4782/2021, 

4412/2016, 3669/08, 3263/04, 2372/96, 2229/94, 2576/98, 2940/01 των Προεδρικών 
Διαταγμάτων 171/87, 696/74, 218/99, 402/96, 210/96, 334/00, την Οδηγία Ε.Ε 37/95 του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και όλων των λοιπών Εγκυκλίων, Νόμων & Προεδρικών Διαταγμάτων που θα 

ισχύουν κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου. 

Οι τιμές έχουν ληφθεί από τις εγκεκριμένες τιμές των ενιαίων τιμολογίων εργασιών 
δημοπράτησης. 

 

   ΑΧΑΡΝΕΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021  
   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
     
     
     
   ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ:

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40.322,58      χωρίς ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 50.000,00      με ΦΠΑ

Α/Μ:    143/2021

CPV:    45232400-6

98,00

4

93,30 139,94

98,00

196,00

144,0600 0,00 34,30 0,00

ΟΚΩ ΦΡΕΑΤΙΑ

Ν*0,70*2 ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑ ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΑΤ 3.12

5,60 ΤΕΜ (Kg) (Kg) (Kg) ΤΕΜ (Kg)

4 190 760 3,5 7 98

Αχαρνές  Οκτωβριος  2021

Ο Συντάξας

Γεώργιος Δανιηλίδης

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

φρεάτια:                                                N=

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες: Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες:

V=Sx3,40x0,70x40%= V=Sx3,40x0,70x60%=

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

μήκος αγωγών Φ200:                              S=

V1=S*2,10x0,70*40%
V2=V-V1

V1' =S*2,10 x0,70*60%
V2'=V'-V1'

πλευρική απόθεση φόρτωση & μεταφορά πλευρική απόθεση φόρτωση & μεταφορά

86,4360 53,5080

ΑΤ 3.10.01.01 ΑΤ 3.10.02.01 ΑΤ 3.11.01.01 ΑΤ 3.11.02.01

Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι:  S'=

κοπή ασφαλτοτάπητα: S' *2

Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα δρόμου

S΄*0,70

57,624 35,672

AT 4.09

68,60

Επιχώσεις

με προϊόντα εκσκαφών θραυστό ΠΤΠ 150 με άμμο λατομείου

(S*0,50*0,70) -ογκο 

σωληνα (πr2 * S)

AT 5.04 AT 5.05.01 AT 5.07

S*2,10*0,70 (S-S')*0,30*0,70

S'*0,50

*0,70

(S-

S')*0,50*0,7

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

29,491875000000



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40.322,58      χωρίς ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 50.000,00      με ΦΠΑ

Α/Μ:   143/2021

CPV:    45232400-6

55,00

52,36 78,54

55,00

110,00

80,8500 0,00 19,25 0,00

ΟΚΩ

Ν*0,70*2

ΑΤ 3.12

0,00 Αχαρνές  Οκτωβριος  2021

Ο Συντάξας

Γεώργιος Δανιηλίδης

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδεςΕκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες:

V=Sx3,40x0,70x40%= V=Sx3,40x0,70x60%=

ΕΡΓΟ:  ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

μήκος αγωγών Φ250:  S=

V1=S*2,10x0,70*40%
V2=V-V1

V1' =S*2,10 x0,70*60%
V2'=V'-V1'

πλευρική απόθεση φόρτωση & μεταφορά πλευρική απόθεση φόρτωση & μεταφορά

48,5100 30,0300

ΑΤ 3.10.01.01 ΑΤ 3.10.02.01 ΑΤ 3.11.01.01 ΑΤ 3.11.02.01

Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι:  S'=

κοπή ασφαλτοτάπητα: S' *2

Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα δρόμου

S΄*0,70

32,340 20,020

AT 4.09

38,50

Επιχώσεις

με προϊόντα εκσκαφών θραυστό ΠΤΠ 150 με άμμο λατομείου

(S*0,50*0,70) -ογκο 

σωληνα (πr2 * S)

AT 5.04 AT 5.05.01 AT 5.07

S*2,10*0

,70 (S-S')*0,30*0,70

S'*0,50*

0,70

(S-

S')*0,50*0,70

16,551562500000



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40.322,58      χωρίς ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 50.000,00      με ΦΠΑ

Α/Μ:    143/2021

CPV:    45232400-6

42,00

8

28,22 42,34

42,00

84,00

19,8450 22,4910

Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι:  S'=

κοπή ασφαλτοτάπητα: S' *2

V1=S*(2,10+0,15)/2x  0,70*40%
V2=V-V1

13,230 14,994

ΑΤ 3.10.01.01 ΑΤ 3.10.02.01 ΑΤ 3.11.01.01 ΑΤ 3.11.02.01

φόρτωση & μεταφορά πλευρική απόθεση

V1' =S*(2,10+0,15)/2 x0,70*60%
V2'=V'-V1'

φόρτωση & μεταφορά

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

μήκος αγωγών Φ125: (Ν*5) S=

φρεάτια:                                   N=

πλευρική απόθεση

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες: Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες:

V=Sx(3,40+1,40)/2x0,70x40%= V=Sx(3,40+1,40)/2x0,70x60%=

ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ



ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Β 1,50

33,0750 0,00 14,70 0,00

μούφα Φ200-125 μούφα Φ250-125 μούφα Φ315-125

Ν*80% N*10% N*10% N*0,70*Β N*0,70 N*0,70*Β*0,30 Ν*0,70*0,30*0,40

ΑΤ 12.35.06.02σχετ. ΑΤ 

12.35.06.02σχετ. AT 4.04 & AT4.10AT 4.05 & Β-51 AT Β4.1 ΑΤ Β 29.2.1

5,60000 1,60000 0,80000 8,40000 5,60000 2,52000 0,67200

ΟΚΩ

Ν*0,70*2

ΑΤ 3.12

11,20

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Αχαρνές  Οκτοβριος   2021

Ο Συντάξας

8 Γεώργιος Δανιηλίδης

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

14,184843750000

καθαίρεση και 

αποκατασταση 

πεζοδρομίων 

(μέσου 

πλάτους 1,50μ)

καθαίρεση 

κρασπέδων

επιχώματα κάτω 

από πεζοδρόμια
Κατασκευη ρυθρων 

κλπ

8

(S*0,50*0,70) -ογκο σωληνα (πr2 * S)

AT 5.04 AT 5.05.01 AT 5.07

S*(2,10+0,15)/2*0,70 (S-S')*0,30*0,70 S'*0,50*0,70

(S-

S')*0,50*0,7

Επιχώσεις

με προϊόντα εκσκαφών θραυστό ΠΤΠ 150 με άμμο λατομείου

Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα

(S΄-Ν*Β)*0,70

AT 4.09

21,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40.322,58      χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 50.000,00      με ΦΠΑ

Α/Μ:     57/2021

CPV:    45232400-6

 

Άρθρο 

Αναθεώρησης

1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μην. 8

1.03 Αναλαμπόντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 μνη. 8

3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες 

m3

3.10.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

m3

3.10.01.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 6081.1 m3 103

3.10.02 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση.

m3

3.10.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 6081.1 m3 71

3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες m3

3.11.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

m3

3.11.01.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 6082.1 m3 106

3.11.02 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 

ΥΔΡ 6082.4 m3

3.11.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 6082.1 m3 106

3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 

μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΥΔΡ 6087 m 22

4.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807 m2 8

4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή ΥΔΡ 6808 m 6

4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις 

θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

ΟΔΟ 4521Β m2 128

4.10 Αποκατάσταση επιστρωσης πεζοδρομίου 

νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων

ΥΔΡ 6804 m2 8

5.  ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

5.04. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης 

ΥΔΡ 6067 m3 258

 5.05. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.

5.05.02 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm ΥΔΡ 6068 m3 68

5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου.

ΥΔΡ 6069 m3 60

6.  ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 

συγκροτημάτων

6.01.01 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.

6.01.01.03 Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ ΥΔΡ 6108 h 40

Είδος εργασίας Μο-νάδα Ποσότητα 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Αρθρο

ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Σελίδα 1



7.  ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα
ΥΔΡ 6301 m2 1326,00

11.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

11.01 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων

11.01.01 Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)
ΥΔΡ 6752 kg 760

11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6753 kg 98

12.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

συμπαγούς τοιχώματος

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 

41, DN 125 mm

ΥΔΡ 6711.1 μμ 42

12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 

41, DN 200 mm

ΥΔΡ 6711.2 μμ 98

12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 

41, DN 250 mm

ΥΔΡ 6711.3 μμ 55

12.12.01 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς 

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U 

σειράς 41.

12.12.01.01 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 

mm.

ΥΔΡ 6712.1 τεμ 6

12.12.01.02 

ΣΧΕΤ.

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων Φ250-125 ΥΔΡ 6712.2 τεμ 2

12.12.01.03 

ΣΧΕΤ.

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων Φ315-125 ΥΔΡ 6712.3 τεμ 1

12.35.06.02 

ΣΧΕΤ.

Φρεάτιο ελέγχου σύνδεσης αποχέτευσης 

ακαθάρτων

ΥΔΡ 6711.2 τεμ 8

16.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, 

ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ

16.14 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 

επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 

κατοικημένων περιοχών

ΥΔΡ 6327

16.14.01 εσωτ.διαμέτρου 1, 20 m ΥΔΡ 6327 τεμ 4

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Β-4

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια 

και θέσεις τεχνικών έργων

Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια
ΟΔΟ-3121.Β m3 3

Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα

Β-29.2.1 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με 

σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

ΟΔΟ-2531 m3 1

ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

ΟΔΟ-2921 m 6

ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
ΟΙΚ-2269(α) m 390

Αχαρνές  Ιούνιος  2021

Ο Συντάξας

Γεώργιος Δανιηλίδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Σελίδα 2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40.322,58      χωρίς ΦΠΑ

50.000,00      με ΦΠΑ

CPV:                 45232400-6

Άρθρο 
Αναθεώρησης Μερική Ολική

12.35

Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλένιου 
και προπυλενιου δομημένου τοιχώματος, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3.

1 12.35.06.02 Χυτό ημι-ταυ PE, PP DN/OD 200 mm ΥΔΡ 6711.2 τεμ 1,00 27,00 27,00

12.10
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC 
σειράς 41

2 12.10.04 Για σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN 200 mm ΥΔΡ 6711.2 m 1,20 9,30 11,16

3 Ν1

Προμήθεια υλικών (άμμου, πλαστικής 
τάπας για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm, 
τσιμέντου, συστολές, κόλα κλπ) και την 
εργασία κατασκευής και τελικής μόρφωσης 
συνολικά του φρεατίου ελέγχου σύνδεσης 
αποχέτευσης ακαθάρτων.   τεμ 1,00 38,14 38,14

4 Ν2

Φρεάτιο 32x32 με καπάκι μαντέμι. 
Διαστάσεις εξωτερικά: βάση:39x39, πάνω 
34x34, ύψος:21,5
τύπου καμπάνα τεμ 1,00 28,50 28,50

104,80

104,80

Ποσότητα 
Δαπάνηα/α      

Τιμολογ
Άρθρο

ΕΡΓΟ:  ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Είδος εργασίας

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

                                                            Δαπάνη για ένα (1) φρεατίο ελέγχου σύνδεσης: 

  

Α/Μ  :  143/2021

Τιμή  Μονάδας

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από 
σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3, με τους αντίστοιχους δακτυλίους στεγάνωσης. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 
13746-1:2007, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer 
diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Μο-
νάδα

Αχαρνές  Οκτωβριος 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Δανιλίδης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40.322,58      χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 50.000,00      με ΦΠΑ

Α/Μ: 57/2021

CPV:                 45232400-6

 

Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 8 8,20 65,60

2 1.03 Αναλαμπόντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 μήνας 8 10,30 82,40

148,00

3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες 

m3

3.10.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

m3

3 3.10.01.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 6081.1 m3 103 6,70 691,40

3.10.02 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση.

m3

4 3.10.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 6081.1 m3 71 10,65 752,81

3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες m3

3.11.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

m3

5 3.11.01.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 6082.1 m3 106 25,80 2.742,05

3.11.02 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση.

ΥΔΡ 6082.4 m3

6 3.11.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 6082.1 m3 106 29,45 3.122,55

7

3.12

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 

δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 

ΟΚΩ. ΥΔΡ 6087 m 22 15,50 347,20

7.656,01

4.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

8
4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807 m2 8 12,72 106,85

9
4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή ΥΔΡ 6808 m 6 3,54 19,82

10

4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις 

θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

ΟΔΟ 4521Β m2 128 18,50 2.369,85

11 4.10 Αποκατάσταση επιστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 

πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων

ΥΔΡ 6804 m2 8 25,80 216,72

2.713,24

5.  ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

12 5.04. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης 

ΥΔΡ 6067 m3 258 1,55 399,88

 5.05. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.

13 5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm ΥΔΡ 6068 m3 68 14,50 989,63

14 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου.

ΥΔΡ 6069 m3 60 13,40 807,06

2.196,56

6.  ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

6.01
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 
συγκροτημάτων

6.01.01
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 

βενζινοκίνητα.

15 6.01.01.03 Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ ΥΔΡ 6108 h 40 5,60 224,00 

224,00

Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρθρο Είδος εργασίας
Μο-

νάδα
Ποσότητα 

ΕΡΓΟ:  ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τιμή  

Μονάδας

Δαπάνη

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Σελίδα 1



7.  ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

16 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΥΔΡ 6301 m2 1.326 2,20 2.917,20 

2.917,20

11.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

11.01 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων

17 11.01.01 Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)
ΥΔΡ 6752 kg 760 1,85 1.406,00

18 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6753 kg 98 2,2 215,60

1.621,60

12.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

συμπαγούς τοιχώματος

19 12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, 

DN 125 mm

ΥΔΡ 6711.1 μμ 42 4,20 176,40

12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, 

DN 200 mm

ΥΔΡ 6711.2 μμ 98 9,30 911,40

20 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, 

DN 250 mm

ΥΔΡ 6711.3 μμ 55 14,70 808,50

21 12.12.01 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς 

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 

41.

ΥΔΡ 6711.2

22 12.12.01.01 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 

mm.

ΥΔΡ 6712.1 τεμ 6 30,30 169,68

23 12.12.01.02 

ΣΧΕΤ.

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων Φ250-125 ΥΔΡ 6712.2 τεμ 2 32,40 51,84

24 12.12.01.03 

ΣΧΕΤ.

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων Φ315-125 ΥΔΡ 6712.3 τεμ 1 38,90 31,12

25 12.35.06.02 

ΣΧΕΤ.

Φρεάτιο ελέγχου σύνδεσης αποχέτευσης 

ακαθάρτων

ΥΔΡ 6711.2 τεμ 8 104,80 838,40

2.987,34

16.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
16.14 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 

επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικημένων περιοχών

ΥΔΡ 6327

26 16.14.01 εσωτ.διαμέτρου 1, 20 m ΥΔΡ 6327 τεμ 4 1290,00 5.160,00

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Β-4

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και 

θέσεις τεχνικών έργων

27

Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ-3121.Β m3 3 9,80 24,70

Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα

28

Β-29.2.1

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 

C12/15, άοπλο ΟΔΟ-2531 m3 1 86,50 58,13

ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
29

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 m 6 9,60 53,76

ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

30

Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269(α) m 390 1,00 390,00

526,58

Σύνολο 26.150,54

ΓΕ & ΟΕ 18% 4.707,10

Αθροισμα 1 30.857,63

Απρόβλεπτα 15% 4.628,64

Αθροισμα 2 35.486,28

Απολογιστικές Εργασίες (Η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών θα καλύψει την αμοιβή αρχαιολόγου.) 4.000,00

ΓΕ & ΟΕ 18% 720,00

Αθροισμα 3 4.720,00

Αθροισμα 4 40.206,28

Πρόβλεψη αναθεώρησης 116,30

Αθροισμα 5 40.322,58

ΦΠΑ 24% 9.677,42

Γενικό σύνολο 50.000,00

Αχαρνές  Οκτωβριος  2021

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλεκτρ./Mηχ. Μηχανικός Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

                          Γεώργιος Δανιηλίδης

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Σελίδα 2
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

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

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες 
που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 

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

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

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

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

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

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΡ. ΜΕΛ. : 143/ 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

  

  

 ΠΡΟΫΠΟΛ. :      40.322,58 € χωρίς ΦΠΑ 
                            50.000,00 € με ΦΠΑ 
 CPV: 45232400-6 
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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, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, 
επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 
αλλού. 

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

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

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

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

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

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

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

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., 

καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

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

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

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

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 

άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 

(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

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

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

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

τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

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

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

εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα 

ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

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

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

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

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

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

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

θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

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

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

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

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

εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

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

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 

αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

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

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

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

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

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

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

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

οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες 
οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

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

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

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

έγγραφα της σύμβασης. 

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

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

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

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 

τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

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

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

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη 

μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, 

ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
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  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών 
που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 

του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 

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

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 

αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 
μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 
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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 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, 
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). 
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1.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ# 

  

 

Άρθρο 1.01   Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 
 

                       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 

 

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας 
κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα 

με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 

περιεχομένου (ΠΣΠ)’’. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 
πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο 

πλαίσιο 

• ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση 

της πινακίδας εντός του εδάφους 

• η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 

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

διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού). 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:   οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

   Αριθμητικώς:   8,20 
 

 

Άρθρο 1.03   Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 

 

                      Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108 

 

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 
200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων  έργων, είτε 
ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 

• η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 

• ο έλεγχος λειτουργίας 

• η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού. 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά 

           Αριθμητικώς:   10,30 
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 3.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 

 

Άρθρο  3.10  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες  
 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  
 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

γίνεται υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή 

μονάδας του άρθρου.  

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης 
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 

αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 

δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 

2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται 
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για 

κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 

ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται 
από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την 
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 

3.10.01  Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. 

 

3.10.01.01  Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

                   Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

   
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

   Αριθμητικώς:   6,70   
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3.10.02     Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 

3.10.02.01  Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

                      Ανάλυση τιμής   7,50+0,21*15(χλμ) = 10,65  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δέκα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

  Αριθμητικώς:  10,65 

 

 

Άρθρο  3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες   
 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή 

αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για 

την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν 
ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης 
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 

αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 

δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 

2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται 
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη 
μελέτη.   
 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για 

κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 

ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από 

άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος 
άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται 
από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την 
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
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3.11.01   Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. 

 

3.11.01.01  Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

                    Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6082.1 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:    25,80 

 

 
3.11.02   Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 

3.11.02.01  Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

                   Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 

                      Ανάλυση τιμής   26,30+0,21*15(χλμ) = 29,45 

 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:    είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

           Αριθμητικώς:   29,45 

 

  

Άρθρο 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την  
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

 

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087 

 

 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 

από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / 

αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  
 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο 

μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι 
σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m 

θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι 
αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.  

 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα 

επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
 Αριθμητικώς:   15,50 
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 4.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

 

Άρθρο 4.04  Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.  
 

                        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6807 

 

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 
με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 

θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. 

Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 
 

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι 
ανά τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m

3

 προϊόντων προς 
μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Όρους του Τιμολογίου) 

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

            Ανάλυση τιμής   12,40+0,10*15(χλμ)*0,21 = 12,72   

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2

) 

 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:   δώδεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 

        Αριθμητικώς:  12,72  

 

 
Άρθρο 4.05  Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 

 

                         Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808 

 

 

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 

θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του 

ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του 
πεζοδρομίου. 

 

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι 
ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m

3

 προϊόντων προς 
μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Όρους του Τιμολογίου)  

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
Ανάλυση τιμής   3,30+0,075*15(χλμ)*0,21 = 3,54 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:  3,54   
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Άρθρο 4.09  Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων. 

                      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 

       

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 

οδοστρώματος, ήτοι: 

1.  Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 

στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη   

3.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   

4.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου 

πάχους έως 50 mm. 

5.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής 
ασφαλτικής στρώσης   

       

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 

λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 

εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση 

τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού 
σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα 

εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων 
οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2

) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το 

πάχος των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:. 
 

 
4.09.02   Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις 

μέσου πάχους 10 cm 
 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
     Αριθμητικώς:   18,50 
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Άρθρο 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

                        Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804 

 

       
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την 
αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για 

την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων" 
       
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
       
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα 
       
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην 
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)   
       
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 

επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2

) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 
πεζοδρομίου  

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:  είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά   

       
             Αριθμητικώς:  25,80  
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5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  

 

                         Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 

 

 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του 

έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του 
πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε 
ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 

κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3

) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:   ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά    

 

      Αριθμητικώς:   1,55  

 

 
Άρθρο 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου 
 

                        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068 

 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

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

''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 
95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3

) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών 
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
 

5.5.1 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

 

                      Ανάλυση τιμής   12,40+0,21*10(χλμ) = 14,50    

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:  δεκατέσσερα ευρώ  και πενήντα λεπτά 
  
              Αριθμητικώς:  14,50  
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Άρθρο 5.07   Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 
 

                       Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6069 
 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 

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

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

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3

) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δεκατρία ευρώ και σαράντα λεπτά 

           Ανάλυση τιμής  11,30+0,21*10(χλμ) = 13,40       

                   Αριθμητικώς:   13,40 

 

 

6.  ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ# 
 

 
 
Αρθρο 6.01  Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 
 

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την 
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων  κατά 

την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη 

ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-

00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων''. 
 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης 
ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων  

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση 

της αντλίας και των σωληνώσεων 
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα 

αποδέκτη 
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης 

των εργασιών 
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο 
 

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από 

έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, 
εξής: 

 
6.01.01  Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.  
6.01.01.03  Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ 
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                   Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6108 
                  ΕΥΡΩ                                 Ολογράφως:    πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

                                   Αριθμητικώς:    5,60 

  

 7.  ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ# 
 

 

 

Αρθρο 7.01     Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 

 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή 

παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για 

επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του 
Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 20 m 

μήκους ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγμάτων 
και δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν εφαρμόζεται το 

παρόν άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε ''συστηματικές αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται 
ποσότητες ως αναλογούσες σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιμετράται η συνολική 

επιφάνεια.  

 

Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέραιται 
απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου ορύματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές  του 

ορύγματος. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

       Αριθμητικώς:   2,20   

 

 

11.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ# 
 

Αρθρο 11.01 Kαλύμματα φρεατίων 
 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του 

πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.   

 

11.01.01  Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση) 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

  Αριθμητικώς:   1,85 
Αρθρο 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 
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 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753 

Πρόμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό 

χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ    08-

07-01-05  "Βαθμίδες φρεατίων". 

Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή 

σε οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του φρεατίου, με 
τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δυο ευρώ και είκοσι λεπτά.  

 Αριθμητικώς:  2,20   

 

 

 12.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

 

 

Άρθρο 12.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη 

δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 

δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 

που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 

τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 

κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

� Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

� Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

� Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
12.10.02  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:   τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 

  

                   Αριθμητικώς:  4,20  
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12.10.04  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννέα και τριάντα λεπτά 
 Αριθμητικώς:   9,30  
 

12.10.05  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.3 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δέκα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά  
                 Αριθμητικώς:    14,70  
 

Άρθρο 12.12 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων 
σωληνώσεων κατασκευασμένων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), 

με μηχανική σύνδεση ή με συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεμαχίου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
τα απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης. 
 

 

12.12.01 Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 
PVC-U της σειράς 41. 

 

Τυποποιημένα συγκολλητά σαμάρια με μούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών 
ακαθάρτων με το δίκτυο. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του 

αγωγού με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων, η προετοιμασία της επιφανείας του 

αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και πώμα ονομαστικής διαμέτρου 160 mm, για την 
περίπτωση αναμονών συνδέσεων. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου σαμαριού με μούφα. 

 

12.12.01.01 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 mm.    

 

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1 

 

ΕΥΡΩ         Ολογράφως: τριάντα ευρώ και τριάντα λεπτά   

  

                   Αριθμητικώς: 30,30  

12.12.01.02 ΣΧΕΤ.    Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/125 mm. 

 

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.2 

 

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:  τριάντα δυο ευρώ και σαράντα λεπτά   

  

                   Αριθμητικώς: 32,40 

 

    12.12.01.03 ΣΧΕΤ.    

                      Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/125 mm. 

 

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.3 

 

ΕΥΡΩ          Ολογράφως:  τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά  

  

                    Αριθμητικώς: 38,90 
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   Άρθρο 12.35.06.02 ΣΧΕΤ.  Φρεάτιο ελέγχου σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων  
 

Όπως περιγράφεται στην ανάλυση τιμής φρεατίου ελέγχου σύνδεσης αποχέτευσης  
ακαθάρτων, για τον καθορισμό τιμής περιλαμβάνει: 

 

Άρθρο 12.35 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου 

τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3   

   

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από  πολυ-

αιθυλένιο (PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με 
τους αντίστοιχους δακτυλίους στεγάνωσης. 
 

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική 

(DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 

12.35.06   Χυτά ημι-ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την 
εξωτερική διάμετρο (DN/OD)   

   

12.35.06.02  Χυτό ημι-ταυ PE ή ΡP, DN/OD 200 mm  
                      Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.2   

 

Άρθρο 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 

διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη 

δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 

δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 

που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 

τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του 

δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

� Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

� Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

� Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
 



 22

12.10.04  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2 

 

Προμήθεια υλικών (άμμου, πλαστικής τάπας για σωλήνες PVC/41, Dεσ = 200mm, 

τσιμέντου, συστολές, κόλα κλπ) και την εργασία κατασκευής και τελικής μόρφωσης 
συνολικά του φρεατίου ελέγχου σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων. 
 

Φρεάτιο 32x32 με καπάκι μαντέμι. Διαστάσεις εξωτερικά: βάση:39x39, πάνω 34x34, ύψος:21,5 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   εκατόν τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά  

  Αριθμητικώς:  104,80   

 

 
 

16.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ    
       ΔΙΚΤΥΩΝ# 
  

 
 

Αρθρο 16.14   Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από  

                         σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327  
  
Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης περιοχής, 
οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα της οδού ή την 
στάθμη του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους δακτυλίους κλπ στοιχεία 

από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE, πλήρως 
εγκατεστημένα. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η διάνοιξη 

του ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις και 
αντιστηρίξεις 

- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10 

- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα 

στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί δακτύλιοι 
στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό 

λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ) 

- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω 

από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την 
εκσκαφή) 

  
Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)   

 

16.14.01 Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 20 m 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια διακόσια ενενήντα ευρώ.   
  Αριθμητικώς:  1290    
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ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 

 

Άρθρο Β-4 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Άρθρο Β-4.1   Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια  

                        (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β) 
 

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης 
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης 
έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης 
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 
 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά 

τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η σταλία των μεταφορικών μέσων,  

• η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό 
εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό 
συμπύκνωσης 

 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως: εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

         7,70+0,21*10(χλμ) = 9,80    

                 Αριθμητικά:    9,80             

 

 

Άρθρο Β-29:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από 
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά 

αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο 
κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά 

περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  
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• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόμηση καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή 

άλλης μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι 
τη σκλήρυνσή του,  

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων 
και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους 
προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού 
τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που 
εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων 
προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως 
(σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 
γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm

2

 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, 

αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του 
σκυροδέματος. 
 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος 
που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  
 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 
δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ). 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 
 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
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01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 
επιχρισμάτων 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 

Άρθρο Β-29.2  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 
 
Άρθρο Β-29.2.1  Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 

                              (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

 

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους 
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων 
πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά  

  

                     Αριθμητικά: 86,50  

 

 

Άρθρο Β-51  ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

                        (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 

 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, 
με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 

εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του 
έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με 
λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος 
διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η 
αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m

3

 άμμου. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 9,60  
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ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 

 

Άρθρο Δ-1     ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

                      (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 

 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε 
πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 

προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές 
κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ένα ευρώ 

  
                Αριθμητικά: 1,00 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ 

  
1.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς 

συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των 

υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 
1.1.2 Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν οι 440 εγκεκριμένες ΕΤΕΠ όπως 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012 , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 

Δημόσια Έργα. Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, 
αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά 

της.  
Στο παρόν τεύχος, καταργούνται και δεν περιλαμβάνονται όλες οι Π.Τ.Π που ίσχυαν 

πριν την υποχρεωτική εφαρμογή των Ε.Τ.Ε.Π., διότι οι τελευταίες καλύπτουν όλα τα 

άρθρα που αναφέρονται στο τιμολόγιο της μελέτης. 
 

 

1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές 

κλπ) που δεν καλύπτονται από: 

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ θα 

εφαρμόζονται: 
  

 τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) 

σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΡ. ΜΕΛ. :   143/ 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛ. :      40.322,58 € χωρίς ΦΠΑ 
                            50.000,00 € με ΦΠΑ 
 CPV: 45232400-6 

 

Α - 1  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  
 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 

αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την 

εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές 

εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την 

ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης 
του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για 

τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του 

προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) που αναφέρονται σε 
εργασίες οι οποίες θεματικά δεν περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό 

την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαικά 

Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με την σχετική ΚΥΑ. 
δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι 
Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συμπλήρωση 

αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
 

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει 
με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται 
όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς 
του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς 
για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια 

που απορρέει από την εφαρμογή των. 
1.3.3  Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, 

δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εφαρμόζει τις σ χ ε τ ι κ έ ς ν ο μ ο θ ε τ ι κ έ ς διατάξεις και εντολές των αρμοδίων 

φορέων. Ειδικότερα στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών εντοπιστούν 

δίκτυα ΟΚΩ η αντιμετώπιση των πιθανών δυσχερειών γίνεται σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08- 00-00.  
1.3.4  Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 

προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η 

πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, 

σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να 

παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και 
θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των 

σχετικών οχλήσεων.  
1.3.5  Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. 

στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου 

κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. 
Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και 
Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα 

πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 
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1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

 Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 

αναφερομένων  κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 

ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα 

επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και 
αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 

 
1.5  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
 

1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας 

περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο 

ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα 

αναγράφεται:  

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά 

κλπ) 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

4. Η θέση λήψης 
5. Η θέση απόθεσης 
6. Η ώρα φόρτωσης 
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
8. Το καθαρό βάρος, και 
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 

 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή 

τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

 

1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο 

ζύγισής του. 

 

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη 

συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για 

χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) 

 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της 

Υπηρεσίας. 
 

1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 

πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  
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Β  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

 
 

1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

• Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης 

 

Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν με όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ 

05-04-06-00 ʽʽΠινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’. 

 

 

 

3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 

• Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες  

• Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες   
 

Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν με όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ 

08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 
 

• Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την  

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

                
Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν με όσα ορίζονται ορίζονται 
στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 ʽʽΑντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές’’. 
 

 
 

4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

• Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων. 
 

 Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν με όσα ορίζονται ορίζονται 
στην ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ʽʽΣτρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά’’, στην 

ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ʽʽΑσφαλτική προεπάλειψη’’ και στην ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ʽʽΑσφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου’’. 

 

• Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 

 Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν με όσα ορίζονται ορίζονται 
στην ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων". 
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5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

 

• Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης 

 

 Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν με όσα ορίζονται ορίζονται 
στην ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 

 

 

• Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου 

 

 Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν με όσα ορίζονται ορίζονται 
στην ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 

 

 

• Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 
 

Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν με όσα ορίζονται ορίζονται 
στην ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 

 

 

 

    12.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 
 

• Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
 

Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν με όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ 

08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

• Φρεάτιο ελέγχου σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων 

 

Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν με όσα ορίζονται ορίζονται 
στην ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
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Γ  ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

 

  ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
 

• Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 
 

Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν με όσα ορίζονται ορίζονται 
στην ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 
 

• Κατασκευές από σκυρόδεμα 
 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά 

τον κάθε τύπο κατασκευής: 
 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων 

 

• Προχυρά κράσπεδα από σκυρόδεμα 
 

Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν με όσα ορίζονται ορίζονται 
στην ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 

επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

 

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

  

ΑΧΑΡΝΕΣ  
Ο  ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2021 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

  

   
   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ  ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  
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ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο : 

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά το έργο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ » προϋπολογισμού: 50.000,00 €€ (με Φ.Π.Α.)  
 

 
Άρθρο 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 

του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 
 

2.1 Ο Νόμος 4782/2021(ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) - Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία 

 

2.2 O N. 4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)  

 

2.3 Ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει σήμερα. 

 
2.4 Ο Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157) «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει σήμερα. 

 
2.5 Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 
2.6 Ο Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 
2.7 Ο Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82/10.04.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» καθώς και την Εγκύκλιο 

11/16-05-2012 της Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ17) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΡ. ΜΕΛ. : 143/2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

 CPV: 45232400-6 
  

 ΠΡΟΫΠΟΛ. :      40.322,58 € χωρίς ΦΠΑ 
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2.8 Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

 
2.9 Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο  ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨» και άλλες διατάξεις 

 
2.10 Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

2.11 O N. 3669/08 – Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημόσιων έργων (ΦΕΚ 116 / 18-06-2008)   

 

 

2.12 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων 
ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [άρθρο 20 παρ.7 και 
31-34 του Ν. 3369/08 και η Κ.Υ.Α.20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄/1673/23-8-2007) περί των Δικαιολογητικών για την 
τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 

και απόφαση αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/05 (ΦΕΚ Β΄ 1590)] (άρθρο 31,32,33,34 

του Ν. 3369/08) 

 

2.13 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και 
 

� Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-

8-93) 

� Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95) 

� Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 

178/97) 

� Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) 

� Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002) 

� Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) 

 

2.14 Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) 
(ΦΕΚ 199 Α’ /28-09-1999) 

 

 

2.15 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, 

Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 

 

Άρθρο 3ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ   

 

Η τεχνική μελέτη του έργου, που αποτελείται από την τεχνική περιγραφή και τα 

κατασκευαστικά σχέδια, συμπληρώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές και την Τεχνική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο εργολάβος, κατά 

την εκτέλεση των εργασιών κάθε μιας από τις παρακάτω κατηγορίες, δηλαδή Οικοδομικά – 

Υδραυλικά- Ηλεκτρομηχανολογικά – Οδοποιία.  
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Άρθρο 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

 

Όλα γενικά τα έργα και οι τυχόν συμπληρωματικές εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωση 

τους εκτελούνται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης, τον προϋπολογισμό 

της, την Τ.Σ.Υ. και τους όρους αυτής της συγγραφής υποχρεώσεων ή σύμφωνα με τις 
αναγκαίες  τροποποιήσεις της μελέτης, που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, εφ 

όσον αυτές εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα.  

Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε 
εκτέλεση εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του επιβλέποντα τεχνικού, έτσι ώστε το έργο 

να εκτελείται μέσα στην συμβατική προθεσμία.  

 

Άρθρο 5ο :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   

 

5.1 Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε 
διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και 
ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο 

δεκαδικό ψηφίο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4782/2021. 

  

5.2 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή 

προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής 
στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους 
όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (άρθρο 21 παρ. 12 του 

Ν.4782/2021). 

 

5.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 
σύμβασης. (άρθρο 21 παρ.1 του Ν.4782/2021). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
 

5.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν: 
-  ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, 

- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά ή 

- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.  
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5.5 Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Ν.4782/2021  οι αναθέτουσες 
αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής 
εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος 
της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. Το 

ποσοστό αυτό καθορίζεται για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες σε τέσσερα τοις 
εκατό (4%) και για τα έργα και τις μελέτες σε πέντε τοις εκατό (5%). Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

5.6 Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου εκδίδονται υπέρ όλων των μελών της 
κοινοπραξίας. (άρθρο 140 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 

 

 

 

 

Άρθρο 6ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ-  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

 

Το έργο αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ίσο με (3) μήνες.  

Η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται στη διακήρυξη της Δημοπρασίας. 
 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου καθορίζονται στη διακήρυξη της Δημοπρασίας και 
συμπληρώνονται για τα ενδιάμεσα στάδια με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 64 του Ν. 

4782/2021 που υποβάλει ο Ανάδοχος μέσα σε προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει να 

εγκρίνει ή να διορθώσει μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες μετά την παρέλευση των οποίων 
θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριμένο. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις 
τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες που ορίζονται στη Σύμβαση και είναι αμετάκλητες. Στο 

διάστημα αυτό ο Ανάδοχος (Εργοληπτική Επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη των 
προκαταρκτικών σταδίων (προετοιμασία, λήψη διατομών, κίνηση διαδικασίας για την λήψη 

σχετικών αδειών από Δ.Ε.Η., δοκιμαστικές δαπάνες) ή και του κυρίου έργου σε ότι δεν 
επηρεάζεται από τα στάδια του χρονοδιαγράμματος.  
Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο άρθρο 67 του 
Ν. 4781/2021.  

Ο Ανάδοχος μεριμνά για τη τήρηση του Ημερολογίου  όπως ορίζεται με το άρθρο 65 Ν. 

4782/2021.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4782/2021 εάν ο εργολάβος υπερβεί, με υπαιτιότητα του, 

κατά δύο τουλάχιστον μήνες, έστω και μια αποκλειστική προθεσμία του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος, κηρύσσεται έκπτωτος. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών 
καθυστερεί αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό 

τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί 
με τις τυχόν υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση 

παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου έστω κι αν η καθυστέρηση των 
εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Η παράταση χορηγείται στη περίπτωση αυτή χωρίς 
αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 148 του 
Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 7ο: ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΟΥ   

 

α. Όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο εργολάβος για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να 

είναι αρίστης ποιότητας, να τα εγκρίνει ο τεχνικός που επιβλέπει το έργο και με τον 
εργαστηριακό έλεγχο να διαπιστώνεται ότι ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
 

β. Για να εξασφαλιστεί η έντεχνη εκτέλεση του έργου, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος με 
δικά του έξοδα να ελέγχει, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει πριν από την έναρξη των 
εργασιών, δεδομένων ότι έχει ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών (σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές), για την εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες έχει εγγυηθεί 
έντεχνη εκτέλεση.  

Έστω και αν ο εργολάβος δεν κρίνει απαραίτητο τον εργαστηριακό έλεγχο των υλικών είναι 
υποχρεωμένος να πληρώσει την δαπάνη, που απαιτείται για αυτό εάν του ζητηθεί εγγράφως 
από την Υπηρεσία ή τον τεχνικό, που επιβλέπει το έργο.  

 

γ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε στιγμή την ποιότητα των υλικών και 
εργασιών, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον εργολάβο από ακέραια την ευθύνη για την 
ποιότητα των υλικών και την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

  

δ.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση του και να προσκομίζει στην 

Υπηρεσία όταν του ζητηθεί Δηλώσεις Συμμόρφωσης από τους προμηθευτές του για 
όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

ισχύουν (εθνικές ή κοινοτικές προδιαγραφές CE). Προς τούτο ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης, να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη 
δήλωση του Ν1599/86 με την σφραγίδα του και θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο 

της υπογραφής, ότι “για όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα υπάρχουν 
Δηλώσεις Συμμόρφωσης από τους προμηθευτές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

ισχύουν (εθνικές π.χ. ΕΛΟΤ ή κοινοτικές προδιαγραφές CE) και θα προσκομίζονται 
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία όταν ζητηθούν μαζί με τα αντίστοιχα δελτία 
αποστολής”. 

 

Η επιβλέπουσα υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αλλάξει τη θέση λήψης του υλικού, εφ΄ όσον 
αυτό θα εξασφαλίσει οικονομικότερη η ποιοτικά καλύτερη κατασκευή.  

Για οποιαδήποτε αλλαγή θέσης λήψης υλικού απαιτείται έγγραφη διαταγή (της Υπηρεσίας, 
του τεχνικού), που επιβλέπει το έργο.  

Η επίδοση της προσφοράς του Αναδόχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη 

σύνταξή της τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των 
τμημάτων του, τις απαιτούμενα με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση και 
αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδού 
προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις 
καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευμάτων  και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, 

τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και να επηρεάσουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο το 

κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά τη σύμβαση και τη μελέτη προς τις 
οποίες υποχρεούνται να συμμορφωθεί ο Ανάδοχος. 
 

Άρθρο 8ο :  ΕΝΤΕΧΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΕΝΙΚΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

Ο τεχνικός που επιβλέπει το έργο έχει δικαίωμα :  

Α. να απαγορεύσει την χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήματος που κρίνεται ακατάλληλο για 

την εργασία που προορίζεται, ή που δε παρέχει ασφάλεια στο έργο και το εργατοτεχνικό 

προσωπικό.  

Να δώσει εντολή στον εργολάβο να απομακρύνει από το έργο εργατοτεχνικό προσωπικό 

που δεν είναι έμπειρο για την εκτέλεση κάποιας εργασίας.  
Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο Άρθρο 34 του Π.Δ. 609/85. Πέραν 
αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να :  
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Φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο Εργοτάξιο, για την έκδοση 

αδειών εργασίας από τις Αστυνομικές Αρχές αν απαιτείται τη συμμόρφωση προς τις 
Αστυνομικές Διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους στις συλλογικές συμβάσεις 
κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π.  

Παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφαλείας 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ΄ αυτού 
τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας τους ισχύοντες Νόμους και διατάξεις, φέροντας την 
ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την μη 

εφαρμογή τους.  
Ορισμένες εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής 
ωφέλειας και άλλων εμποδίων, πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα μέτρα 

(τοποθέτηση εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών  τη νύκτα)  για να αποφευχθεί 
οποιοδήποτε ατύχημα στους εργαζόμενους, διαβάτες, τροχοφόρα κ.λ.π. και οποιαδήποτε 
βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, υπονόμους καθώς και τις παρακείμενες 
οικοδομές.  
Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και προκειμένου να αποπερατωθούν 
γρήγορα για να προληφθούν ορισμένα ατυχήματα η ζημίες στο έργο ειδικά  όταν αναμένονται 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά 

Κυριακές και γιορτές εφόσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού με δική του 

μέριμνα πάρει άδεια από τις Αρμόδιες Αρχές.  
Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου 
πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας 
Κίνησης. Να τοποθετεί πινακίδες που να καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυκτερινά φωτεινά 

σήματα κ.λ.π. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι  επικίνδυνες για την 
κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυκτερινά 

σήματα κ.λ.π.  

Τοποθετεί σε εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος του έργου που 

εκτελεί, η Δημοτική Αρχή για την οποία τα εκτελεί τα στοιχεία και τα τηλέφωνά του.  

Εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σημεία 

για τους διαβάτες με δική του ευθύνη ή μετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα.  

 

 

Άρθρο 9ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  

 

Ο τρόπος επιμέτρησης καθορίζεται από τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης (είδος 
μονάδος) ή από τον προϋπολογισμό εάν σε άρθρο του τιμολογίου δεν αναφέρεται μονάδα 

εργασίας.  
Επιμετρώνται και πληρώνονται ποσότητες για τις οποίες έχουν δοθεί εντολές 
(κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης ή πίνακες εργασιών). Δεν επιμετρώνται ποσότητες, που 

καθιστούν το έργο ασφαλέστερο, για τις οποίες όμως δεν έχουν δοθεί εντολές από τεχνικό  

που επιβλέπει το έργο, κατασκευάσθηκαν όμως από τον εργολάβο με δική του 

πρωτοβουλία.  

 

 

Άρθρο 10ο : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ   

 

Προκαταβολές στους αναδόχους καταβάλλονται μόνο αν προβλέπονται από τη Διακήρυξη 

της Δημοπρασίας και τη Σύμβαση. 

 

 
Άρθρο 11ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Οι απολογιστικές εργασίες του προϋπολογισμού θα καλύψουν την αμοιβή αρχαιολόγου που 

θα προσλάβει ο ανάδοχος για να καλύψει τις ανάγκες του έργου. 
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Άρθρο 12ο : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   
 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται κάθε μήνα εκτός αν προβλέπει διαφορετικά, η Σύμβαση. Κατά 

τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4782/2021.  

 

Σε κάθε λογαριασμό ο Ανάδοχος προσκομίζει τις αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών  
τους προς τα Ταμεία και Βεβαιώσεις εξόφλησης της Υποχρέωσης του προς τον Ασφαλιστικό 

Οργανισμό του ΕΦΚΑ, για το Σύνολο, ανακεφαλαιωτικά, του πιστοποιούμενου ποσού.  

 

Άρθρο 13ο :  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ   

 

Ο Φόρος Προστιθέμενες Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 24% βαρύνει τον Εργοδότη.  

 

Άρθρο 14ο : ΕΙΔΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ   

 

Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

δαπάνες :  
α. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου όπως 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 8.  

β. Οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της Μελέτης και τις 
πιθανές τροποποιήσεις της.  
γ. Ο εργαστηριακός έλεγχος σε όλη την διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί για να 

διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και της εργασίας που 
εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των διατομών των τμημάτων του έργου και της εφαρμογής 
των Τεχνικών Προδιαγραφών του Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. ή της ΕΥΠΑΔ και των εγκυκλίων και 
Διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών.  
Σημειώνεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει δειγματοληψίες και να 

στέλνει τα δείγματα για έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε ή, τα περιφερειακά 

του τμήματα και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τη λήψη των δοκιμίων, τη 

μεταφορά τους στο Εργαστήριο ή τη μεταφορά του Εργαστηρίου επί τόπου του έργου, κ.λ.π. 

με δική του δαπάνη.  

δ. Η σύνταξη τευχών αναλυτικών επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, Σχεδίων εφαρμογής, 
Ημερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η 

εκτύπωση Λογαριασμών ή Συγκριτικών Πινάκων με μηχανογραφικά συστήματα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  
ε. Η φωτογράφηση, σε διάφορα στάδια του έργου σε φωτογραφίες 17 χ 22 cm τουλάχιστον 
έξι (6) με επιλογή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  
 

Άρθρο 15ο : ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4782/2021, του 
Νόμου 4412/2016,  του Νόμου 3669/08 και του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», 

τόσο για την εφαρμογή της Μελέτης, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, 
μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την 
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή, επίσης ο 

Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών που θα 

χρησιμοποιήσει και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσης, των σχετικών προτύπων προδιαγραφών και των λοιπόν συμβατικών τευχών και 
σχεδίων.  
 

 

Άρθρο 16ο :  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

 

Όλα τα όρια ή ποσοστά του Άρθρου 75 του Ν.4782/2021 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες 
εργασίες) αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τις τιμές της Σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα 
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μειωμένη κατά το κατ΄ εκτίμηση της Υπηρεσίας ποσό για τις αναθεωρήσεις τιμών που 

περιέχεται στον προϋπολογισμό της Μελέτης.  
 

Άρθρο 17ο :  ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   

 

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  μήνες και μετράται σύμφωνα με το άρθρο 85 

του Ν. 4782/2021. 

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργολάβος, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το έργο σε 
καλή κατάσταση, δηλαδή να το επισκευάζει  και να διορθώνει κάθε βλάβη η φθορά, που 

οφείλεται στην συνήθη χρήση του έργου με δικά του έξοδα.  
 
Άρθρο 18ο : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

Αν με απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί μέρους εργασιών, θα 

συντάσσεται αντίστοιχο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις και γενικά αλλαγή συμβατικού αντικειμένου επιτρέπεται ύστερα από 

γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με εφαρμογή του Ν. 2372/96.  

 

Άρθρο 19ο :  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ    

 

Α) Το  έργο παραλαμβάνεται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.  

Β) Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης του και σε χρονικό 

διάστημα όπως ορίζεται στο άρθρο 172 του Ν. 4782/2021.  

 

Άρθρο 20ο : ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ   

 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
όπως ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 78 του Ν. 4782/2021.  

Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον Ανάδοχο κ.λ.π. καθορίζονται με τις 
υπόλοιπες παραγράφους του ιδίου άρθρου. 

 

 

Άρθρο 21ο : ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  

 

Ο εργολάβος  είναι υποχρεωμένος, έστω και εάν δεν του δοθούν γραπτές εντολές να παίρνει 
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ούτως ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα, είτε στο 

εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε στους διερχόμενους πολίτες και οχήματα.  

Ο εργολάβος επίσης ευθύνεται για κάθε ζημιά σε έργα κοινής ωφελείας είτε σε ιδιωτικές 
κατασκευές, που προκαλούνται κατά την εκτέλεση του έργου. Για τις ζημιές αυτές οφείλει να 

αποζημιώνει ή να αναλαμβάνει την αποκατάστασή τους.  
Ο εργολάβος στο οργανόγραμμα που θα υποβάλλει για έγκριση στην υπηρεσία πρέπει να 

ορίζει και συντονιστή για θέματα ασφαλείας και υγείας με καθήκοντα και προσόντα σύμφωνα 

με τα άρθρα 3 και 6 του Π.Δ. 305/96. 

Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου για θέματα ασφαλείας και υγιεινής είναι αυτές που 

προκύπτουν από το ΣΑΥ και ΦΑΥ και πάντως σαν ελάχιστες υποχρεώσεις είναι αυτές που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 305/96. 

 

 

Άρθρο 22ο : ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος βάσει του άρθρου 158 του Ν.4412/2016 να υποβάλει σε 
δύο (2) αντίτυπα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το ΠΠΕ εφόσον ο προϋπολογισμός 
δημοπράτησης υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις 
των αποφάσεων ΔΕΕΠ/ οικ.502/13-10-00 (ΦΕΚ 1265/Β/18-10-00), ΔΙΠΑΔ/οικ.611/24.7.2001 

(Β’1013), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/01.7.2003 (Β’928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων. 
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Το ΠΠΕ πρέπει να υποβληθεί για έγκριση μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα(10) εργάσιμων ημερών θα πρέπει να 

επιστρέψει το ένα αντίτυπο στον ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της. 
 

 

 

 

 

Αχαρνές  Ιούν ιος  2021 

 Ο  Προϊστάμενος   

Δ /νσης  Τεχν ικών  Υπηρεσιών  
 
 
  

Αναστάσιος  Δαμάσκος  

 Ηλεκτρ . /Mηχ .  Μηχανικός  (Π .Ε . )  
 

Αχαρνές  Οκτώβριος  2021  

 Ο  Συντάξας  
 
  
 
 

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 Πολιτ ικός  Μηχαν ικός  Π .Ε .   
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο   Αντικείμενο 

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς 

συμβατικούς όρους με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους που περιέχονται 
στα λοιπά τεύχη δημοπρατήσεως και τα στοιχεία της μελέτης, θα εκτελεστούν από τον 

ανάδοχο που θα αναδειχτεί, τα Έργα κάθε φύσεως που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο    Διατάξεις που ισχύουν 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 

του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 

 

2.1 Ο Νόμος 4782/2021(ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) - Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία 

 

2.2 O N. 4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)  

 

2.3 Ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει σήμερα. 

 

2.4 Ο Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157) «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει σήμερα. 

 

2.5 Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΡ. ΜΕΛ. : 143/ 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

 CPV: 45232400-6 
  

 ΠΡΟΫΠΟΛ. :      40.322,58 € χωρίς ΦΠΑ 
                            50.000,00 € με ΦΠΑ 
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2.6 Ο Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

2.7 Ο Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82/10.04.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» καθώς και την Εγκύκλιο 

11/16-05-2012 της Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ17) 

 

2.8 Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

2.9 Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο  ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨» και άλλες διατάξεις 

 

2.10 Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

2.11 O N. 3669/08 – Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημόσιων έργων (ΦΕΚ 116 / 18-06-2008)   

 

2.12 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων 

ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [άρθρο 20 παρ.7 και 
31-34 του Ν. 3369/08 και η Κ.Υ.Α.20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄/1673/23-8-2007) περί των Δικαιολογητικών για την 

τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 

και απόφαση αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/05 (ΦΕΚ Β΄ 1590)] (άρθρο 31,32,33,34 

του Ν. 3369/08) 

 

2.13 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και 
 

� Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-

8-93) 

� Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95) 

� Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 

178/97) 

� Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) 

� Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002) 

� Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) 

 

2.14 Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) 

(ΦΕΚ 199 Α’ /28-09-1999) 

 

2.15 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, 

Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο   Σειρά με την οποία ισχύουν τα τεύχη της δημοπρατήσεως και τα λοιπά 
στοιχεία της μελέτης 

 Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα 

οποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση 
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ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών 

καθορίζεται ως κατωτέρω: 
 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας. 

3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

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

6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την 

Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από 

τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα 

εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό 

τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην 

προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 

 

 (1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. 
ΥΔΕ). 

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο   Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 

1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι 
οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθέτηση του 

έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, 

κυρίως σε ότι αφορά: 

α. Τα κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων 

εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών. 

β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, 

νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως. 

γ. Τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες διακυμάνσεις της 

στάθμης των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή 

παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. 

δ. Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των 

κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το είδος και τα μέσα 

(μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την 

εκτέλεση των εργασιών. 

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

που τυχόν απαιτούνται. 

στ. Οποιαδήποτε άλλα θέματα που κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν 

τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

2. Παράλειψη του διαγωνιζόμενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να κατατοπιστεί 
σε όλα τα παραπάνω σχετικά με την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται αυτή η 

σύμβαση, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να παρουσιαστεί σαν δικαιολογία για οποιαδήποτε 
παρερμηνεία των όρων και απαιτήσεων που περιλαμβάνονται σ' αυτή, ούτε τον απαλλάσσει 
από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωσή του στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
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3. Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, τα 

εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, όπως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της 

εργολαβίας που περιλαμβάνονται στο Φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη 

διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει χωρίς 

επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω 

συνθήκες και όρους. 

4. Τα στοιχεία που σχετίζονται με τη φύση, τη θέση του έργου και εξαρτώνται από τις 

συνθήκες του εδάφους, όπως π.χ. χαρακτηρισμός εδάφους, ύπαρξη υπόγειων υδάτων, κλπ. 

είναι ενδεικτικά στη μελέτη και ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να σταθμίσει τη 

προσφορά του σύμφωνα με αυτά που αυτός θεωρεί πραγματικά δεδομένα. 

5. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος  βρει ασυμφωνίες ή παραλείψεις στα Σχέδια ή 

προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συμβάσεως ή εάν αμφιβάλλει για την έννοιά τους, 

πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία, για να λάβει διευκρινίσεις, πριν 

υποβάλλει την προσφορά του. Για να ληφθεί υπόψη τέτοια αίτηση για παροχή διευκρινίσεως, 

πρέπει αυτή να υποβληθεί εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία έξι (6) ημέρες τουλάχιστον 

πριν από την ημέρα που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι διευκρινίσεις 

αυτές γνωστοποιούνται σε κάθε διαγωνιζόμενο που θα απευθυνθεί εγγράφως στην 

Υπηρεσία, τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει καθοριστεί για τη 

διενέργεια του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  Περιεχόμενο των τιμών μονάδος του Τιμολογίου και δαπάνες που 
βαρύνουν τον ανάδοχο     

Οι διαγωνιζόμενοι κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη τους, 

ότι στις συμβατικές τιμές μονάδος και στο χρηματικό ποσό που καθορίζεται με βάση το 

συνολικό άθροισμα των δαπανών και το εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή και επισφαλή 

έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ. για κάθε είδους βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου, 

περιλαμβάνονται εκτός από αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 34 του ΠΔ 609/85 και τα 

παρακάτω : 

α. Η προμήθεια όλων των υλικών και μικρουλικών γενικά που χρειάζονται για την 

εκτέλεση του έργου, ελεύθερων στον τόπο των έργων, η μεταφορά τους μέχρι τον τόπο που 

θα χρησιμοποιηθούν, η κατεργασία και η τοποθέτηση υλικών και μικρουλικών. Γενικά, η αξία 

κάθε υλικού και η δαπάνη κάθε εργασίας για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους των 

στοιχείων της εργολαβίας, κατά τους κανόνες της τέχνης και τις γενικές αρχές αντοχής, 

λειτουργικότητας και αισθητικής, άρτια και επιμελημένη αποπεράτωση της εργασίας και η 

αξία κάθε έμμεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν ενδιαφέρεται ρητά στη 

διατύπωση κάθε μιας εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την άρτια αποπεράτωση του έργου 

σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

β. Τα μεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως και οι 
σχετικές δαπάνες διαμονής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. 

γ. Οι αποζημιώσεις λόγω εργατικών ατυχημάτων. 

δ. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου, υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία των 

έργων. 

ε. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς oργανισμούς, τα δώρα για τις 

εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές και αυξήσεις 

μισθών και ημερομισθίων του εργατοτεχνικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, όπως 
αυτά καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική νομοθεσία. 

στ. Η δαπάνη για προμήθεια και μεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, 

όπως και η δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για την 

εργολαβία. 

ζ. Τα ικριώματα γενικά. 
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η. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εργαλείων γενικά, φθορές και 
αποσβέσεις των εργαλείων, οργάνων και μηχανημάτων. 

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

έργου. 

ι. Οι δαπάνες για μεταφορές και γενικά μηχανημάτων, εργαλείων ή υλικών από το 

εξωτερικό, οι οποίες μεταφορές πρέπει κατά προτίμηση να γίνονται με πλοία που έχουν 

Ελληνική σημαία, όπως και οι κάθε φύσεως δασμοί και τα  έξοδα τελωνειακών 

διατυπώσεων, όπου απαιτούνται. 

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

ιβ. Οι ασφάλειες υλικών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτούνται από την 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 

ιγ. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται με τη σύμβαση, για 

κινδύνους άμεσης απώλειας  ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση 

τους κινδύνους πολέμου, ανώτερη βία, κλπ., στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 7 του 

Ν.1418/84 και 45 του Π.Δ. 609/85, όποτε απαιτούνται από την ΕΣΥ. 

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

κάθε φορά ορίζονται από το Κράτος. 

ιε. Τα κάθε φύσεως έξοδα για την εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας που ισχύουν. 

ιστ. Εκπόνηση των λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων και των σχετικών 

υπολογισμών, με βάση τη μελέτη που χορηγείται από την Υπηρεσία, όπως και η λήψη 

πλήρων τοπογραφικών στοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω μελέτη. 

ιζ. Σύνταξη όλων των επιμετρητικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασμών της 

εργολαβίας. 

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

ιθ. Εργαστηριακές εξετάσεις για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιμασίες των 

υλικών και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί με δαπάνες του 

αναδόχου, είτε σε άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε 
και στον τόπο των έργων. 

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

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

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

νομοθετικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Υπερβάσεις ποσοτήτων κλπ σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς         

Σε περίπτωση που ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου που δημοπρατείται με 
συμπλήρωση τιμολογίου, δίνεται αναλυτικός, χωριστά για διάφορα κτίρια ή διάφορες θέσεις, 

χωρίς να υπάρχει και ενιαίος συγκεντρωτικός, αυτονόητο είναι ότι οι τιμές του συμβατικού 

ενιαίου τιμολογίου ισχύουν για ολόκληρο το έργο, έστω και αν σε κάποιο χωριστό 

προϋπολογισμό δεν υπάρχει αντίστοιχη ποσότητα. Ακόμα η αναθεώρηση ή οι υπερβάσεις 

ποσοτήτων εξετάζονται πάντοτε αθροιστικά και στο σύνολο του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Έλεγχος -  Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών του έργου  

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής μελέτης του έργου και 
να υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλματά της ως και των 
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κατασκευαστικών σχεδίων, τα οποία επιδρούν δυσμενώς στην καλή κατασκευή και 
ευστάθεια του έργου και προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις 

παραμένοντας αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των έργων 

που κατασκευάζονται από αυτόν. 

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με βάση τις μελέτες που θα του χορηγηθούν, τις 

έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες από το ΥΠΕΧΩΔΕ προδιαγραφές 

εκπονήσεως μελετών να προβεί στην εφαρμογή των μελετών στο έδαφος, στις 
αναπασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων των έργων, στον έλεγχο και λήψη των 

συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για συμπλήρωση και προσαρμογή των 

στοιχείων της μελέτης που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και στη σήμανση της ζώνης 
καταλήψεως των έργων. 

3. O καθορισμός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων 

των οιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες επί μέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει όλα τα μέτρα για την άρτια εκτέλεση 

και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή 

λειτουργία του έργου. 

4. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται 
από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες - 

διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (π.χ., τοίχος, διαχώρισμα, 

κατώφλι, επίχρισμα, κιγκλίδωμα, κλπ.) πρέπει να είναι άρτιο σε ότι αφορά την άμεση 

σύνδεσή του με τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 

5. Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και μηχανολογικού 

εξοπλισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και μελέτες 

συνδέσεως αυτών, επειδή οι μελέτες αυτές εξαρτώνται από τον τύπο του μηχανήματος που 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Προέλευση - Έλεγχος - Έγκριση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων 
προϊόντων  

1. Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται 
για την κατασκευή του έργου και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα από την εγχώρια 

βιομηχανία ή από τις χώρες της Ε.Ε. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τέτοιων υλικών με 
προέλευση από άλλες χώρες του εξωτερικού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ. 

2. Για ειδικά υλικά, συσκευές και μηχανήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από τα 

συμβατικά τεύχη, έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισμού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να 

υποβάλλει PROSPECTUS του εργοστασίου κατασκευής με τεχνικές πληροφορίες, από τις 
οποίες να αποδεικνύεται το σύμφωνο με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η 

παραγγελία των υλικών θα γίνει μετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα 

έχουν υποβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη 

του για την εξασφάλιση, σύμφωνα με τη σύμβαση, της επίδοσης και απόδοσης του υλικού. 

3. Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, σύμφωνα με κρίση της Υπηρεσίας, 

δειγματοληψίες υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει για τις διάφορες κατασκευές 
και να τα εξετάσει με βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, της 

χώρας, της χώρας προέλευσης ή να προσκομίζει βεβαίωση του Υπουργείου Βιομηχανίας, ότι 
αυτά συμφωνούν προς τις εγκεκριμένες Προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. 

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

παρακολουθήσουν από αυτή οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιμασίες, εφόσον προβλέπεται 
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στην ΕΣΥ, άλλως θα προσκομίζονται τα πιστοποιητικά δοκιμών του εργοστασίου 

κατασκευής. 

5. Yλικά που προβλέπονται από τη μελέτη (όπως π.χ. υδραυλικοί υποδοχείς, μπαταρίες, 

κρουνοί, κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, διακόπτες, φωτιστικά σώματα, 

κ.α.) δεν θα προσκομίζονται στο έργο και δεν θα τοποθετούνται χωρίς προηγουμένως να 

προσκομισθούν δείγματα και εγκριθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αν προβλέπεται 
από την ΕΣΥ, από την Προϊσταμένη Αρχή. Τα παραπάνω δείγματα θα υποβάλλονται 
έχοντας πάνω τους καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: ο αριθμός του έργου, ο αριθμός 
τιμολογίου, η χώρα προελεύσεως, το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος υλικού. Για 

εργασίες που εκτελούνται έξω από το εργοτάξιο (όπως π.χ. κουφώματα,  έπιπλα, κλπ.) ο 

ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για να είναι δυνατός ο 

έλεγχος στα στάδια κατασκευής. 

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

αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών. 

7. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που 

υπάρχουν στην αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όπου στα συμβατικά τεύχη αναγράφεται 
ενδεικτικός τύπος ορισμένου κατασκευαστή, αυτός δίνεται για συμπλήρωση των 

χαρακτηριστικών και διευκόλυνση της επιλογής από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος όμως μπορεί 
να προτείνει υλικό οποιουδήποτε κατασκευαστή, ισοδύναμο με το οριζόμενο, της 
ισοδυναμίας υποκείμενης στην έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο   Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών  

1. Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να μεριμνήσει με δαπάνες του για την 

εκτέλεση των παρακάτω εργασιών. 

α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις, 

υποβάσεις και σκυροδέματα να μην έχουν προσμίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσμενώς 

επί της αντοχής του έργου. 

β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους συμβατικούς όρους της εργολαβίας. 

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

αποτελέσματα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Προϊσταμένη Αρχή για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, με μέριμνά του 

και με δαπάνες του να εξετάσει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για 

επιχώσεις, υποβάσεις, σκυροδέματα και ασφαλτομίγματα, αν είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, τους συμβατικούς όρους της εργολαβίας και τις εγκεκριμένες μελέτης 

ανάθεσης. 

ε. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύμφωνες με τις παραπάνω απαιτήσεις των 

προδιαγραφών και μελετών, θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας. 

στ. Όλες αυτές οι εξετάσεις, δοκιμασίες και έλεγχοι, μετά από την εξέτασή τους και την 

έγκρισή τους ή όχι από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας θα υποβάλλονται για ενημέρωση στην 

Προϊσταμένη Αρχή μαζί με τα παραπάνω συμπληρωματικά στοιχεία : 

(1)  Για τους ελέγχους συμπυκνώσεις οι θέσεις τους 

(2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυροδεμάτων, η ημερομηνία 

λήψεως. 

2. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να μεριμνήσει, με δαπάνες του, για την ίδρυση 

στο εργοτάξιο εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ειδικούς όρους το οποίο θα 

πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε να είναι 
δυνατές, οι παραπάνω εξετάσεις, δοκιμασίες και έλεγχοι, καθώς επίσης η εύρεση της 
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βέλτιστης υγρασίας, η παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος και ότι άλλο 

προβλέπουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου και η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.. 

3. Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο να μεριμνήσει με 
δαπάνες του, ώστε οι παραπάνω έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιμασίες να γίνονται σύμφωνα με 
τους υφιστάμενους κανονισμούς σε ΚΕΔΕ ή ΠΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ανεξάρτητα ή παράλληλα 

με τους ελέγχους που θα γίνονται σε τυχόν υφιστάμενο εργοταξιακό εργαστήριο. Επίσης, στα 

παραπάνω εργαστήρια θα γίνονται και όλοι οι έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιμασίες, οι οποίες 

δεν μπορούν να γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτε με μέριμνα και δαπάνες του 

αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  Τιμές μονάδος νέων εργασιών 

1. Οι τιμές μονάδος νέων εργασιών καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.4782/2021. 

2. Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, θα χρησιμοποιούνται τα ενιαία 

τιμολόγια, διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρμόζονται, άσχετα από τα μέσα τα οποία πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών, (δηλαδή μεγάλου ή 

μικρού αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, αν είναι καινούργια ή όχι, 
εργατικών χεριών συνολικά ή μερικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κλπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  Προκαταβολές 

1. Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολών στον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4782/2021 άρθρο 69 και εφόσον και μόνο, η χορήγηση αυτών έχει προβλεφθεί από τη 

Διακήρυξη της δημοπρασίας ή της ΕΣΥ. 

2. Η χορήγηση προκαταβολής γίνεται με αίτηση του αναδόχου και επιβαρύνεται αυτή με 
τόκο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  Ασφάλιση Προσωπικού 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται μέσα ή έξω 

από ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό που απασχολεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς, κατά το νόμο, οργανισμούς κοινωνικής 

ασφαλίσεως. 

2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, 

αναγνωρισμένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολεί σε 
εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της 
παραπάνω υποχρεώσεως του αναδόχου βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία 

των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η Υπηρεσία 

δικαιούται να εφαρμόσει ανάλογη κράτηση από το λογαριασμό του και μέχρι να τα 

προσκομίσει. Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των παραπάνω ασφαλειών ή 

παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της 
ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασμό του αναδόχου και παρακρατεί 
τα ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασμό του. 

3. Ο ανάδοχος που θα αναδειχτεί έχει υποχρέωση με την υπογραφή της σύμβασης, να 

υποβάλλει δήλωση στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ για την εργολαβία που ανέλαβε, 
δίνοντας πλήρη στοιχεία γι' αυτό (είδος, περιοχή εκτελέσεως, προϋπολογισμό, κλπ.). 
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4. Ο ανάδοχος που, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΑΝ 1846/51 θεωρείται εργοδότης, έχει 
υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους άλλους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές πάνω στους μισθούς και τα ημερομίσθια, όπως κάθε φορά 

ορίζονται, που βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και το εργατοτεχνικό και κάθε φύσεως 
προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα απασχοληθεί στο υπόψη έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο   Τήρηση Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 

1. Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόμων κλπ., όπως ορίζεται στα 

ΠΔ 609/85 και 378/87, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές που του απευθύνουν ή κοινοποιούν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές, σχετικά με μέτρα που υποδεικνύονται 
για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια τόσο των 

έργων, όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και γενικά 

κάθε τρίτου, ευθύνεται δε απόλυτα, αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχημα, ζημιά ή βλάβη, 

που τυχόν επισυμβεί στο προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο εργοτάξιο ή στο 

προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, λόγω μη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό του, 

των μέτρων ασφαλείας που ενδείκνυνται, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως και 
για τα τυχαία. 

Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος για την πληρωμή προστίμου, 

χρηματικής ποινής, αποζημιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης, που θα 

προκύψει κατά οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, από την εκτέλεση των έργων 

(Εργατικά Ατυχήματα-Αστικά Αδικήματα κλπ.). 

3. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την 

έκδοση όλων των απαιτούμενων από το Νόμο αδειών (όχι αυτών που προβλέπονται για την 

ανέγερση οικοδομών) και καθίσταται, ουσιαστικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε 
παράβαση από τις ισχύουσες διατάξεις του τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. Είναι επίσης 

υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των απαιτούμενων 

στοιχείων που προβλέπονται από το Νόμο και να εφαρμόσει τα επιβαλλόμενα μέτρα 

ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. (ΠΔ 778/1980 ΦΕΚ 193/Α/80, ΠΔ 1073/1981 

ΦΕΚ 260/Α/81 και όσες διατάξεις του ΠΔ 447/1975 ΦΕΚ 142/Α/75 βρίσκονται σε ισχύ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  Ευθύνη Αναδόχου 

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, Ν.4412/2016, του 

Ν.3669/2008, του Ν.1418/84 και ΠΔ 609/85, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και 
για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε 
φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο 

από αυτή την ευθύνη. 

2. Ομοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν γενικά, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας γενικά, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, της Τ.Σ.Υ., και των λοιπών συμβατικών τευχών που 

έχουν εγκριθεί και των σχεδίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  Σήμανση κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου εκτελούνται 
εργασίες, να τοποθετεί τα σήματα και πινακίδες ασφαλείας που απαιτούνται ανάλογα με τη 

φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά, κλπ.) και να επιμελείται τη 

συντήρησή τους. Στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται 
υποχρεωτικά αυτόματα σήματα που αναλάμπουν (FLASH LIGHTS). Ομοίως θα 

χρησιμοποιούνται, όπου παρουσιάζεται ανάγκη, και τροχονόμοι, υπάλληλοι του αναδόχου, 

για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων για απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
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στις οδούς, παρακαμπτηρίους και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου, 

ημέρα και νύχτα. Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του 

αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη 

μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να 

υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει να 

μετατοπισθούν από τους κυρίους τους. 

2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει Καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη με τις εργασίες αυτές 

(εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ΤΣΥ), έχει υποχρέωση όμως αυτός να διευκολύνει, 
χωρίς πρόφαση, την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται από το λόγο 

αυτό, ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις 

εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

3. Όταν τα έργα ή μέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν 

εγκαταστάσεις, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, να μην δημιουργηθεί βλάβη στις κατασκευές και 
εγκαταστάσεις που υπάρχουν (αποθήκες, οδούς, κτίρια, φωτεινή σήμανση, καλώδια 

ηλεκτρικής παροχής και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, κλπ.). 

4. Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, θα αναζητηθούν 

και θα εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία με οποιοδήποτε 
τρόπο διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου. 

5. Η κατά τόπους Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία που υπάρχουν σ' αυτήν (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα δίκτυα τα οποία 

υπάρχουν στην περιοχή του έργου. Βάσει αυτών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο μηχανικό, 

θα αναζητηθούν και θα εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα τα υφιστάμενα δίκτυα. Η 

αναζήτηση και ο εντοπισμός θα γίνουν μέσω ανιχνευτού μετάλλου, ο οποίος θα εργάζεται 
χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικού σήματος στα δίκτυα. Με τον ανιχνευτή θα 

γίνει ο εντοπισμός της οδεύσεως των δικτύων και με δοκιμαστικές τομές, εκσκαφές, θα 

προσδιοριστεί και η φύση του δικτύου (τηλεφωνικό καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο, σωλήνες 
υδρεύσεως, κλπ.). 

6. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης και εντοπισμού θα αποτυπωθούν πάνω σε σχέδιο 

κάτοψης της περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, με χαρακτηριστική γραμμογραφία, θα 

παριστάνονται και οι προτεινόμενες λύσεις για τη διαφύλαξη του δικτύου, δηλαδή η 

προστασία επί τόπου με εγκιβωτισμό εντός σκυροδέματος, ή η μετατόπιση εκτός περιοχής 
εργασιών με προσθήκη νέου τμήματος. 

7. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊσταμένη Αρχή από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία το ταχύτερο, μετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται με 
περιγραφή για προστασία ή μετατόπιση των δικτύων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί 
τόπου προστασίας, το καλώδιο ή ο σωλήνας υδρεύσεως θα τοποθετείται μέσα σε πλαστικό 

σωλήνα διαμέτρου 16 εκ., ο οποίος θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεμα (Β-160) τετραγωνικής 

διατομής διαστάσεων 45Χ45εκ. 

8. Η εργασία προστασίας ή μετατόπισης θα εκτελεστεί μετά την έγκρισή της από την 

Προϊσταμένη Αρχή. 

9. Με βάση τα παραπάνω, ουδεμία ζημία από τον ανάδοχο επί υφισταμένων δικτύων είναι 
αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου προξενηθεί από τον ανάδοχο 

βλάβη στα δίκτυα, η αποκατάστασή της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Εξαίρεση από 

αυτό αποτελεί η περίπτωση γενομένης βλάβης επί πλαστικού αγωγού υδρεύσεως του 

οποίου η βάση δεν υπεδείχθη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με ακρίβεια τουλάχιστον 

πέντε μέτρων. Στην περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο, 

σύμφωνα με οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 
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10. Η αποκατάσταση του βλαμμένου δικτύου, πλην πλαστικού σωλήνα, που θα 

προξενηθεί από τον ανάδοχο, ανάλογα με τη φύση του δικτύου, θα εκτελείται όπως 
παρακάτω περιγράφεται : 

α. Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άμεσα, με προσωρινό τρόπο, η 

συνέχεια των επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το βλαμμένο καλώδιο με νέο σε 
όλο το μήκος το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ των πλησιέστερων συνδέσμων και σε μήκος 
όχι μεγαλύτερο των σαράντα (40) μέτρων καλωδίου. 

β. Ηλεκτρικό καλώδιο μέσης ή χαμηλής τάσης: θα αντικαθίσταται με νέο καλώδιο, το 

τμήμα του υφιστάμενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) μέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 

γ. Αγωγός δικτύου ύδρευσης:  θα αντικαθίσταται με νέο σωλήνα, το τμήμα το οποίο 

βρίσκεται δέκα (10) μέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 

δ. Αγωγός καυσίμου: θα αντικαθίσταται, με νέο αγωγό, το τμήμα το οποίο βρίσκεται 
δεκαπέντε (15) περίπου μέτρα εκατέρωθεν της βλάβης.  

11. Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισμού μέσω ανιχνευτού μετάλλων δεν πληρώνεται 
ιδιαίτερα, αλλά η δαπάνη της περιλαμβάνεται αναλογικά στις τιμές μονάδος του έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο  Σχέδια από την εκτέλεση - Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, μετά την αποπεράτωση του όλου 

έργου και ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την προσωρινή παραλαβή του, να παραδώσει 
στην Υπηρεσία, διαμέσου του Επιβλέποντος μηχανικού, μία σειρά σχεδίων σε διαφανές 

χαρτί και με την υπογραφή του, όλων των έργων που εκτελέστηκαν, όπως αυτά 

κατασκευάστηκαν τελικά, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων και 
διορθώσεων, οι οποίες ίσως έγιναν στα σχέδια που εγκρίθηκαν αρχικά . 

2. Πριν από τη σύνταξη των παραπάνω σχεδίων, ο ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει από 

την Υπηρεσία πρόσθετες πληροφορίες σε ότι αφορά τις λεπτομέρειες των σχεδίων. 

Ειδικότερα, τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω : 

α. Να σημειώνονται επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων δικτύων, τα παλιά 

υπόγεια δίκτυα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση των νέων 

δικτύων. 

β. Όλες οι θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως των νέων δικτύων θα εξαρτώνται από σταθερά 

σημεία, στα δε ευθύγραμμα τμήματα η εξάρτηση θα γίνεται στα διαστήματα L/5, όπου L το 

ευθύγραμμο μήκος σε μέτρα (αλλά πάντως όχι μικρότερο από πενήντα μέτρα). 

γ. Ως σταθερά σημεία εξαρτήσεως θα λαμβάνονται άκρα σταθερών και μονίμων 

κατασκευών (κτιρίων, δρόμων, αποθηκών, κλπ.) θα αποφεύγεται δε να λαμβάνονται ως 

τέτοια, σημεία που υπάρχει η πιθανότητα να μετακινηθούν ή καταστραφούν (στύλοι 
φωτισμού, συγκεντρώσεις υλικών, μικρά δέντρα, κλπ.). Επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των 

νέων υπογείων  δικτύων να σημειώνεται η επισήμανση που έγινε στα υπόγεια δίκτυα 

στις χαρακτηριστικές θέσεις τους, όπως είναι αλλαγές κατευθύνσεων, σύνδεσμοι 
 διακλάδωσης, σύνδεσμοι υψηλής τάσης, κλπ. 

δ. Η επισήμανση των πάσης φύσεως δικτύων θα γίνεται όπως προβλέπεται στις 

αντίστοιχες προδιαγραφές του δικτύου, με την ακόλουθη τροποποίηση: Το ενδεικτικό σημείο 

θα τοποθετείται παραπλεύρως του δικτύου σε απόσταση 40-60 εκ. θα φτάνει μέχρι βάθος 70 

εκ. και στην άνω επιφάνεια του θα σημειώνεται εγχάρακτα με βέλος, η κατεύθυνση που 

βρίσκεται το δίκτυο. 

ε. Στις θέσεις όπου τα νέα δίκτυα πέρασαν από φρεάτια ή σωληνώσεις (υφιστάμενες ή 

νέες), θα γίνεται ιδιαίτερη υπόδειξη στο σχέδιο και μάλιστα εφόσον η διάβαση των δικτύων 

είναι πολυδιαυλική θα καθορίζεται και θέση της σωλήνωσης από την οποία πέρασε. 

στ. Στην περίπτωση όπου λόγω στενότητας χώρου ή για λόγους οικονομικούς, νέο δίκτυο 

τοποθετήθηκε σε παλιό χαντάκι που επανασκάφτηκε, τότε στο σχέδιο εξ εκτελέσεως θα 

παριστάνονται με διαφορετική γαρμμογραφία και τα δύο ή τρία δίκτυα, η δε σχετική τους 

θέση στο σχέδιο (δεξιό, αριστερό, μεσαίο) θα ανταποκρίνεται στην πραγματική σχετική θέση. 
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ζ. η κλίμακα των σχεδίων εξ εκτελέσεως των υπογείων δικτύων θα καθορίζεται από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι ευανάγνωστα και να ανταποκρίνονται 
στον προορισμό τους. 

3. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, μαζί με τα σχέδια από την εκτέλεση πλήρεις 
οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, όπως και τεχνικά 

εγχειρίδια και καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των Μηχανημάτων που 

τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε μια θέση. 

4. Σε περίπτωση αμέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης η 

Υπηρεσία προβαίνει στην εκτέλεσή της σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  Υλικά έργου-Προσωρινές Εγκαταστάσεις του αναδόχου-Προστατευτικές 
κατασκευές     

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, με δαπάνη του, τα υλικά, μηχανήματα, 

εργαλεία που του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωμάτωση και είναι 
υπεύθυνος για κάθε καταστροφή ή απώλειά τους, από πλημμελή χρήση ή διαφύλαξη. 

2. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, 

εργαστήρια, γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, 

θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που θα 

επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές. 

3. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεμελίωση ή άλλη 

προστασία υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στις 

απαραίτητες κατασκευές, όπως και να λάβει κάθε άλλο μέτρο, για να αποφύγει την 

πρόκληση ζημιών σε τρίτους ή στην Υπηρεσία ή και στο έργο, αποζημιούμενος γι ΄αυτές με 
βάση τις τιμές του συμβατικού Τιμολογίου ή με βάση τιμές μονάδας νέων εργασιών για τις 

εργασίες που δεν προβλέπονται από το συμβατικό Τιμολόγιο εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

1. O ανάδοχος έχει υποχρέωση, με δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση κάθε 
τμήμα του έργου, όπως και μετά την περάτωση όλου του έργου, να αφαιρέσει και 
απομακρύνει από τους γύρω από αυτό το τμήμα, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε 
προσωρινή εγκατάσταση που απαιτήθηκε και προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο 18 

της παρούσης, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά που 

πλεονάζουν, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ., να 

σηκώσει (καταστρέψει, κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία σαν 

άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία (π.χ., των κτιρίων), να ισοπεδώσει τους 
χώρους που αυτά ήταν αφημένα ή εγκατεστημένα κλπ., να παραδώσει δε τελείως καθαρές 
τόσο τις κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για 

κάθε τι άλλο που απαιτείται για την παράδοση του έργου για εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα 

με τους όρους της σύμβασης ή όπως προδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη του έργου. 

2. Ομοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας δεν 

υπάρχει πλέον ο λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκομίσει, κλπ., κάθε προστατευτική 

κατασκευή που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) 

που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο για να αποφευχθούν κάθε φύσεως ζημιές, 
ατυχήματα, κλπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 

κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως έργα, όπως και να απομακρύνει τα 

περιφράγματα των εργοταξίων. 

3. Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία δεν προβεί στην έναρξη και μέσα σε εύλογο χρόνο περάτωση των παραπάνω 

εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει από 
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την πρώτη πληρωμή προς αυτόν, πέρα από τη μη έκδοση βεβαίωσης για εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου ή τμήματός του γι' αυτό το λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  Πρόγραμμα κατασκευής έργων  

1. Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30), εκτός και αν 

ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, από την υπογραφή της συμβάσεως να συντάξει και 
υποβάλλει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα που να απεικονίζει αναλυτικά την έναρξη, τη 

διαδοχή και τα διάρκεια όλων των επί μέρους εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν για 

την ολοκλήρωση του έργου, μέσα στην τυχόν τμηματική και ολική προθεσμία αποπεράτωσής 
του, όπως ορίζει το άρθρο 64 του Ν.4782/2021. 

2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος, να 

συνεργαστεί με τον επιβλέποντα μηχανικό για να εξετάσουν μαζί τα θέματα που υπάρχουν 

και να επιλέξουν τις κατάλληλες δραστηριότητες που θα εισαχθούν στο χρονοδιάγραμμα. To 

χρονοδιάγραμμα, με υπογραφή και του επιβλέποντος μηχανικού, θα υποβάλλεται στην 

Υπηρεσία για έγκριση. 

3. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή 

ύπαρξης καθυστερήσεων με υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίμακα που 

να επιδρά στην τήρηση του Προγράμματος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα 

προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, μαζί με 
αναλυτική αιτιολογική έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν την ανασύνταξη. 

4. Ανάλογα με την τεχνική και οικονομική σημασία του έργου, κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας, θα συντάσσεται το χρονοδιάγραμμα με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης ή 

κατά απλούστερο τρόπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο   Επίβλεψη κατασκευής του έργου 

Πέρα από το ότι προβλέπεται στο σχετικό με την επίβλεψη κατασκευής του έργου, άρθρο 

28 του ΠΔ 609/85, ισχύουν τα παρακάτω : 

α. Ο επιβλέπων το έργο και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να μεταβάλλουν τις 

διατάξεις των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς έγγραφη έγκριση της 
Προϊσταμένης Αρχής γι’ αυτό, η δε παρουσία αυτών που ασκούν την επίβλεψη δεν 

απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 

σύμβαση. 

β. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή μεταφορικά μέσα για την κίνηση όλου 

του προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του έργου, τόσο από την 

πλησιέστερη πόλη προς την περιοχή των έργων, όσο και μέσα στην περιοχή αυτή, όλες δε οι 
σχετικές δαπάνες για την κίνηση αυτού του προσωπικού, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  Επιμετρήσεις Εργασιών  

1. Για τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις οι αναφερόμενες 

στο άρθρο 70 του Ν 4782/2021. 

2. Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιμετρήσεως των διαφόρων ειδών των 

εργασιών, ισχύουν τα ενιαία Τιμολόγια της εργολαβίας. 

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

επιμετρήσεως, θα επιμετρηθούν και θα πληρωθούν οι μονάδες εργασιών που πραγματικά 

θα εκτελεστούν και δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάμενες συνθήκες για ιδιωτικά έργα. 
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ΑΡΘΡΟ 23ο  Δοκιμές Εγκαταστάσεων 

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση των 

εργασιών των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις 

απαιτούμενες δοκιμές με δικά του μέσα και όργανα και με δικές του δαπάνες (εκτός από το 

απαιτούμενο για τις δοκιμές ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμο, τα οποία θα βαρύνουν την 

Υπηρεσία). Οι δοκιμές θα επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθούν τα απαιτητά 

αποτελέσματα. οπότε θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών, το οποίο θα συνυπογράφεται 
από τον ανάδοχο και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του έργου. 

2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρμοδίων οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

3. Οι δοκιμές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα με τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της 

εγκαταστάσεως να μην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες. 

4. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις οι επιτυχείς δοκιμές αποτελούν 

προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο  Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση 

1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιμοποιήσει 
οποιοδήποτε τμήμα του έργου που έχει περατωθεί ή έχει μερικά εκτελεστεί. Αυτή όμως η 

κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι  αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει 
εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη 

τμημάτων του έργου καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί 
υπόψη από την Υπηρεσία η οποία θα δώσει ανάλογη αύξηση των προθεσμιών 

αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει νομότυπα α ανάδοχος. 

Εάν αυτή δε η κατοχή ή χρήση τμήματος του έργου επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες στον 

ανάδοχο, τότε η Υπηρεσία θα καταβάλλει σ' αυτόν τις πραγματικές δαπάνες με βάση 

πρωτόκολλο καθορισμού νέων τιμών που θα συνταχθεί. 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή χρήση τμήματος του 

όλου έργου, πλήρως αποπερατωμένου ή όχι, διατάσσει την διοικητική παραλαβή του, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 83 του Ν.4782/2021.   

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο  

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δέκα πέντε (15) 

μήνες, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 85 του Ν.4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο  Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 

1. Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όμως κατά την 

κρίση της Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όταν το έργο 

εκτελείται μέσα στο χώρο τους, είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή και ύδωρ με 
πληρωμή που θα συμφωνηθεί και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ασφαλείας. 

2. Τις γεννήτριες, μετασχηματιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που μπορεί να απαιτηθούν, 

πρέπει να προμηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος με φροντίδα και δαπάνη δική του. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο  Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, με δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους υγιεινής 

(υποχρεωτικά WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που ασχολούνται στα έργα και θα 
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φροντίζει να διατηρούνται καθαρά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Εργασίας. 

Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο των έργων στοιχειώδες φαρμακείο με επαρκή 

εφοδιασμό για να μπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε 
μικροτραυματισμούς κατά την εκτέλεση των έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο  Εκρηκτικές Ύλες   

Ο ανάδοχος θα προμηθεύεται τις εκρηκτικές ύλες που θα απαιτηθούν, όπου επιτρέπεται η 

χρήση τους, τόσο για την όρυξη υλικών όσο και για τους εκβραχισμούς στον τόπο των 

έργων, και υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές 

ασφαλείας, ως προς την προμήθεια, μεταφορά, διαφύλαξη, διάθεση και επιστροφή των 

ποσοτήτων που τυχόν δεν θα χρησιμοποιηθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο  Καιρικές Συνθήκες 

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται γενικά με τις καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν στην περιοχή. Κατόπιν αυτού ουδεμία παράταση δικαιολογείται εκτός αν 

επικρατήσουν ασυνήθεις για την περιοχή καιρικές συνθήκες. 

ΑΡΘΡΟ 30ο  Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 11 του Π.Δ.  609/85, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση 

να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους άλλους εργολήπτες (αναδόχους) οι 
οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από τον κύριο του έργου σε εργασίες οι οποίες δεν 

περιλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 

διευκολύνει τον κύριο του έργου και τους άλλους εργολήπτες ή προμηθευτές και να ρυθμίζει 
τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 

ώστε να μην τους παρεμβάλλει εμπόδια. 

2. Σύμφωνα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του έργου και τις οδηγίες της 

Επίβλεψης, ο ανάδοχος υποχρεούται να μορφώνει ή να διανοίγει στα εκτελούμενα υπ΄ αυτόν 

παντός είδους τμήματα του κτιρίου, τις απαιτούμενες οπές διόδου ή φωλιές ή αύλακες 
εντοιχίσεως των σωλήνων ή εξαρτημάτων των διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών έργων του. 

3. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η μόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα 

μηχανικού. 

4. Στις συμβατικές τιμές της εργολαβίας περιλαμβάνονται, πλην της δαπάνης διανοίξεως 

και η δαπάνη αποκαταστάσεως των μορφουμένων ή διανοιγμένων φωλεών, οπών ή 

αυλακών για την τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 31ο  Γενικά Έξοδα - Εργολαβικό Όφελος  

Με βάση την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/ 11.4.2012): «Στα έργα 

των δήμων, όταν γίνεται ρητή μνεία στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την 

παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν.3669/2008, μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και για τα γενικά 

έξοδα και το όφελος του εργολάβου να προστίθεται στο τέλος σε ποσοστό που ορίζεται σε 
18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης». 

Επίσης με βάση την παρ.7θ) του άρθρου 16 του Ν.4782/2021: «Στις τιμές του 

προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, 

περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της 
εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να 

προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που 

ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται η με αρ. πρωτ. 8371/27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών 

Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες». 

ΑΡΘΡΟ 32ο  Περί Φ.Π.Α 
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Σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),  ισχύουν γενικά οι διατάξεις περί 
Φ.Π.Α., δηλαδή ο Κύριος του έργου (Υπηρεσία) καταβάλλει στον ανάδοχο Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο  Τόπος Διαμονής αναδόχου   

Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 4 του Π.Δ. 609/85, ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να ορίσει τον αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύμβασης και όταν το έργο 

εκτελείται μακριά από την έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται, 
εφόσον του ζητηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, να ορίσει αντίκλητό του με έδρα την 

περιοχή εκτέλεσης του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 34ο  Τροποποίηση όρων της ΓΣΥ 

Η υπηρεσία μπορεί στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων να τροποποιεί άρθρα της ΓΣΥ, 

εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι και οπωσδήποτε μετά από γνωμάτευση του αρμοδίου ΤΣΕ. 

 

 

 

 

 Αχαρνές   Ιούν ιος  2021  Αχαρνές  Οκτωβριος  2021   

      O  Προϊστάμενος  Δ /νσης  

Τεχν ικών  Υπηρεσιών   

 

 Συντάξας  

 

 

    

    

    

 Αναστάσιος  Δαμάσκος  ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 Ηλεκτρ . /Mηχ .  Μηχαν ικός  Π .Ε .  Πολιτ ικός  Μηχαν ικός  Π .Ε .    
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 

ΤΜΗΜΑ Α 
 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 

1 Είδος του έργου και χρήση αυτού:  

Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών. 
 
 

2 Σύντομη περιγραφή του έργου:  

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης  και δικτυού εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών. 
 
Για την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες P.V.C. διαμέτρου Φ200,Φ250 εγκιβωτισμένοι με άμμο, σαμάρια με 
μούφα συγκολλητή  και φρεάτια ελέγχου των συνδέσεων.  Θα γίνει αποκατάσταση των τομών των ασφαλτικών - και μη - οδοστρωμάτων. 
 
Για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες P.V.C. διαμέτρου Φ125, εγκιβωτισμένοι με άμμο, 
σαμάρια με μούφα συγκολλητή και φρεάτια ελέγχου των συνδέσεων.  Θα γίνει αποκατάσταση των τομών των ασφαλτικών - και μη - οδοστρωμάτων. 
 

Το συνολικό μήκος των 8 συνδέσεων είναι  42 μέτρα.  

 

3 Ακριβής διεύθυνση του έργου 

Σε όλες τις  πολεοδομικές  ενότητες  του Δήμου Αχαρνών 

 

4 Στοιχεία του κυρίου του έργου:  

Δήμος Αχαρνών 

5 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:  
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ  – Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. (Msc) 

 

6 Φάσεις – Υποφάσεις Έργου 

Φ 

Α 

Σ 

Ε 

Ι 
Σ 

 

Ε 

Ρ 

Γ 

Α 

Σ 

Ι 
Α 

Σ 

(1)   

1.1 
 
Κοπή ασφαλτοτάπητα 

(2)   

2.1 
 
Εκσκαφές ορυγμάτων 
 

(3)  

 

 

3.1 
 
Σωληνώσεις ορυγμάτων με πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41 διαμέτρου Φ200 και Φ250, τον εγκιβωτισμό τους από 
άμμο για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου. 
Σωληνώσεις ορυγμάτων με πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41 διαμέτρου Φ125, τον εγκιβωτισμό τους από άμμο, 

απαιτούνται επίσης σαμάρια με μούφα συγκολλητά, φρεάτια ελέγχου, για την σύνδεση των ακινήτων με το 
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου. 

 

(4)  

4.1 
 
Επίχωση ορυγμάτων  

 

(5)  

5.1 
 
Αποκατάσταση των τομών των ασφαλτικών - και μη – οδοστρωμάτων, άρση και επανατοποθέτηση κρασπεδορείθρων, 
πλακών πεζοδρομίου ή αποκατάσταση πεζοδρομίων από σκυρόδεμα.  
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ΤΜΗΜΑ Β 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη 

προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας".  

 

Ο συντάκτης του ΣΑΥ: 
1 Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του 

ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων 

φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 
2 Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η 

επισήμανση είναι γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η 

χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 
  

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την 

εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 
είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των 

πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.), 
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω 

απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 
 

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε 

οικοδομικό εργοτάξιο), 
είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο 

εργοτάξιο), 
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων 

εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 
 

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. 
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Φ 

Α 

Σ 

Ε 

Ι 
Σ 

 

Ε 

Ρ 

Γ 

Α 

Σ 

Ι 
Α 

Σ 

(1)   

1.1 
 
Κοπή ασφαλτοτάπητα 

(2)   

2.1 
 
Εκσκαφές ορυγμάτων 
 

(3)  

 

 

3.1 
 
Σωληνώσεις ορυγμάτων με πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41 διαμέτρου Φ125, τον εγκιβωτισμό τους από άμμο, 

απαιτούνται επίσης σαμάρια με μούφα συγκολλητά, φρεάτια ελέγχου, για την σύνδεση των ακινήτων με το 
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου. 

 

(4)  

4.1 
 
Επιχώσεις ορυγμάτων  

 

(5)  

5.1 
 
Αποκατάσταση των τομών των ασφαλτικών - και μη – οδοστρωμάτων, άρση και επανατοποθέτηση κρασπεδορείθρων, 
πλακών πεζοδρομίου ή αποκατάσταση πεζοδρομίων από σκυρόδεμα.  



 5 

   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 
Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 

 
01000. Αστοχίες εδάφους        

01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης      

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας      

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός      

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία       

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις      

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός      

01200. Τεχνητά πρανή & 
Εκσκαφές 

01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης      

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας      

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση      

01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός      

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία       

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις      

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός      

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα      

01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση      

01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερ υποστύλωση      

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής      

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές      

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή      

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου      

01404 Ερπυσμός      

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές      

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα      

01407 Υποσκαφή / απόπλυση      

01408 Στατική επιφόρτιση      

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία      

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία      

01500. Άλλη πηγή 01501       

01502       

01503       
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   Φάση 

1η 
Φάση 

2η 
Φάση 

3η 
Φάση 

4η 
Φάση 

5η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 
Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 

 
02000. Κίνδυνοι από 
εργοταξιακό εξοπλισμό  

       

02100. Κίνηση οχημάτων 
και μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος  1  1  

02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων  1  1 1 
02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου      

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος      

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου      

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων      

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση      

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία      

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός      

02200. Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση      

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου  1    

02203 Έκκεντρη φόρτωση      

02204 Εργασία σε πρανές      

02205 Υπερφόρτωση      

02206 Μεγάλες ταχύτητες      

02300. Μηχανήματα με 
κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου      

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης      

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις      

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών      

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους      

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Αεροσυμπιεστής      

02402       

02403       

02500. Άλλη πηγή 02501       

02502       

02503       
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   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 
Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 

 
03000. Πτώσεις από ύψος         

03100. Οικοδομές - 
κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις      

03102 Κενά τοίχων      

03103 Κλίμακα      

03104 Εργασία σε στέγες      

03200. Δάπεδα εργασίας – 
προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων      

03202 Πέρατα δαπέδων      

03203 Επικλινή δάπεδα      

03204 Ολισθηρά δάπεδα      

03205 Ανώμαλα δάπεδα      

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου       

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες      

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες      

03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης      

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού      

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση      

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων      

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης      

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης      

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος      

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση      

03400. Τάφροι / φρέατα 03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή  1    

03402       

03500. Άλλη πηγή 03501       

03502       

03503       
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   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 
Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 

 
04000. Εκρήξεις - 
Εκτοξευόμενα υλικά - 
θραύσματα 

       

04100. Εκρηκτικά - 
Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων      

04102 Ανατινάξεις κατασκευών      

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων      

04104 Αποθήκες εκρηκτικών      

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών      

04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων      

04200. Δοχεία και δίκτυα 
υπό πίεση 

04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου      

04202 Υγραέριο      

04203 Υγρό άζωτο      

04204 Αέριο πόλης      

04205 Πεπιεσμένος αέρας      

04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων      

04207 Δίκτυα ύδρευσης      

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα      

04300. Αστοχία υλικών 
υπό ένταση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη      

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων      

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων      

04304 Συρματόσχοινα      

04305 Εξολκεύσεις      

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων      

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα      

04402 Αμμοβολές      

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις      

04500. Άλλη πηγή 04501       

04502       

04503       
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   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 
Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 

05000. Πτώσεις - 
μετατοπίσεις υλικών & 
αντικειμένων 

       

05100. Κτίσματα - φέρων 
οργανισμός 

05101 Αστοχία. Γήρανση      

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση      

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση      

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση      

05105 Κατεδάφιση      

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων      

05200. Οικοδομικά 
στοιχεία 

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων      

05202 Διαστολή - συστολή υλικών      

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων      

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα      

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση      

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση      

05207 Κατεδάφιση      

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων      

05300. Μεταφερόμενα 
υλικά - Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια      

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη      

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση      

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση      

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση      

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου      

05307 Πρόσκρουση φορτίου      

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους      

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων      

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση      

05311 Εργασία κάτω από σιλό      

05400. Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση      

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού      

05403 Ανορθολογική απόληψη      

05500. Άλλη πηγή 05501       
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   Φάση 

1η 
Φάση 

2η 
Φάση 

3η 
Φάση 

4η 
Φάση 

5η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 
Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 

 
06000. Πυρκαϊές        

06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων      

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων      

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα      

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας     1  
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά      

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα      

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία      

06200. Σπινθήρες & 
βραχυκυκλώματα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση      

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση      

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση      

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα      

06300. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις      

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις      

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις      

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις      

06305 Πυρακτώσεις υλικών      

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι      

06403       

07000. Ηλεκτροπληξία        

07100. Δίκτυα - 
εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα  1  1 1 
07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα  2    

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα      

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα      

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου      

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία      

07200. Εργαλεία-
μηχανήματα 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα      

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία      

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων      

07302       
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   Φάση 

1η 
Φάση 

2η 
Φάση 

3η 
Φάση 

4η 
Φάση 

5η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 
Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 

 
08000. Πνιγμός / Ασφυξία        

08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες      

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση      

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου      

08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση      

08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος      

08106 Υπαίθριες λεκάνες  / Δεξαμενές. Πτώση      

08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος      

08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου      

08200. Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι      

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί   1   

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ.      

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου      

08300. Άλλη πηγή 08301       

08302       

08303       

09000. Εγκαύματα        

09100. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις      

09102 Υπέρθερμα ρευστά       

09103 Πυρακτωμένα στερεά      

09104 Τήγματα μετάλλων      

09105 Άσφαλτος / πίσσα     1 
09106 Καυστήρες      

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών      

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης      

09202 Οξέα      

09203       

09300. Άλλη πηγή 09301       

09302       
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   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 
Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 

 
10000. Έκθεση σε 
βλαπτικούς παράγοντες 

       

10100. Φυσικοί 
παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες      

10102 Θόρυβος / δονήσεις      

10103 Σκόνη  1  1 1 
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός      

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας      

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας      

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας      

10108 Υγρασία χώρου εργασίας      

10109 Υπερπίεση / υποπίεση      

10110       

10111       

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια      

10202 Χρήση τοξικών υλικών      

10203 Αμίαντος      

10204 Ατμοί τηγμάτων      

10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες      

10206 Καπναέρια ανατινάξεων      

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης      

10208 Συγκολλήσεις      

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες      

10210       

10211       

10212       

10300. Βιολογικοί 
παράγοντες 

10301 Μολυσμένα εδάφη      

10302 Μολυσμένα κτίρια      

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς      

10304 Χώροι υγιεινής      

10305       

10306       
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ΤΜΗΜΑ Γ 
 

  

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

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει 

πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), 

και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή 

απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη 

νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

                             ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

 
02101 Φ2.1, Φ4.1 Π.Δ. 305/96 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 17/96 

 

 

 

02102 Φ1.1, Φ2.2 Π.Δ. 305/96 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 17/96  

 

 

02202  Φ2.1 Ν 2094/92,                       

Π.Δ. 1073/81,                 

Π.Δ. 225/89,                   

Π.Δ.305/96,                      

Π.Δ. 31/90 

 

03401 Φ2.1 Π.Δ. 305/96  

07101 Φ2.1, Φ4.1 Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 305/96 

Υπ. Απόφαση 

4373/1205/11-3-93 

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ΄ ύψος από το δίκτυο 

της Δ.Ε.Η. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των 

μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδετήματος, κλπ.) 

07102 Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 305/96 

 

09105 Φ5.1 Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 396/94 

Υπ. Απόφαση 

4373/1205/11-3-93 

 

10103 Φ2.1,Φ4.1, Φ5.1. Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 396/94 

Υπ. Απόφαση 

4373/1205/11-3-93 
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ΤΜΗΜΑ Δ 
 

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1

  

Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

Σύμφωνα με τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου 

 

2 Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

Σύμφωνα με τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου 

 

 

3 Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

Σύμφωνα με τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου 

 

 

4 Χώροι αποθήκευσης 

Σύμφωνα με τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου 

 

5 Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους) 

Σύμφωνα με τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου 

 

6 Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Σύμφωνα με τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου 
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 7  Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 

 

 

 8 Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να 

είναι ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων (π.δ. 778/80 

και π.δ. 1073/81). 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 
 

  

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
  

(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων 

πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων). 

 

 

 

 

                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                   Αχαρνές, Ιούνιος 2021               Αχαρνές, Οκτώβριος 2021 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  Ο Συντάξας 
Τεχνικών Υπηρεσιών  

  

  

  

  

Αναστάσιος Δαμάσκος ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                Ηλεκτρ./Μηχ.  Μηχανικός Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε.  
 



 1 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 
ΤΜΗΜΑ Α 

 
Γενικά 

 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και των εξωτερικών διακλαδώσεων 
για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του 
Δήμου Αχαρνών.    
 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
Όλες οι οδοί του Δήμου Αχαρνών.  
 

  
3. Στοιχεία των κυρίων του έργου 

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και 
συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη 

συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): 
 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία 

κτήσεως 

Τμήμα του έργου 

όπου υπάρχει ιδιοκτησία 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλ/φείας & Μπόσδα - Αχαρνές   
    
    
    

 
4. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:  

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  – Πολιτικός  Μηχανικός  
 

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 

 

 
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία 

αναπροσαρμογής 

Γεώργιος Δανιηλίδης Πολιτικός  Μηχανικός 
    Π.Ε.  

Φιλ/φείας 87 & Μπόσδα 

- Αχαρνές 
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ΤΜΗΜΑ Β 
 

 Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης 

 
1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  

1. Κοπή ασφάλτου με ασφαλτοκόπτη, βενζινοκίνητο, βάθους τουλάχιστον όσο το πάχος της 
ασφάλτου. 

2. Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες ή βραχώδες μέσα σε κατοικημένη 

περιοχή με πλάτος πυθμένα μέχρι 3,00m και για βάθος μέχρι 4,00m. με την πλευρική απόθεση 

των προϊόντων εκσκαφής κατά ένα ποσοστό και με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση κατά το 

υπόλοιπο ποσοστό. 

3. Σωληνώσεις ορυγμάτων με πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41 διαμέτρου Φ200 και Φ250 

τον εγκιβωτισμό τους από άμμο για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων του Δήμου. 

5. Σωληνώσεις ορυγμάτων με πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41 διαμέτρου Φ125, τον 
εγκιβωτισμό τους από άμμο, απαιτούνται επίσης σαμάρια με μούφα συγκολλητά, φρεάτια ελέγχου, 

για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου. 

6. Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης και με 
θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ-0.150 σε στρώσεις πάχους μέχρι 50 εκ., με την προμήθεια και 
μεταφορά του θραυστού υλικού ανά στρώσεις πάχους μέχρι 50 εκ. με την έκριψη, διάστρωση, 

πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα ή τη χρησιμοποίηση δονητικών αλλ' όχι επιβλαβών για την 
ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών.  
7. Αποκατάσταση των τομών των ασφαλτικών - και μη – οδοστρωμάτων, άρση και 
επανατοποθέτηση κρασπεδορείθρων, πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων κλπ, των  πεζοδρομίων 
στη θέση των ορυγμάτων. 
 

                                                                  
                                                                       

2. Παραδοχές μελέτης  

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1 Πλαστικοί σωλήνες PVC 
2.Α.2 Σαμάρια με μούφα συγκολλητά, χυτό ημι-ταυ PE, συστολές PVC 
2.Α.3 Θραυστό υλικό λατομείου  
2.Α.4 Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα  ΜΕ-0 
2.Α.5 Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα  Π.Τ.Π Α-260 
2.Α.6 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα          Π.Τ.Π. Α-265 
2.Α.7   
2.Α.8   
2.Α.9   
2.Α.10    

Β. ΕΔΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους ΜPa 2.5 
2.Β.2   

 
3. “Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται σε 

παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 
 

Επισημάνσεις 

 
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους 

συντηρητές - επισκευαστές του.  

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. Θέσεις δικτύων 

 1.1 ύδρευσης 
 1.2 αποχέτευσης 
 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 
 1.4 παροχής διαφόρων αερίων 
   
  

 

 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 

 
  

 
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  

 3.1 αμίαντος και προϊόντα αυτού 
 3.2 υαλοβάμβακας 
 3.3 πολυουρεθάνη 
 3.4 πολυστερίνη 
 3.5 άλλα υλικά 

 
  

 
4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου 

Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. 

περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.) 

 
 Ουδεμία 

 
5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 

 
 Ουδεμία 

 
6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

 
 Ουδεμία 

 
7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

 
  

 
8. Άλλες ζώνες κινδύνου 

 
  

 
9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. 

εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.) 
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ΤΜΗΜΑ Δ 
 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 
 
(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 

ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή 

εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν 

προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.) 
 
1. Εργασίες σε στέγες 

Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της 

στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. 

 

Δεν υφίστανται 
 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 

Δεν υφίστανται 
 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 

Δεν υφίστανται 
 

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 

ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 

 

 
5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 

Δεν υφίστανται 
 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ Ε 
 
Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του 

 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
                           Αχαρνές Ιούνιος 2021  Αχαρνές  Οκτώβριος 2021 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  Ο Συντάξας 
Τεχνικών Υπηρεσιών  

  

  

Αναστάσιος Δαμάσκος ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                      Ηλεκτρ./Μηχ. Μηχανικός Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  
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