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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ     
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ   
Δ/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                                ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                   
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ                                         
                & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                               
               

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
 

Η υπηρεσία μας συνέταξε μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 480.901,65 € με την 

δαπάνη του ΦΠΑ και τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» στα πλαίσια του 

προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» . 

Ο Δήμος Ηράκλειο, αποσκοπώντας στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της 

καθημερινότητας των μαθητών με την διασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους, 

ιδιαίτερα ατόμων μειωμένης κινητικότητας προτίθεται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για 

την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) και  WC ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του 

δήμου.  

Η μελέτη έχει βασιστεί σε καταγραφή των προβλημάτων των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες μετά από αυτοψίες από 

την υπηρεσία του Δήμου μετά από αιτήματα των διευθυντών των σχολικών κτιρίων.  

Η μελέτη βασίστηκε στις οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του 

Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ και την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Η μελέτη περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την 

κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ και WC AMEA για τις σχολικές μονάδες όπως φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα :  
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A/A 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΓΙΑ 

ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΓΙΑ 

WC ΑΜΕΑ 

1  1ο ΝΗΠ. & 2ο ΔΗΜ. 1878 ΑΡΙΘΜΟΣ 1 1 1 
2  

16ο ΝΗΠ & 7ο ΔΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 
1 2 0 

3  55ο & 29ο ΝΗΠ Γ.ΜΑΡΑΝΤΗ  0 1 
4  68ο & 47ο ΝΗΠ Α. ΣΒΑΙΤΣΕΡ 61 2 1 
5  78ο ΝΗΠ &72ο ΝΗΠ 

& 51ο ΝΗΠ ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ 5 2 3 
6  

1ο ΝΗΠ ΒΟΥΤΩΝ 
ΛΕΩΦ. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69 0 1 

7  ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΝΗΠ ΣΚΑΛΑΝΙ 2 0 
8  ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΝΗΠ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ 1 0 
9  ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ ΝΗΠ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ 1 1 

10  ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ ΝΗΠ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗ 2 0 
11  3ο&6ο 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΗΠ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ- 
ΓΗΠ.ΗΡΟΔΟΤΟΥ 1 0 

12  8ο ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
ΝΗΠ ΘΑΛΗ 9 0 1 

13  1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 13 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 1 

14  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ 1 0 

15  1ο ΔΗΜ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 197 1 0 
16  3ο ΔΗΜ & 4ο ΝΗΠ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 0 1 
17  

4ο & 50ο ΔΗΜ 
ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & 
ΥΑΚΙΝΘΟΥ  1 1 

18  
5ο ΔΗΜ & 53 ΝΗΠ 

ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΜΠΕΝΤΕΒΗ 1 0 

19  11o ΔΗΜ ΠΛ.ΜΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 1 0 
20  8ο ΔΗΜ ΤΑΞ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 8 1 1 
21  9ο ΔΗΜ  ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ 5 1 1 
22  10ο ΔΗΜ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 1 1 
23  12ο ΔΗΜ ΚΡΑΠΗΣ 4 1 1 
24  13ο ΔΣ & 42 ΔΣ ΚΑΝΑΡΗ 40 1 1 
25  14ο ΔΗΜ Σ.ΣΠΑΝΑΚΗ5 1 0 
26  16ο ΔΗΜ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 30 1 1 
27  18ο ΔΗΜ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 42 0 1 
28  19ο ΔΗΜ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 1 1 
29  20ο &56ο ΔΗΜ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ  1 0 
30  21ο ΔΗΜ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 1 0 
31  23ο ΔΗΜ ΜΟΥΣΩΝ 71 1 1 
32  25ο & 27ο ΔΗΜ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 3 3 1 
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33  26ο ΔΗΜ Γ.ΜΑΡΑΝΤΗ 3 3 1 
34  

28ο& 57ο  ΔΗΜ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑ 
10 0 1 

35  32ο ΔΗΜ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΥΤΡΑ  0 1 
36  34ο ΔΗΜ ΑΛΜΠΕΡΤ ΣΒΑΙΤΣΕΡ 61 1 1 
37  35ο ΔΗΜ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 20  2 0 
38  39ο ΔΗΜ  ΚΟΜΜΗΝΩΝ 40 1 0 
39  47ο ΔΗΜ ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ 19 0 1 
40  

48ο ΔΗΜ 
ΔΑΦΕΡΜΟΥ & 
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 1 

41  49o & 2ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜ 

ΠΥΡΑΝΘΟΥ & 
ΑΥΛΩΝΟΣ 0 1 

42  1ο ΔΗΜ ΑΛΙΚ.& 1ο & 
5ο  ΝΗΠ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ  ΜΑΥΣΩΛΟΥ 75 

1 1 

43  2ο ΔΗΜ & 5ο ΔΗΜ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ  ΜΑΥΣΩΛΟΥ 105 1 0 

44  ΔΑΦΝΩΝ ΔΗΜ ΔΑΦΝΕΣ 1 0 
45  ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ ΔΗΜ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ 0 1 
46  ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜ ΣΚΑΛΑΝΙ 3 0 
47  ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ ΔΗΜ ΑΝΩ ΑΣΙΤΕΣ 3 0 
48  ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΔΗΜ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ  0 1 
49  ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ ΔΗΜ ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝΑΣ 2 1 
50  4o ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

ΔΗΜ 
ΓΗΠΕΔΟ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 
Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΣ 1 1 

51  1ο ΔΗΜ ΒΟΥΤΩΝ  ΒΟΥΤΕΣ 1 0 
52  4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 4ο 

ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 45 1 0 

53  6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΥΚΩΣ ΜΠΟΦΟΡ 19 1 0 
54  

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΑΡΟΔ.ΓΕΩΡΓ.ΔΙΛΒΟΗ, 
ΝΕΑ ΑΛΑΤΣΑΤΑ 0 1 

55  8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 7ο 
ΛΥΚΕΙΟ Γ. ΜΑΡΑΝΤΗ  0 1 

56  9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 10ο 
ΛΥΚΕΙΟ & 33ο ΔΣ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΙΛΙΝΑ 4 1 

57  10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 4-6 0 1 
58  11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 

13ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 52 1 0 

59  12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 6ο 
ΛΥΚΕΙΟ ΕΜ.ΞΑΝΘΟΥ 0 1 

60  13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α.ΒΟΡΕΑΔΗ 34 1 1 
61  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ 
Ι.ΚΟΡΝΑΡΟΥ, 
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 2 0 

62  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  3 1 

63  2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 32 0 1 
64  3ο ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 0 1 
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65  8ο ΛΥΚΕΙΟ Γ. ΞΗΡΟΥΔΑΚΗ 17 0 1 
66  

11ο ΛΥΚΕΙΟ 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΑΒΑΛΑ 
- ΜΟΡΝΟΥ  0 1 

67  ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 1 0 

68  1ο ΕΠΑΛ ΙΤΑΝΟΥ 40 0 1 
69  3ο ΕΠΑΛ ΑΡΧΙΜΗΔΟΣ 1 2 1 
70  5ο ΕΠΑΛ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 7 1 0 
71  

2ο ΕΠΑΛ 
ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΙΛΒΟΗ- 
ΝΕΑ ΑΛΑΤΣΑΤΑ 1 1 

72  6ο ΕΠΑΛ ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ 24 0 1 
73  ΕΕΕΚ - ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΑΝΘΗΡΟΥ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΣΤΟΣ 1 0 

74  1ο Σ.Ε.Κ ΙΤΑΝΟΥ 40 0 1 
75  

2ο Σ.Ε.Κ 
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & 
ΔΑΦΕΡΜΟΥ 1 1 

ΣΥΝΟΛΑ 75 51 
   

 

Μετρά Προσβασιμότητας 
 

H μελέτη αφορά την κατασκευή 75 ραμπών και 51 WC ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες της 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου.  

Οι εργασίες περιλαμβάνουν κυρίως γενικές οικοδομικές και Η/Μ παρεμβάσεις 

όπως καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, οπτοπλινθοδομές, θύρες, επιστρώσεις, επιχώσεις, 

σκυροδέματα, κιγκλιδώματα, αγωγούς, καλώδια, διακόπτες, είδη υγιεινής ΑΜΕΑ, 

κ.λ.π. 

Οι ράμπες θα έχουν κλίση, όπου είναι εφικτό, περίπου 5% έως 6%, θα φέρουν 

επίστρωση από αντιολισθηρές πλάκες, και θα υπάρχει και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 

ύψους 90 εκατοστών σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Ο εξοπλισμός του WC θα περιλαμβάνει νιπτήρα, μπαταρία του νιπτήρα, 

καθρέπτη, λεκάνη, καζανάκι, χειρολαβές, θήκη χαρτιού καθαρισμού, σύστημα κλήσης 

για περίπτωση ανάγκης παροχής βοηθείας, κρεμάστρες. 
Ο στόχος των μέτρων είναι η ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτές τις 

σχολικές μονάδες των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο ή εμποδιζόμενων ατόμων 

γενικότερα, η όποια θα εξασφαλιστεί με την υλοποίηση εξωτερικών ραμπών και WC ΑΜΕΑ 

σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:  
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Σχεδιασμός ράμπων εξωτερικών χώρων σύμφωνα με τις κατάλληλες προδιαγραφές 
 

 
Σχεδιασμός WC ΑΜΕΑ με ειδικό εξοπλισμό 
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Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής ενέργειες στις σχολικές μονάδες: 

 

1. 1ο ΝΗΠ. & 2ο ΔΗΜ. 

Προτείνεται κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα και κατασκευή W.C ΑΜΕΑ όπου θα 

τοποθετηθεί και ο κατάλληλος εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. 

2. 16ΟΝΗΠ - 7Ο ΔΗΜ  

Προτείνεται η κατασκευή 2 μικρές ράμπες ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα για πρόσβαση στις 

αίθουσες. 

3. 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Προτείνεται στο εσωτερικό χώρο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες των δασκάλων να 

διαμορφωθεί νέο w.c AMEA όπου θα τοποθετηθεί και ο κατάλληλος εξοπλισμός βάση των 

προδιαγραφών. 

4. 68ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 47ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. Επίσης προτείνεται η κατασκευή 2 εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ από 

σκυρόδεμα. 

5. 78ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 72ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 51ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Στο 78ο νηπιαγωγείο θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά 

ΑΜΕΑ ( χειρολαβή) με βάση τις προδιαγραφές. Επίσης προτείνεται η κατασκευή 1 

εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. 

Στο 72ο Νηπιαγωγείο προτείνεται μια κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα εξωτερικά. 

η κατασκευή χώρου υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ στο υπάρχον WC όπου θα τοποθετηθεί 

εξοπλισμός με βάση τις προδιαγραφές. 

Στο 51ο νηπιαγωγείο προτείνεται η διαμόρφωση  και προσθήκη νέου χώρου W.C ΑΜΕΑ 

μέσα στην αίθουσα. 

6. 1ο  ΝΗΠ ΒΟΥΤΩΝ  

Συστεγάζεται μαζί με το 1ο δημ Βουτών, Προτείνεται η διαμόρφωση χώρου υγιεινής για 

παιδιά ΑΜΕΑ στις τουαλέτες των καθηγητών, όπου θα τοποθετηθεί και ο κατάλληλος 

εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. 
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7. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΝΙ 

Προτείνεται η κατασκευή 2 εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα 

8. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. 

9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. Επίσης θα 

τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ ( χειρολαβή) με 

βάση τις προδιαγραφές. 

10.  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ  

Προτείνεται η κατασκευή 2 εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. 

11. 3Ο & 6Ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Προτείνεται μια μικρή κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην είσοδο για 

πρόσβαση στο νηπιαγωγείο. 

12. 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ  

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. 

13. 1Ο ΝΗΠ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

Μπορεί να διαμορφωθεί στις τουαλέτες των καθηγητών W.C AMEA, όπου θα τοποθετηθεί 

και ο κατάλληλος εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. Προτείνεται η κατασκευή 1 

εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα 

14. ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα.  

15. 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην είσοδο για πρόσβαση στο 

κτίριο. 
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16. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. 

17. 4ο & 50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται μια μικρή κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην είσοδο για 

πρόσβαση στο σχολικό συγκρότημα. θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο 

υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις προδιαγραφές. 

18. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 53 ΝΗΠ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα για την είσοδο στις 

τουαλέτες. 

19. 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. 

20. 8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. Επίσης στο 

εσωτερικό χώρο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες θα διαμορφωθεί νέο w.c AMEA με 

μετατροπή 2 wc σε 1 wc για ΑΜΕΑ με διαστάσεις 1,60*1,80 όπου θα τοποθετηθεί και ο 

κατάλληλος εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. 

21. 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται μια κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα εξωτερικά για την σύνδεση με το 

παλιό κτίριο. Στο ήδη υπάρχων w.c AMEA, υπάρχει ανάγκη για προσθήκη χειρολαβής 

βάση των προδιαγραφών. 

22. 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. Επίσης θα 

τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ ( χειρολαβή) με 

βάση τις προδιαγραφές. 
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23. 12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. . Επίσης στο 

εσωτερικό χώρο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες υπάρχει χώρος για κατασκευή νέο w.c 

ΑΜΕΑ, όπου θα τοποθετηθεί και ο κατάλληλος εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. 

24. 13ο & 42ο ΔΗΜ 

Στο εσωτερικό χώρο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες θα διαμορφωθεί w.c AMEA με 

μετατροπή 2 wc σε 1 wc για ΑΜΕΑ με διαστάσεις 1,77 *1.57, όπου θα τοποθετηθεί και ο 

κατάλληλος εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. Επίσης, προτείνεται 1 μικρή ράμπα 

ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα για πρόσβαση στο κτίριο. 

25. 14Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. 

26. 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Θα κατασκευαστεί μια μικρή ράμπα ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στον εξωτερικό χώρο για 

πρόσβαση στις τουαλέτες. Στο εσωτερικό χώρο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες θα 

διαμορφωθεί w.c AMEA με μετατροπή 2 wc σε 1 wc για ΑΜΕΑ με διαστάσεις 1,94*1,58, 

όπου θα τοποθετηθεί και ο κατάλληλος εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. 

27. 18Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται στο εσωτερικό χώρο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες των δασκάλων να 

διαμορφωθεί νέο w.c AMEA με διαστάσεις 2,92*1,60 όπου θα τοποθετηθεί και ο 

κατάλληλος εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. 

28. 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Θα κατασκευαστεί μια μικρή ράμπα ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην είσοδο του σχολείου. 

Επιπλέον, θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ, 

όπως επίσης χρήζει ανάγκη για ανακαίνιση του χώρου (πλακάκια) με διαστάσεις 1,42  * 

2,05. 

29. 20Ο & 56Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. 
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30. 21Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Θα κατασκευαστεί μια μικρή ράμπα ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στον εξωτερικό χώρο για 

πρόσβαση στο σχολικό συγκρότημα. 

31. 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Θα κατασκευαστεί μια ράμπα ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην είσοδο για πρόσβαση στο 

σχολικό συγκρότημα. Στις τουαλέτες των δασκάλων όπου βρίσκεται στο ισόγειο, υπάρχει 

χώρος για κατασκευή και τροποποίηση του χώρου υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ.  

32. 25ο & 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. Επίσης, προτείνονται 3 μικρές ράμπες ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στο 

προαύλιο χώρο του σχολείου για πρόσβαση στο κτίριο. 

33. 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Στο εσωτερικό χώρο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες θα διαμορφωθεί w.c AMEA με 

μετατροπή 2 wc σε 1 wc για ΑΜΕΑ με διαστάσεις 2.20*1.80, όπου θα τοποθετηθεί και ο 

κατάλληλος εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. Προτείνεται η κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ 

από σκυρόδεμα στην εξωτερική είσοδο μέχρι το πεζοδρόμιο. Όπως επίσης και η κατασκευή 

2 εξωτερικές ράμπες από σκυρόδεμα για πρόσβαση στο κτίριο. 

34. 28Ο & 57Ο ΔΗΜ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. 

35. 32Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. 

36. 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. Επίσης προτείνεται η κατασκευή εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από 

σκυρόδεμα. 
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37. 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται η κατασκευή 2 εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. 

38. 39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα για την είσοδο προς 

στις αίθουσες. 

39. 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ. Για το 

συγκεκριμένο σχολείο δεν υπάρχει ανάγκη κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ καθώς είναι πλήρης. 

40. 48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Προτείνεται μια κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα εξωτερικά για την σύνδεση των 

2 σχολείων. Επίσης θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά 

ΑΜΕΑ με βάση τις προδιαγραφές. 

41. 49ο & 2ο Ειδικό ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ ( χειρολαβή) 

με βάση τις προδιαγραφές. 

42. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – 1Ο & 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. Επίσης, προτείνεται 1 μικρή ράμπα ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα για πρόσβαση 

στο κτίριο. 

43. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Προτείνεται κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην είσοδο για πρόσβαση στο 

κτίριο. 

44. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΕΣ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα για την είσοδο προς 

στις αίθουσες. 
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45. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ 

Προτείνεται στο εσωτερικό χώρο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες θα διαμορφωθεί νέο w.c 

AMEA με μετατροπή 2 wc σε 1 wc για ΑΜΕΑ όπου θα τοποθετηθεί και ο κατάλληλος 

εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. 

46. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΑΛΑΝΙ 

Προτείνεται η κατασκευή 3 εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα 

47. ΑΝΩ ΑΣΙΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

Προτείνεται η κατασκευή 3 εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. 

48. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ ( χειρολαβή) 

με βάση τις προδιαγραφές. 

49. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ 

Προτείνεται η κατασκευή 2 εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα (Αν δεν υπάρχει 

θέμα με την αρχαιολογία). Επίσης θα γίνει προσθήκη νέου χώρου υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ 

στο υπάρχον WC όπου θα τοποθετηθεί εξοπλισμός με βάση τις προδιαγραφές. 

50. 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΚ.ΑΡΝΑΣΣΟΥ. 

Προτείνεται μια μικρή κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην είσοδο για 

πρόσβαση στο σχολικό συγκρότημα. θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο 

υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις προδιαγραφές. 

51. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΥΤΩΝ 

Υπάρχει ανάγκη πρόσβασης από την πίσω μεριά του σχολείου με κατασκευής εξωτερικής 

ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα.  

52. 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. 
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53. 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Προτείνεται μια μικρή κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην είσοδο για 

πρόσβαση στο κτίριο. 

54. 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. 

55. 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 7ο ΛΥΚΕΙΟ  

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. 

56. 9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 10Ο ΛΥΚΕΙΟ & 33ο ΔΣ 

Προτείνεται η κατασκευή 2 εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα όπου η πρώτη θα 

βοηθήσει την πρόσβαση στις τουαλέτες και η δεύτερη θα κατασκευαστεί στην πίσω είσοδο 

του σχολείου. Επίσης στο εσωτερικό χώρο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες θα διαμορφωθεί 

νέο w.c AMEA με μετατροπή 2 wc σε 1 wc για ΑΜΕΑ με διαστάσεις 2,5 *1.60, όπου θα 

τοποθετηθεί και ο κατάλληλος εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. Στο 33ο ΔΣ 

προτείνεται η κατασκευή 2 εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. 

57. 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ βάση των 

προδιαγραφών. 

58. 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 13ο ΛΥΚΕΙΟ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα 

59. 12Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 6ο ΛΥΚΕΙΟ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. 

60. 13ο ΓΥΜΑΣΙΟ 

Θα κατασκευαστεί μια ράμπα ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα και επιπλέον θα κατασκευαστεί νέος 

χώρος υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με μετατροπή 2 wc σε 1 wc για ΑΜΕΑ. 
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61. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ 

Προτείνεται η κατασκευή 2 εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα 

62. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

Προτείνεται στο εσωτερικό χώρο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες των κοριτσιών να 

διαμορφωθεί νέο w.c AMEA με διαστάσεις 2,55*1,50 όπου θα τοποθετηθεί και ο 

κατάλληλος εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. Επίσης προτείνεται η κατασκευή 2 

εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα και 1 κατασκευή εσωτερική ράμπα για 

πρόσβαση στις τουαλέτες. 

63. 2Ο ΛΥΚΕΙΟ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. 

64. 3ο ΛΥΚΕΙΟ 

Στο εσωτερικό χώρο του κτιρίου, πιο συγκεκριμένα στον 1ο όροφο μπορεί να διαμορφωθεί 

w.c AMEA με διαστάσεις 3,84*1,66, όπου θα τοποθετηθεί και ο κατάλληλος εξοπλισμός 

βάση των προδιαγραφών 

65. 8Ο ΛΥΚΕΙΟ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. 

66. 11Ο ΛΥΚΕΙΟ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. 

67. ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Προτείνεται  μια μικρή κατασκευή (επιδιόρθωση) ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην 

είσοδο για πρόσβαση στο κτίριο. 

68. 1ο ΕΠΑΛ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με βάση τις 

προδιαγραφές. 
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69. 3Ο ΕΠΑΛ 

Προτείνεται η κατασκευή 2 εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα όπου η πρώτη θα 

βοηθήσει την πρόσβαση στις τουαλέτες και η δεύτερη θα κατασκευαστεί εξωτερικά στην 

είσοδο του σχολείου. Επίσης στο εσωτερικό χώρο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες θα 

διαμορφωθεί νέο w.c AMEA με μετατροπή 2 wc σε 1 wc για ΑΜΕΑ όπου θα τοποθετηθεί 

και ο κατάλληλος εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. 

70. 5ο ΕΠΑΛ 

Προτείνεται μια μικρή κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην είσοδο για 

πρόσβαση στο σχολικό συγκρότημα. 

71. 2ο ΕΠΑΛ 

Θα κατασκευαστεί μια μικρή ράμπα ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην είσοδο του σχολείου 

Επιπλέον, θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ 

72. 6Ο ΕΠΑΛ 

Στο εσωτερικό χώρο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες θα διαμορφωθεί w.c AMEA με 

μετατροπή 2 wc σε 1 wc για ΑΜΕΑ με διαστάσεις 2.40*1.70, όπου θα τοποθετηθεί και ο 

κατάλληλος εξοπλισμός βάση των προδιαγραφών. 

73. Ε.Ε.Ε.Κ 

Προτείνεται η κατασκευή 1 εξωτερικής ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα. 

74. 1Ο ΣΕΚ 

Θα τοποθετηθεί εξοπλισμός (νιπτήρας) στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά ΑΜΕΑ με 

βάση τις προδιαγραφές. 

75. 2ο ΣΕΚ 

Προτείνεται μια κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα εξωτερικά για την σύνδεση των 

2 σχολείων. Επίσης θα τοποθετηθεί εξοπλισμός στον υπάρχοντα χώρο υγιεινής για παιδιά 

ΑΜΕΑ με βάση τις προδιαγραφές. 
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Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με εργολάβο Δ.Ε. που θα αναδειχθεί , ύστερα από 

ανοικτή  ηλεκτρονική δημοπρασία. 

 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

         Η Συντάκτης                                                         Η  Δ/ντρια  Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 
 
 
    Κανδηλάκη Λουκία                                                   Ζαχαριουδάκη Δέσποινα 
  Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ                                             Πολιτικός  Μηχανικός  ΤΕ με ά βαθμο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Κωδικός 
Άρθρου 

Μον. 
Mετρ. Ποσότητα 

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

 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- 
ημιβραχώδη 
 

1 ΝΑΟΙΚ 20.05.01 m3 218,88 

 2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ 

1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα 2 ΝΑΟΙΚ 10.01.02 ton 378,79 

2 Μεταφορά υλικών με τα χέρια 3 ΝΑΟΙΚ 10.03 tonx10 
m 
 

160,00 

3 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 4 ΝΑΟΙΚ 10.07.01 ton.km 3.000,00 

 3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης 
 

5 ΝΑΟΙΚ 22.15.01 m3 138,00 

2 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 6 ΝΑΟΙΚ 22.04 m3 9,15 

3 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 7 ΝΑΟΙΚ 22.45 m2 183,04 

4 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

8 ΝΑΟΙΚ 22.21.01 m2 594,88 

5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

9 ΝΑΟΙΚ 22.20.01 m2 44,92 

6 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 57 ΝΑΟΙΚ 22.65.02 kg 145,00 

7 Αποξήλωση ειδών υγιεινής 74 ΟΙΚ Ν\22.10 ΤΕΜ 104,00 

8 Δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης 75 ΥΔΡ Ν\12.10.1 ΤΕΜ 52,00 

 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

1 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 15 ΝΑΟΙΚ 32.05.04 m3 276,66 

2 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 16 ΝΑΟΙΚ 32.05.03 m3 276,66 

3 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 17 ΝΑΟΙΚ 20.20 m3 191,04 

4 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 18 ΝΑΟΙΚ 38.20.03 kg 12.678,25 

 5. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 

1 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
 

19 ΝΑΟΙΚ 46.01.02 m2 23,31 

 6. ΣΕΝΑΖ 

1 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων 61 ΝΑΟΙΚ 49.01.01 m 54,08 

 7. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

1 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 28 ΝΑΟΙΚ 71.21 m2 450,00 

2 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά διά μαρμαροκονιάματος 1:2 53 ΟΙΚ 7131 m2 450,00 

 8. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
1 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 31 ΝΑΟΙΚ 38.02 m2 150,00 

 9. ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

1 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε 
αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 
 

32 ΝΑΟΙΚ 74.30.06 m2 56,13 

2 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 33 ΝΑΟΙΚ 74.23 m2 56,13 

3 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 34 ΝΑΟΙΚ 73.94 m2 593,87 

4 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 35 ΝΑΟΙΚ 73.33.02 m2 149,76 

5 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά 37 ΝΑΟΙΚ 73.26.03 m2 594,88 

 10. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
1 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 38 ΝΑΟΙΚ 77.67.01 ΜΜ 862,00 

2 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 

40 ΝΑΟΙΚ 77.80.02 m2 200,00 

 
        

Σελίδα 1 από 2   



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Κωδικός 
Άρθρου 

Μον. 
Mετρ. Ποσότητα 

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

3 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

41 ΝΑΟΙΚ 77.80.01 m2 200,00 

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

42 ΝΑΟΙΚ 77.54 m2 150,00 

5 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 43 ΝΑΟΙΚ 77.16 m2 150,00 

 11. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

1 Θύρες ξύλινες ή πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm και μπάρα για 
ΑΜΕΑ 
 

69 ΟΙΚ Ν\54.46.2.3 m2 100,00 

 12. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

1 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1'' 46 ΝΑΟΙΚ 64.16.01 m 1.000,00 

 13. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΜΕΑ 

1 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins 47 ΑΤΗΕ 8115.1 ΤΕΜ 52,00 

2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm 48 ΑΤΗΕ 8160.1 ΤΕΜ 52,00 

3 Πλήρης εξοπλισμός WC ΑΜΕΑ 70 ΗΛΜ Ν\14.1 ΤΕΜ 52,00 

4 Σιφώνι νιπτήρα 71 ΑΤΗΕ Ν\8160.5 ΤΕΜ 52,00 

5 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm 72 ΑΤΗΕ Ν\8168.2 ΤΕΜ 52,00 

6 Φωτιστικό στεγανό με ένα ίσιο λαμπτήρα LED T8 μήκους 120 εκατοστών 73 ΗΛΜ Ν\59.3.9 ΤΕΜ 52,00 
        

   
Η Συντάκτης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Διευθύντρια 
 

  

Κανδηλάκη Λουκία 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

    

 

      

        

Σελίδα 2 από 2 
. 



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10]

1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

ΟΙΚ 2124 1 4,50 984,96

984,96 984,96

1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με 
μηχανικά μέσα

ΟΙΚ 1104 2 1,65 625,00

2 Μεταφορά υλικών με τα χέρια ΟΙΚ 1126 3 5,60 896,00

3 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια 
μέσου οδών καλής βατότητας

ΟΙΚ 1136 4 0,35 1.050,00

2.571,00 2.571,00

1 Καθαίρεση στοιχείων 
κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΟΙΚ 2226 5 56,00 7.728,00

2 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ 2222 6 15,70 143,66

3 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων

ΟΙΚ 2275 7 16,80 3.075,07

4 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων 
παντός τύπου  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΟΙΚ 2238 8 4,50 2.676,96

5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΟΙΚ 2236 9 7,90 354,87

6 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για 
μεταλλικά κιγκλιδώματα

ΟΙΚ 2275 10 0,35 50,75

7 Αποξήλωση ειδών υγιεινής 11 15,00 1.560,00

8 Δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης 12 350,00 18.200,00

33.789,31 33.789,31

1 Σκυροδέματα μικρών έργων  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20

ΟΙΚ 3214 13 106,00 29.325,96

2 Σκυροδέματα μικρών έργων  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15

ΟΙΚ 3213 14 101,00 27.942,66

3 Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου

ΟΙΚ 2162 15 15,70 2.999,33

4 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα 
B500C

ΟΙΚ 3873 16 1,01 12.805,03

73.072,98 73.072,98

110.418,25

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον.

Mετρ. Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

[3] [6] [7]

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
ΝΑΟΙΚ 
20.05.01

m3 218,88

Σύνολο : 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ 

ΝΑΟΙΚ 
10.01.02

ton 378,79

ΝΑΟΙΚ 10.03 tonx10
m

160

ΝΑΟΙΚ 
10.07.01

ton.km 3000

Σύνολο : 2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ 
3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΝΑΟΙΚ 
22.15.01

m3 138

ΝΑΟΙΚ 22.04 m3 9,15

ΝΑΟΙΚ 22.45 m2 183,04

ΝΑΟΙΚ 
22.21.01

m2 594,88

ΝΑΟΙΚ 
22.20.01

m2 44,92

ΝΑΟΙΚ 
22.65.02

kg 145

ΟΙΚ Ν\22.10 ΤΕΜ 104

ΥΔΡ Ν\12.10.1 ΤΕΜ 52

Σύνολο : 3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΝΑΟΙΚ 
32.05.04

m3 276,66

ΝΑΟΙΚ 
32.05.03

m3 276,66

ΝΑΟΙΚ 20.20 m3 191,04

ΝΑΟΙΚ 
38.20.03

kg 12678,25

Σύνολο : 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Σε μεταφορά
Σελίδα 1 από 3



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10]

110.418,25

1 Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου 
(δρομικοί τοίχοι)

ΟΙΚ 4622.1 17 19,50 454,55

454,55 454,55

1 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά 
δρομικών τοίχων

ΟΙΚ 3213 18 16,80 908,54

908,54 908,54

1 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά 
με τσιμεντοκονίαμα

ΟΙΚ 7121 19 13,50 6.075,00

2 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά 
διά μαρμαροκονιάματος 1:2

ΟΙΚ 7131 20 11,20 5.040,00

11.115,00 11.115,00

1 Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών

ΟΙΚ 3811 21 22,50 3.375,00

3.375,00 3.375,00

1 Επιστρώσεις δαπέδων με 
ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, 
μαλακού, πάχους 3 cm, σε 
αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά 
τετραγωνικό μέτρο

ΟΙΚ 7452 22 99,00 5.556,87

2 Αδροποίηση επιφανειών από 
μάρμαρο

ΟΙΚ 7416 23 5,60 314,33

3 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου 
αντιολισθηρού δαπέδου

ΟΙΚ 7373.1 24 39,00 23.160,93

4 Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 30x30 cm

ΟΙΚ 7331 25 33,50 5.016,96

5 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 
15x15 cm, κολλητά

ΟΙΚ 7326.1 26 31,00 18.441,28

52.490,37 52.490,37

1 Χρωματισμοί σωληνώσεων, 
διαμέτρου έως 1''

ΟΙΚ 7767.2 27 1,35 1.163,70

2 Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
εξωτερικών επιφανειών με  
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΟΙΚ 7785.1 28 10,10 2.020,00

3 Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
εσωτερικών επιφανειών με  
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως

ΟΙΚ 7785.1 29 9,00 1.800,00

4.983,70 178.761,71

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον.

Mετρ. Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

[3] [6] [7]

Από μεταφορά
5. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ

ΝΑΟΙΚ 
46.01.02

m2 23,31

Σύνολο : 5. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ
6. ΣΕΝΑΖ 

ΝΑΟΙΚ 
49.01.01

m 54,08

Σύνολο : 6. ΣΕΝΑΖ 
7. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

ΝΑΟΙΚ 71.21 m2 450

ΟΙΚ 7131 m2 450

Σύνολο : 7. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
8. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

ΝΑΟΙΚ 38.02 m2 150

Σύνολο : 8. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
9. ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

ΝΑΟΙΚ 
74.30.06

m2 56,13

ΝΑΟΙΚ 74.23 m2 56,13

ΝΑΟΙΚ 73.94 m2 593,87

ΝΑΟΙΚ 
73.33.02

m2 149,76

ΝΑΟΙΚ 
73.26.03

m2 594,88

Σύνολο : 9. ΠΛΑΚΙΔΙΑ 
10. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΝΑΟΙΚ 
77.67.01

ΜΜ 862

ΝΑΟΙΚ 
77.80.02

m2 200

ΝΑΟΙΚ 
77.80.01

m2 200

Σε μεταφορά
Σελίδα 2 από 3



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10]

4.983,70 178.761,71
4 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 

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

ΟΙΚ 7754 30 6,70 1.005,00

5 Προετοιμασία ξυλίνων 
επιφανειών για χρωματισμούς

ΟΙΚ 7736 31 2,20 330,00

6.318,70 6.318,70

1 Θύρες ξύλινες ή πρεσσαριστές 
με κάσσα δρομική, πλάτους έως 
13 cm και μπάρα για ΑΜΕΑ

32 210,00 21.000,00

21.000,00 21.000,00

1 Κιγκλιδώματα από 
σιδηροσωλήνες 
γαλβανισμένους, Φ 1''

ΟΙΚ 6416 33 11,80 11.800,00

11.800,00 11.800,00

1 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου 
Φ 1/2 ins

ΗΛΜ 12 34 13,41 697,32

2 Νιπτήρας πορσελάνης 
διαστάσεων 40 Χ 50 cm

ΗΛΜ 17 35 158,49 8.241,48

3 Πλήρης εξοπλισμός WC ΑΜΕΑ 36 900,00 46.800,00

4 Σιφώνι νιπτήρα 37 28,94 1.504,88

5 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm 
μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 
cm

38 45,24 2.352,48

6 Φωτιστικό στεγανό με ένα ίσιο 
λαμπτήρα LED T8 μήκους 120 
εκατοστών

39 100,00 5.200,00

64.796,16 64.796,16

282.676,57
18,00% 50.881,78

333.558,35
15,00% 50.033,75

383.592,11

4.231,80

387.823,91
24,00% 93.077,74

480.901,65

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον.

Mετρ. Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

[3] [6] [7]

Από μεταφορά
ΝΑΟΙΚ 77.54 m2 150

ΝΑΟΙΚ 77.16 m2 150

Σύνολο : 10. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
11. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

ΟΙΚ Ν\54.46.2.3 m2 100

Σύνολο : 11. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
12. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

ΝΑΟΙΚ 
64.16.01

m 1000

Σύνολο : 12. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 
13. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΜΕΑ 

ΑΤΗΕ 8115.1 ΤΕΜ 52

ΑΤΗΕ 8160.1 ΤΕΜ 52

ΗΛΜ Ν\14.1 ΤΕΜ 52

ΑΤΗΕ Ν\8160.5 ΤΕΜ 52

ΑΤΗΕ Ν\8168.2 ΤΕΜ 52

ΗΛΜ Ν\59.3.9 ΤΕΜ 52

Σύνολο : 13. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΜΕΑ 

Άθροισμα 
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

Άθροισμα 
Απρόβλεπτα

Άθροισμα 
Αναθεώρηση

Άθροισμα 
ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

                      

Σελίδα 3 από 3

Η Συντάκτρια ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

Κανδηλάκη Λουκία
Πολιτικός Μηχανικός

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



       

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ 
   

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020 
 

Κωδικός Αρ. 
Τιμ. Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
 

02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

ΝΑΟΙΚ 10.01.02 2 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά 
μέσα 
 

  

ΝΑΟΙΚ 10.03 3 Μεταφορά υλικών με τα χέρια 
  

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 4 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
  

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 5 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

ΝΑΟΙΚ 22.04 6 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα 

ΝΑΟΙΚ 22.45 7 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
  

ΝΑΟΙΚ 22.21.01 8 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

  

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 9 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

  

ΝΑΟΙΚ 32.05.04 13 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 
 

  

ΝΑΟΙΚ 32.05.03 14 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 
 

  

ΝΑΟΙΚ 20.20 15 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
  

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 16 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 46.01.02 17 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
 

03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους 

ΝΑΟΙΚ 71.21 19 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

ΝΑΟΙΚ 38.02 21 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

ΝΑΟΙΚ 74.30.06 22 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, 
μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά 
τετραγωνικό μέτρο 
 

03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 74.23 23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 
  

ΝΑΟΙΚ 73.94 24 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 
  

ΝΑΟΙΚ 73.33.02 25 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 30x30 cm 
 

03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

ΝΑΟΙΚ 73.26.03 26 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 
15x15 cm, κολλητά 
 

03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

          

 

Σελίδα 1 από 3 
      

  



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός Αρ. 
Τιμ. Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 77.67.01 27 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 28 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 29 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
 

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

ΝΑΟΙΚ 77.54 30 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 77.16 31 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 64.16.01 33 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1'' 
  

ΑΤΗΕ 8115.1 34 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins 
  

ΑΤΗΕ 8160.1 35 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm 
  

ΟΙΚ 7131 20 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά διά μαρμαροκονιάματος 1:2 
  

ΝΑΟΙΚ 22.65.02 10 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 
  

ΝΑΟΙΚ 49.01.01 18 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά 
δρομικών τοίχων 
 

  

ΟΙΚ Ν\54.46.2.3 32 Θύρες ξύλινες ή πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 
13 cm και μπάρα για ΑΜΕΑ 
 

  

ΗΛΜ Ν\14.1 36 Πλήρης εξοπλισμός WC ΑΜΕΑ 
  

ΑΤΗΕ Ν\8160.5 37 Σιφώνι νιπτήρα 
  

ΑΤΗΕ Ν\8168.2 38 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 
cm 
 

  

ΗΛΜ Ν\59.3.9 39 Φωτιστικό στεγανό με ένα ίσιο λαμπτήρα LED T8 μήκους 120 
εκατοστών 
 

  

ΟΙΚ Ν\22.10 11 Αποξήλωση ειδών υγιεινής 
  

ΥΔΡ Ν\12.10.1 12 Δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης 
  

Βοηθητικά άρθρα μελέτης 

ΟΙΚ 1407 
 

Υλικά πολτού ασβέστου 
  

ΟΙΚ 1413 Υλικά ασβεστοκονιάματος 1 : 2 
  

     

 

Σελίδα 2 από 3 
    

  



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός Αρ. 
Τιμ. Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Βοηθητικά άρθρα μελέτης 

ΟΙΚ 1426 
 

Υλικά μαρμαροκονιάματος 1 : 2 
  

   
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Η Διευθύντρια 

 
 

Η μελετήτρια 
 

Κανδηλάκη Λουκία 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

  

 

  

     

        

 

Σελίδα 3 από 3 
     

. 



 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

 ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου 
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
Προϋπολογισμός: 480.901,65 ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

 
                              

1. Γ Ε Ν Ι Κ Α 
ΑΡΘΡΟ 1.1 - Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. 

 
Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η 
διατύπωση των Ειδικών Όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους 
λοιπούς όρους της σύμβασης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές, τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις 
έγγραφες οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το 
έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ και πρόκειται να συσταθεί 
η σχετική εργολαβική σύμβαση. 
Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της Διακήρυξης και συμπληρώνονται με 
τους όρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.). 
Η συμμετοχή του εργολάβου στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 1.2 - Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης - Αρχική Συμβατική 

Αξία - Προδιαγραφές και λοιποί όροι εκτελέσεως των εργασιών 
 
1.2.1 Το φυσικό αντκείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται 
στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης Μελέτης. Οι κατηγορίες, τα είδη 
και οι ποσότητες των εργασιών του έργου περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό 
Μελέτης. Συμβατικές τιμές μονάδος των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας που θα 
περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου του έργου. 
 
1.2.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ή επί έλαττον εργασίες, 
στην περίπτωση που θα καταστούν αναγκαίες τροποποιήσεις κατά την εκτέλεση 
του έργου, μέσα στα πλαίσια του Ν. 4412/16 (άρθρα 155 & 156) όπως ισχύουν 
σήμερα. 
 
1.2.3 Αρχικό Οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό (Σ.Π.) 
της Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων [Γ.Ε.] και εργολαβικού 
οφέλους [Ε.Ο.]), αυξημένο κατά το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών, τη 
δαπάνη αναθεώρησης και τη δαπάνη Φ.Π.Α., όπως θα προκύψουν μετά τον 
επανυπολογισμό τους κατά την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 135 παράγραφος 
4 του Ν. 4412/2016).  
 
Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Ε.ΤΕ.Π., που αναφέρονται στα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια, σύμφωνα με τον 



"Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων" 
(απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 
Επίσης πέραν των πιο πάνω, η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σύμφωνα 
με τους όρους της απόφασης για απαλλαγή του έργου από την υποχρέωση σύνταξης 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον υπάρχει τέτοια).  Η ενημέρωση για 
την ύπαρξη των πιο πάνω και η γνώση του περιεχομένου αυτών αποτελεί συμβατική 
υποχρέωση του αναδόχου του έργου και ουδεμία άγνοια δικαιολογείται. 
Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του 
περιβάλλοντος, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και ουδεμία απαίτηση εκ 
μέρους του για την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης γίνεται δεκτή. 
Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την 
εκτέλεση του έργου, θα απομακρύνονται από τη θέση του έργου και θα 
μεταφέρονται από τον ανάδοχο σε θέσεις που επιτρέπονται από τα πιο πάνω, 
τηρουμένων των διατάξεων που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης 
ώστε να εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση τους με κατάλληλη συμπύκνωση και οι 
επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και αξιοποιήσιμες στην 
τελική διαμόρφωσή τους, προκειμένου να ολοκληρωθούν τυχόν έργα 
αποκατάστασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.3 - Γενική ισχύς Τιμολογίου 
 
1.3.1 Στις τιμές του προϋπολογισμού και του Τιμολογίου της Υπηρεσίας 
περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές δαπάνες, του αναδόχου» και στο σχετικό 
Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων, που έχει εγκριθεί με τον "Κανονισμό Περιγραφικών 
Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων" (απόφαση του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 
1.3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ δίδεται με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από εκτίμηση και 
συνδυασμό των μέσων που διαθέτει των πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης του 
έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών 
όρων που αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του παρέχεται η 
δυνατότητα υποβολής καμίας εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής 
οποιουδήποτε ισχυρισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.4 - Σύμβαση 
 
Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στο τεύχος 
Διακήρυξης σε συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο 
ανάδοχος: 
 
- Θα εκτελέσει τις εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, 
- Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα 
δεκαπέντε (15) μηνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 171 του Ν 4412/2016 και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 85 του Ν.4782/2021. 
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στα άρθρα 105, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021 και 135 
του Ν. 4412/2016, στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.5 - Εκχώρηση δικαιωμάτων - Υποκατάσταση 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 164 του Ν 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 80 του Ν.4782/2021. 
Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριμένου, με τις συνέπειες της παρ. 2 του 
άρθρου 165 του Ν. 4412/2016, υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία κοινή 



αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται 
στα άρθρα 165, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 81 του Ν.4782/2021 
και 166 του Ν 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 1.6 - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηματοδότηση 
 

1.6.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι 
οι τιμές του Τιμολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 
1.6.2 Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και οι πληρωμές του 
ανάδοχου θα υπόκεινται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις. Οι νόμιμες κρατήσεις 
καθορίζονται από τη πηγή χρηματοδότησης και από το ποσοστό του εργολαβικού 
οφέλους. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.7 - Κοινοποίηση Εγγράφων 

 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 135, 140 και του 143 του Ν 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 62 του Ν.4782/2021. 
 
1.7.1 Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα με τον ανάδοχο συντελείται 
είτε: 
α) με δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου είτε 
πληρεξουσίου νομικού εκπροσώπου του είτε 
β) με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η 
κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και της απόφασης έκπτωσης του άρθρου 160, 
καθώς και της ειδικής διαταγής του άρθρου 159, γίνεται αποκλειστικά με δικαστικό 
επιμελητή κατά την περ. α’. 
Για την κοινοποίηση, σύμφωνα με την περ. α’ συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό 
επιδόσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη 
νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους πληρεξούσιους. 
 
1.7.2 Ο ανάδοχος δύναται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει 
εγγράφως άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο του, γνωστοποιώντας στη 
διευθύνουσα υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα ανά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.» 
 
ΑΡΘΡΟ 1.8 - Συμβατικά στοχεία της Εργολαβίας - Ισχύουσες νομοθετικές 

διατάξεις και Κανονισμοί - Τεχνικές προδιαγραφές 
 

1.8.1 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της σύμβασης, που την συνοδεύουν είναι, 
κατά σειρά ισχύος, τα εξής: 
 
1) Το συμφωνητικό. 
2) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού. 
3) Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 
4) Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης. 
5) Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους 
7) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) (εαν υπάρχει). 
8) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) της Μελέτης 
9) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
10) Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία 
και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέτης εφαρμογής όπως 
εγκρίθηκαν με την με α.π. ΔΥ8/Β/Γ.Π.42127/30.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας 



& Κοιν. Αλληλεγγύης. 
11) Το χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό, τελικά, 
θα εγκριθεί από την Υπηρεσία 
 
Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο: 
(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53 παρ. 6 του Ν. 4412/16. 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ή σε περίπτωση αναστολής 
εφαρμογή τους οι αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ). 
(4) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του τ. Υ.Δ.Ε., που καλύπτονται 
από τις ΕΤΕΠ. 
(5) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
1.8.2 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν: 
 
• Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/8-08-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις, 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των 
τροποποιήσεων που επιφέρουν οι Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α), Ν.4608/19 (ΦΕΚ 
66Α), Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α) και Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/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" 

• Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» όπως 
κάθε φορά ισχύει 

• Ο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

• Ο Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων" όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• 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 

• Η Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/2017 με ΦΕΚ 
1956/Β/7-6-2017 "Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου" 

o  
Συμπληρωματικά ισχύουν και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 
Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
1.8.3 Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν : 
- Η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 2221 Β), «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 
Έργα 
- η Εγκ.26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
- Η υπ’ αρ. ΔΚΠ/οικ/12111-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 
πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» 



- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 – Αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-
Θ2Π) Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Αναστολή της 
υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» με την οποία προτείνονται 59 Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές ((ΠΕΤΕΠ) σε αντικατάσταση των 59 που αναστάλθηκαν 
Συμπληρωματικά των παραπάνω έχουν εφαρμογή 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. 
 
Επιπλέον 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  
 
1.8.4 Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές (όπως ισχύουν σήμερα) 
1. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ) και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ). 
2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 
3. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ), καθώς και 
οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις 
σιδηρού οπλισμού κ.λπ. υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ. 
4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 
5. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016), όπως 
ισχύει σήμερα. 
6. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
7. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 
8. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 
9. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
10. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
11. Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
Οικοδομικών Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα). 
12. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως 
ισχύουν μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 
1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις. 
13. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, 
γειτνίασης με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. 



14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν 
καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 
15. Τα ενιαία Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών που εγκρίθηκαν με τον 
"Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων" 
(απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 
16. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 
17. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 
18. 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), στο μέρος που αυτές δεν 
αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία. 
19. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 
20. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας 
και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
21. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις 
οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 
22. Το Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(ΜΗ.Τ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
23. Ο Ν. 4635/2019 (Α’167) "Επενδύω στην Ελλάδα και Άλλες Διατάξεις" και 
ειδικότερα των άρθρων 140, 188 και 235. 
 
1.8.5 Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές των μηχανημάτων, τους ελέγχους 
ποιότητας και αντοχής των υλικών, θα ισχύσουν οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί, 
οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται από τους 
αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή Γερμανικούς Κανονισμούς DIN, VDE, DVI κ.λπ. ή τους 
Κανονισμούς της χώρας προέλευσης των μηχανημάτων. 
 
1.8.6 Όπου στα τεύχη δημοπράτησης γίνονται αναφορές εμπορικών σημάτων, 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή 
παραγωγής, γίνονται δεκτά και ισοδύναμα. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.9 - Γλώσσα 

 
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα 
τα έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας 
επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.  

 
ΑΡΘΡΟ 1.10 - Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο - τήρηση των 

αστυνομικών διατάξεων 
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των 
κανόνων του εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή 
νομοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο.  
Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους 
κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή  παραλείψεις  που  έγιναν κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 
Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους 
κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι 
διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή 
πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου 
επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της  διεθνούς ευθύνης για τις 



περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται 
αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά 
του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 
Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην 
Υπηρεσία το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών 
εγγράφων, που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που 
εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και 
λοιπών διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών 
σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που  απευθύνονται 
ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.11 - Ευθύνη μελών κοινοπραξίας 
 

Η ευθύνη μελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 140 του 
Ν.4412/2016. 

__________________________________ 
 
2. Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Τ Η Σ 

ΑΡΘΡΟ 2.1 - Άδειες και εγκρίσεις 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και 
δαπάνες του, των κάθε  είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια 
Υπηρεσία. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των 
συναφών δικαιολογητικών) στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η υποχρέωση αυτή ισχύει 
και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης. 
Ο Δήμος ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις 
απαιτούμενες διοικητικές  άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 
Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της 
αρμόδιας διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον 
κίνδυνο μη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
τον συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Ο νόμος καταλείπει στο Δήμο τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή 
αυτή ή όχι. 
2. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής 
του ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. 
 
Ο Δήμος αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος 
του Αναδόχου και μόνο με τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του 
επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή 
αποδεικτική διαδικασία. 

 
ΑΡΘΡΟ 2.2 - Ο Επιβλέπων 

Η επίβλεψη κατασκευής του έργου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 3 του 
ΠΔ 437/1981. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει, ως επιβλέπων, τεχνικό υπάλληλο 
που θα παρακολουθεί το έργο και γενικά θα προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για 
την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα 
και ποσότητα των εργασιών και γενικά να τηρούνται οι όροι της σύμβασης και της 



παρούσας συγγραφής από τον ανάδοχο. Εάν αναφέρεται στη διακήρυξη, η επίβλεψη 
μπορεί να ασκηθεί από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 136 παρ. 3, 4 και 5 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4782/2021 και το άρθρο 136Α του Ν 4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 
4782/2021. 
Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και μετά από αυτή μέχρι της 
παραλαβής, ο επιβλέπων κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή τμήματος αυτού δεν 
πληροί τους όρους της σύμβασης ή το έργο έχει ελαττώματα το αναφέρει αμέσως 
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αυτή αφού διαπιστώσει κατόπιν επιθεώρησης τα 
ελαττώματα αυτά απευθύνει στον ανάδοχο ειδική διαταγή σχετικά με την 
αποκατάσταση τους μέσα σε εύλογη προθεσμία ή το ποσοστό μείωσης της αμοιβής 
του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες και πιθανόν και την εκτέλεση ορισμένων 
εργασιών για τον περιορισμό των ελαττωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 159 του 
Ν.4412/2016. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε 
όλους  τους  εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, 
όπως επίσης και στους συμβούλους,  που τυχόν θα χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία για 
να τη συνδράμει και για όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική 
έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ 16 του Ν.4412/2016. 
Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους 
ισχύοντες νόμους (βλ. και Άρθρο 3.1 της παρούσας "Υποχρεώσεις του Αναδόχου"). 

 
ΑΡΘΡΟ 2.3 - Αντικατάσταση Επιβλέποντα 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του επιβλέποντα οποτεδήποτε και 
για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται 
έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωμα στον Ανάδοχο να 
αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών. 
__________________________________ 
 



3. Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Σ 
ΑΡΘΡΟ 3.1 - Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/2016, 
όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 59 του Ν.4782/2021. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της 
σύμβασης και  τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές της 
διευθύνουσας υπηρεσίας.  
Υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη, τη 
διακήρυξη και προϋπολογισμό του έργου και την ΤΣΥ (εαν υπάρχει) σε ό,τι αφορά 
τις μονάδες εργασίας και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς καμιά 
παρέκκλιση χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. 
Οι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης και το νόμο, έγγραφες εντολές που 
δίνονται από το αρμόδιο όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της 
μελέτης καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών είναι 
υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Σχετικά με τις αυξομειώσεις εργασιών και τις νέες 
εργασίες ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να 
λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς 
έγγραφη διαταγή, έστω και αν βελτιώνουν το έργο. 
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες 
ή εμπόδια τα οποία δεν προβλέπονται από τη μελέτη και την Τεχνική περιγραφή, 
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και εγγράφως την Διευθύνουσα Υπηρεσία  για την 
περαιτέρω αντιμετώπιση τούτων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με πρωτοβουλία και ευθύνη δική του να βρει τα κατάλληλα 
για τα έργα μηχανήματα στον αριθμό και στο είδος που χρειάζονται για την έντεχνη 
και εντός της ολικής προθεσμίας, που προβλέπεται από το άρθρο 6.3 της παρούσας 
(Συνολική Προθεσμία),  περάτωσης των εργασιών. 
Καμία παράταση της συμβατικής προθεσμίας ή πρόσθετη αποζημίωση πέραν των 
συμβατικών τιμών μονάδας αναγνωρίζεται σε περίπτωση δυσκολιών για την 
εξεύρεση μηχανημάτων, βλαβών ή αδυναμιών χρησιμοποίησης αυτών. Οι χειριστές 
των μηχανημάτων πρέπει να κατέχουν το ανάλογο με το μηχάνημα δίπλωμα. Οι 
δαπάνες μεταφοράς των μηχανημάτων στους τόπους των έργων βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις σχετικές με τους μισθούς, ημερομίσθια 
ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού το 
οποίο θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση  των εργασιών. Επίσης τον ανάδοχο 
επιβαρύνει η αξία των κάθε φύσεως υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (καύσιμα -λιπαντικά -εκρηκτικά, κ.λ.π.) τα μισθώματα των 
μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων ως επίσης και όλα τα γενικά έξοδα αυτού. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή 
στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη 
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφάλειας είναι 
υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, 
μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 
Φέρει δε ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα το οποίο ήθελε συμβεί, σε 
οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε. 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που προκαλείται από αυτόν ή το συνεργείο 
του στο Δημόσιο ή οποιονδήποτε τρίτο. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει την 
υπάρχουσα βλάστηση του χώρου εκτέλεσης των εργασιών, φέρει δε ακέραια την 
ευθύνη τυχόν εκρήξεως πυρκαγιάς από αιτία που σχέση θα έχει με το εργοτάξιο. 
Οι δαπάνες της επί του εδάφους εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, της 
κατασκευής σταθερών σημείων, εκτύπωσης σχεδίων, καταμετρήσεων εν γένει, η 



σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση των οδών προσπελάσεως του έργου, 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην εμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία 
ή από την ίδια την Υπηρεσία, ή και το προσωπικό αυτής ή κάθε άλλης αρχής που 
ασχολείται με την εκτέλεση έργου μέσα στο ίδιο εργοτάξιο ή πλησίον αυτού. 
Η δαπάνη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών έχει υπολογισθεί στις αντίστοιχες τιμές 
του τιμολογίου και για το λόγο αυτό καμίας άλλης πρόσθετης αποζημίωσης 
δικαιούται ο εργολάβος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3.2 - Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης να ελέγξει την μελέτη 
δημοπράτησης έργου προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ορίου της περ. α’ του 
άρθρου 5 πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει γραπτώς τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να 
υποβάλλει εγγράφως, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
είκοσι (20) ημερών και μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης, αν έχει παρατηρήσεις ως προς την εφαρμοσιμότητα της μελέτης. Ο 
ανάδοχος δικαιούται σε περιπτώσεις ειδικών έργων να αιτηθεί πρόσθετη προθεσμία 
κατ’ ανώτατο σαράντα πέντε (45) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, 
τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου επί της μελέτης του έργου. Αν ο 
ανάδοχος προτείνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου, η προϊσταμένη αρχή 
εξετάζει την πρόταση του αναδόχου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου τεχνικού 
συμβουλίου ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου στην 
αναθέτουσα αρχή, του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Εφόσον κριθεί, ότι οι προτεινόμενες 
τροποποιήσεις είναι επουσιώδεις, σύμφωνα με το άρθρο 155, περί επειγουσών και 
απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, δεν μεταβάλουν την φύση του έργου και δεν 
επάγονται ουσιώδη αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος, εγκρίνεται η συνέχιση 
εκτέλεσης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση διαλύεται και ο ανάδοχος 
αποζημιώνεται μόνο για τις αποδεδειγμένες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για τη 
συμμετοχή του στον διαγωνισμό και μέχρι τη διάλυση της σύμβασης. Με απόφαση 
της προϊσταμένης αρχής κατόπιν γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου, κρίνεται 
το εύλογο της δαπάνης για την αποζημίωση, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Το διάστημα που παρεμβάλλεται από την πρόσκληση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας και μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στην παρούσα 
διαδικασίας, δεν προσμετράται στη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Οι 
προβλέψεις της παρούσας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα έγγραφα σύναψης της 
σύμβασης. 
Ο έλεγχος των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην 
κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται 
καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.3 - Διεύθυνση  του Έργου από τον Ανάδοχο - Νόμιμος 
εκπρόσωπος Αναδόχου - Εκλογή Προσωπικού - Ώρες Εργασίας 

Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης, από πληρεξούσιο 
αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος 
Μηχανικός ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 
 
Ο αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 135 
του Ν. 4412/2016. 
 
Ο ανάδοχος, σε εφαρμογή του άρθρου 139 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να 
διαθέσει: 



Ως Διευθυντή Εργοταξίου για την κατασκευή του έργου, διπλωματούχο Μηχανικό, 
που θα παρευρίσκεται στον τόπο κατασκευής σε όλη τη διάρκεια του έργου. Ο 
ανάδοχος και ο εντεταλμένος από αυτόν Διπλωματούχος Μηχανικός οφείλουν να 
εκτελέσουν τις εργασίες σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης και με 
τις οδηγίες ή άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, που θα δοθούν σ' αυτούς από την 
υπηρεσία και είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τη σωστή εφαρμογή των μελετών και των 
υποδείξεων της επίβλεψης, για την ποιότητα και αντοχή των έργων, για την 
κατάλληλη εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και για τα μέτρα ασφαλείας 
που θα ληφθούν για την αποφυγή κάθε είδους ατυχήματος, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών, τόσο στους απασχολουμένους στο έργο όσο και σε 
τρίτους. 
 
Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος εκτός από τον διπλωματούχο Μηχανικό, 
υποχρεούται να διαθέσει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό σ’ όλη τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο 
προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και 
οποιαδήποτε άλλα μέσα. 
 
Η Διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής 
γίνεται από τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την 
Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 139  του Ν.4412/2016. Νοείται ότι 
θα ελεγχθεί αυστηρά η μη τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 164 του 
Ν.4412/2016,όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 80 του 
Ν.4782/2021 
 
Για τη διοίκηση του έργου έχει γενική εφαρμογή το άρθρο 136 του Ν.4412/2016, 
όπως ισχύει σήμερα. 
 
Απαγορεύεται η κάλυψη αφανούς εργασίας ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, η 
οποία δεν μπορεί να καταμετρηθεί εκ των υστέρων, σε ημέρες αργίας ή ώρες μη 
λειτουργίας της Υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.4 - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών 
του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, παρ. 4 και 
5 και όπως ορίζεται στο της Τεύχους Διακήρυξης. 
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από 
προηγούμενη εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.14 εδάφιο β του Ν. 4412/2016, η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης του έργου όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της 
σύμβασης, κατά το άρθρο 132, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής 
επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) της συνολικής αξίας. Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου 
παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.5 - Υπεργολαβία 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 131, 165 και 166 του Ν. 4412/2016, όπως 
ισχύουν. 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση μέρους του έργου, ο 
Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για 



τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασμένες συνέπειες και ευθύνες σύμφωνα με το άρθρο 
138 του Ν 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 4782/2021. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, 
προόδου, ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 3.6 - Συνεργασία με τον Φορέα, το προσωπικό της επίβλεψης και 

με τρίτους 

Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του Ν/ 4782/2021. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία 
ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε 
εργασίες παράπλευρων χώρων, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του, ενώ 
πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, με τους τυχόν προηγούμενους ή 
επόμενους αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της 
παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων 
(οχημάτων/ μηχανημάτων/ προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθμιση 
της σειράς των εργασιών του ώστε να συντονίζονται με τις εργασίες από την 
παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την 
εγκατάσταση εξοπλισμού του Δήμου ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να 
συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις 
παρυφές του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.7 - Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην 
περιοχή του έργου, κατά την διάρκεια των εργασιών 

Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήμανση την αλλαγή της κυκλοφορίας, 
την σύνταξη μελετών αλλαγής κυκλοφορίας και εξασφάλιση συνεχούς και 
ακώλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων με τη δημιουργία 
παράκαμψης στην περιοχή του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη 
κατά την επίδοση της προσφοράς του. 
 
Ο ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 
που θα οφείλεται στη μη λήψη απαραιτήτων μέτρων ασφάλειας. 
 
Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών μόνο 
τους υφισταμένους δρόμους ή θα χρησιμοποιεί κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου 
προσωρινούς δρόμους, ή θα κατασκευάζει προσπελάσεις εφ’ όσον το επιτρέψει ο 
Εργοδότης. Σε καμία δε περίπτωση δεν θα παρακωλύει, έστω και σποραδικά την 
κυκλοφορία σε αυτούς. 
 
Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόμους, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του 
ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο 
έχει υπολογιστεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή 
του. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων ή 
μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ύστερα από συνεννόηση με τις 
αρμόδιες αρχές να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις και να βρει οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (εντός των 
ανωτέρω περιορισμών), υποχρεούται στη συντήρηση των δρόμων αυτών καθ’ όλη 
τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε 
αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου. 
 
Οίκοθεν νοείται, ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την 
παραγωγή - μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή 



ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή 
δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 
 
Οι μεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται μέσω των δρόμων και των 
διαδρόμων που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. 
 
Στην περίπτωση διαφόρων χωματουργικών εργασιών και τεχνικών έργων 
προσωρινής χρήσεως για τη διαμόρφωση των εργοταξιακών χώρων και κάλυψη 
γενικά κατασκευαστικών αναγκών, οι δαπάνες θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
Επίσης η κατασκευή των πάσης φύσεως οδών προσπελάσεως για πρόσβαση της 
θέσεως των έργων, δανειοθαλάμους και λατομεία βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του μέριμνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση, να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σήμανσης, που καθορίζονται 
στη Υ.Α. αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16-2-2011 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. "Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελουμένων Έργων" ( ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), σχετικά με τη σήμανση 
εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, δηλαδή 
να προβαίνει στην εγκατάσταση και διατήρηση προειδοποιητικής σήμανσης, καθ' 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, την οποία θα προσαρμόζει κάθε φορά 
στις ανάγκες του έργου (ημέρα και νύχτα) και στις ανάγκες ρύθμισης της 
κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης ασφάλεια διέλευσης 
οχημάτων και πεζών, με τη μικρότερη δυνατή όχληση στους χρήστες, από την 
εκτέλεση των εργασιών. 
 
Εκτός τούτων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίου τύπου 
εγκεκριμένου από την Υπηρεσία. Τα εμπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εμφανή 
σημεία του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα σημεία αναλόγως του 
εκτελουμένου έργου) και πάντως σε αριθμό όχι λιγότερο των δύο ανά πενήντα 
μέτρα. 
 
Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του 
εμποδίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλα τα παραπάνω χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση 
της σχετικής δαπάνης περιλαμβανομένης στο ποσοστό γεν. εξόδων, οφέλους κ.λπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.8 - Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο 

 
3.8.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη 
ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή  σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση κατασκευής του έργου: 
ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ 138 παρ. 7), Ν.3850/10 (αρ. 42) (Ο 
Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων αρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως 
διατάξεις των: Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.) 
 
3.8.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 
138 παρ. 7) 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-
02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή 



άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της 
κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ.138 παρ.8). 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας 
των εργαζομένων, να τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της 
τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να 
διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 
111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 
Για τη σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι 
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη 
ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των 
μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο  
έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 
 
3.8.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ.2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί τα ακόλουθα : 
 
3.8.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) - 
Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 
 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση,  προκειμένου  για εργοτάξιο με 
προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει  τις 30 εργάσιμες ημέρες και 
στο οποίο θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο 
προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ305/96 (αρ. 
3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του 
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
 
β. Ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωμένος να 
καταρτίσει και να υποβάλλει στη Δ/νση του έργου υπηρεσίας, εντός προθεσμίας 25 
ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) και 
φάκελο ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) και να ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις 
των ΣΑΥ - ΦΑΥ, τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου 
(οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 8) και την ΥΑ 
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης 
(τυχόν παραλείψεις που  θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 
Υπηρεσία), σύμφωνα με τη μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με 
την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, 
οργάνωση, εξοπλισμός κλπ.) 
 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα 
απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και 
υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 
(αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να 
τα έχει στη διάθεση ελεγκτικών αρχών. 
 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφαλείας Υγείας (ΦΑΥ). 
 



Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους 
εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για 
όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-
7) και στις ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρθ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) 
του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 
παρ.4), όταν: 
α. απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. οι εργασίεςπου πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαιτέρους κινδύνους: Π.Δ. 
305/96 (αρθ. 12 παράρτημα II) 
γ. απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή 
του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και 
υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο α΄του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την 
αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική 
παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η 
οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/2016 
 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του 
Έργου και το συνοδεύει καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 
11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 
 
5. Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
 
3.8.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

Α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους 
από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 παρ.4) 
 
Β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει 
στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 
έως 25) 
 
Γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση 
ή σε άτομα εκτός   της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές 
Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η 
ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν. 3850/10 (αρ. 9). 
 



Δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας 
και ιατρού  εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των 
ακόλουθων στοιχείων: 
 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφαλείας και ιατρό 
εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που  αφορούν ομάδες εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 1α και παρ. 3-8). 
 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 
3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και 
θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή 
του ιατρού εργασίας (Ν. 3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις 
του και να τις κοινοποιεί και στην επιτροπή Υγείας και Ασφαλείας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή στον 
εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 
μόνο. 
 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 
ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ.43 
παρ.2β). 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρομοίων ατυχημάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για την εξακρίβωση των 
αιτιών του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α) 
 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν. 3850/10 (αρ.43 
παρ.2γ) 
 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9) 
 
3.8.3.3.  Ημερολόγιο Μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση 
εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 
(αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ από τις κατά τόπους Δ/νσεις, 
Τμήματα Ή γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους 
υπόχρεους για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ότι αφορά τα 
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 
επιθεωρητής εργασίας, κλπ:  ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 (αρ.8) και την 
Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-2003. 



 
3.8.3.4  Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολογίου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
σχετίζεται με το ΗΜΑ. 
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση 
και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή 
των αναγραφόμενων υποδείξεων/ διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος. 
 
3.8.4 Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο. 
 
3.8.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας: 
 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του  
εργοταξίου  με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων 
θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1) 
 
β. τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων 
ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 
εργαζομένους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 
305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV  μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 
 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, 
υγρών ή αερίων  κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από 
τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92-95), ΠΔ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 6). 
 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής- διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από 
τους εργαζόμενους, πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 
αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, 
νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 
12 παράρτ. IV μέρος Α,  παρ. 13 ,14). 
 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
στους εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, 
φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους 
ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους 
προστατεύει  ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β. 4373/1205/93 και οι 
τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. Β.5261/190/97, ΠΔ 396/94, ΠΔ 305/96 
(αρ.9, παρ.γ). 
 
3.8.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση-
εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 



 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή 
διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, 
σύμφωνα με : 
 
- Την Υ.Α. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: Οδηγίες σήμανσης 
εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Την ΚΥΑ αριθμ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ « Υποχρεώσεις και 
μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) 
και την τροπ. αυτού:  Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46) 
 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών 
στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και 
η τροπ. αυτού Ν. 3542/07 (αρ. 43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και 
να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών 
ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των 
εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75- 84), ΠΔ 305/96 
(αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ.31,35). 
 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων 
στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85- 91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 
305/96 [αρ.8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ.IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα 
II παρ. 4] , Ν. 2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, 
δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 
(αρ.36-41), ΠΔ 82/10. 
 
3.8.4.3 Μηχανήματα έργων/εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων 
ΠΔ 304/00 (αρ.2) 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των 
μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών),των ανυψωτικών 
μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού 
εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, 
κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), 
Ν.1430/84  (αρ.  11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 
παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03, 
ΠΔ 57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34,35). 
 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, μέρος Β΄, 
τμήμα ΙΙ παρ. 7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα 
εξής στοιχεία: 



 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 
 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, 
μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ,  παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, παρ.2.1) 
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει το χειριστή. 
 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή 
συναρμολόγηση-εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο 
οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 
(αρ.4α παρ.3 και 6). 
 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, 
συντήρησης και  αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 
 
3.8.5 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο, τα  οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος 
των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, 
πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με 
το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 
 
3.8.5.1 Κατεδαφίσεις: 
 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18-33,104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν.2168/93,   ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ, παρ.  11), 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 
αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 

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

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-
ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4  παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: 
ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ, παρ. 10). 
 
3.8.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας-ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 
ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
 



ΠΔ  778/80, ΠΔ  1073/81  (αρ.34-44),  Ν.1430/84  (αρ.7-10),  ΚΥΑ  
16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ  396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 
305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4- 6,14). 
 
3.8.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
 

ΠΔ 95/78, ΠΔ  1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), ΠΔ  70/90 (αρ.15), ΠΔ  396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99. 
 
3.8.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 
δεξαμενές κλπ) 
 

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



3.8.6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις 
που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

Α. Νόμοι Π.Δ. 85/91  

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π.Δ. 499/91  

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π.Δ. 395/94   

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π.Δ. 396/94   

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π.Δ. 397/94   

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π.Δ. 105/95   

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π.Δ. 455/95   

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π.Δ.Π 305/96   

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π.Δ. 89/99   

 Ν. 4030/12  ΦΕΚ 249/Α/12  Π.Δ. 304/00    

 Ν. 4412/16  ΦΕΚ 147/Α/16  Π.Δ. 155/04    

Ν. 4782/21 ΦΕΚ 36/Α/21 Π.Δ. 176/05   

Β. Προεδρικά Διατάγματα Π.Δ. 149/06   

Π.Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π.Δ. 2/06   

Π.Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π.Δ. 212/06   

Π.Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π.Δ. 82/10   

Π.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Π.Δ. 57/10   

Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Γ. Υπουργικές Αποφάσεις 

Π.Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84   



 Π.Δ. 31/90  ΦΕΚ 31/Α/90  ΥΑ 3046/304/89    

 Π.Δ. 70/90  ΦΕΚ 38/Α/91  ΚΥΑ 8243/1113/91    

  ΦΕΚ 180/Α/91  ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93    

   ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93    

   ΚΥΑ αρ. 8881/94    

   ΥΑ αρ.οικ. 31245/93    

   ΥΑ 3009/2/21-γ/94    

   ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94    

   ΥΑ 3131.1/20/95/95    

   ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95    

   ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96    

   Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97    

   ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99    

   ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03    

   ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03    

   ΚΥΑ αρ.6952/11    

   ΥΑ 3046/304/89    

   ΥΑ Φ.28/18787/1032/00    

   ΥΑ αρ. οικ. 433/2000    

   ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01    

   ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01    

   ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02    

   ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11    

   ΥΑ 21017/84/09    

   Πυροσβεστική διάταξη 7, 
 Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

   

 



ΑΡΘΡΟ 3.9 - Διασφάλιση Ποιότητας - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου 
(Π.Π.Ε.) 

 

3.9.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή 
ημικατεργασμένα προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου 
σύμφωνα με την σχετική Μελέτη. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών 
απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο 
υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα 
θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους 
συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά 
των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3.10 - Στοιχεία του πεδίου του έργου 

3.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 
 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων δι' υποβολής προσφοράς στην δημοπρασία 
αποτελεί  αμάχητο  τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως 
ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών 
και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πάσης φύσεως 
πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων 
εκσκαφής, τις μεταφορές, την διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών την 
δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού και ηλεκτρικού 
ρεύματος, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, την διαμόρφωση και 
κατασκευή του εδάφους, το είδος και την ποιότητα των ευρισκομένων στην περιοχή 
κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά, 
υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των 
εργασιών, καθώς και άλλα θέματα τα οποία καθοιονδήποτε τρόπο μπορούν να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό πάντα με 
τους όρους της σύμβασης. 
Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και 
σχέδια της μελέτης καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία 
περιλαμβάνονται στον φάκελο της  δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με την 
διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα 
αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τις 
ως άνω συνθήκες και όρους. 
Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη που έχει, να 
συμμορφώνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του και δεν προκύπτει κανένα 
δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράταση προθεσμίας εξαιτίας αυτού 
του λόγου. 
 
3.10.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 
 

Ο Ανάδοχος 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. Ο ανάδοχος οφείλει 
να λειτουργήσει εξαρχής με γνώμονα και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00. 
Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες μετατόπισης αγωγών ο ανάδοχος δεν θα 
έχει  καμία οικονομική   ή τεχνική ανάμειξη. Υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει 
την εκτέλεση ,των ως άνω εργασιών χωρίς δικαίωμα όμως ιδιαίτερης αποζημίωσης 
λόγω καθυστέρησης ή διαφόρων άλλων δυσχερειών που τυχόν εμφανιστούν κατά 
τις εργασίες αυτές. 
 



ΑΡΘΡΟ 3.11 - Ημερολόγιο του έργου - Παραλαβές 
 
3.11.1 Το ημερολόγιο του έργου με τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 
65 του Ν.4782/2021, όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 146 του  
Ν.4412/16, ως εξής:  
Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε 
ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που τηρεί 
με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση 
του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται 
καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 
 
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του 
εικοσιτετραώρου, 
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς 
και το προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω 
υπερημερίας ταυ εργοδότη,  
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στιςεργασίες για τις οποίες δεν 
υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας , 
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,  
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με 
τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό,η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι 
εκτελούμενες εργασίες,  
θ) οι εργαστηριακές δοκιμές, 
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που 
προκαλούν καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολή ή 
επανάληψης εργασιών,  
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,  
ιβ) έκτακτα περιστατικά , 
ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους 
ιδιοκτήτες, και  
ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 
 
3.11.2 Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον 
τηρούντα αυτό και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και 
διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον 
προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. 
 
3.11.3 Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και 
δύναται να απορρίψει όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει 
εντολή προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων 
συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο 
συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων 
στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, 
φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. 
Σε μεγάλα έργα, για κάθεεργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να 
τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα συμβατικά Τεύχος A’ 36/09.03.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
4827τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να 
ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή 
του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου. 
 
3.11.4 Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση 
και κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται 



στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ, ούτε 
ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με 
το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται 
από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, 
στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 
 
3.11.5 Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα 
γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα 
λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο 
σύνταξής του.». 
 
3.11.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του έργου, ημερολόγιο 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο οποίο θα σημειώνονται τα μηχανήματα, το 
προσωπικό, οι εκτελούμενες εργασίες, οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών κ.λπ. 
 
3.11.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση με την Υπηρεσία 
στην παραλαβή των εκάστοτε εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα 
βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία αυτά θα είναι «εις διπλούν» θα σημειώνονται οι 
επακριβείς διαστάσεις των έργων θα υπογράφονται επί τόπου από τον ανάδοχο και 
την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και από τους δύο. Επίσης στις 
ανωτέρω παραλαβές θα σημειώνονται και οι θέσεις των δοκιμών και ελέγχων, που 
έχουν εκτελεσθεί. 
 
3.11.8 Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος του έργου θα συντάσσονται από 
τον ανάδοχο και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία βάσει των ανωτέρω παραλαβών 
σχετικά λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε», στα οποία θα 
εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα 
σημειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιμών και θα είναι λεπτομερέστατα και 
συμπληρωμένα με σημειώσεις, όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα 
συνοδεύονται από τεύχος με τα αναλυτικά αποτελέσματα των σημειουμένων 
δοκιμών και ελέγχων. Επίσης θα συνοδεύονται από στοιχεία και διαγράμματα όλων 
των στρωμάτων και υλικών, που συναντήθηκαν σε όλα τα είδη των εκσκαφών μαζί 
με τα στοιχεία των συνθηκών εργασίας. 
 
3.11.9 Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αφανών 
εργασιών και η μη έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική 
πληρωμή. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.12 - Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο 
εργολαβικό αντάλλαγμα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του 
που απορρέουν από τη σύμβαση. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν 
συνεκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες 
που θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους 
που απαιτούνται: 
- για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που 
τυχόν θα εισάγουν από το εξωτερικό. 
- για τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις περαιτέρω μελετών κτλ. καθώς και τις 
διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.13 - Προσβάσεις και άλλες υποδομές 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει 
τα δικαιώματα για προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, 
εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδομές  είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε 
να μισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδομές, εφόσον απαιτείται, για την 



εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε 
αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό 
δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο και θα είναι ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.14 - Αποφυγή όχλησης 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις 
προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει 
κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. 
Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου 
εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα 
λατομεία, οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι  που χρησιμοποιούνται 
από τρίτους κτλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.15 - Εξοπλισμός Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προμηθεύσει και να 
μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο 
εξοπλισμό για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να 
διαθέτει επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και 
συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την 
αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. 
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν 
κατάλληλα ή επαρκή τα μηχανικά και λοιπά μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για 
την εμπρόθεσμη και έντεχνη περάτωση  των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, μέσα σε 15μερη προθεσμία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής  
της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισμό 
του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής έστω 
και αν η Υπηρεσία έκανε ή όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. 
Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής του 
έργου, όπως αυτός προκύπτει από τα συμβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει 
να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόμισή του στο έργο για 
έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. 
Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούμενα στην 
Υπηρεσία τους τύπους των μηχανημάτων με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά 
κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων 
δημοπράτησης και τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της 
προσφοράς. 
Επίσης, με ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να 
εξοπλίσει πλήρως όλες τις προβλεπόμενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές 
απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται 
στα συμβατικά τεύχη. 
Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή 
η δαπάνη τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στα κονδύλια των τιμών της προσφοράς 
του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.16 - Προστασία του περιβάλλοντος 

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία: 
α. Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία που αφορά την διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, την διαχείριση και 
προστασία υδάτων, την διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο κλπ. 



β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου 
ως συνοδά έργα νοούνται: Δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, 
μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, 
συγκέντρωσης ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, 
εγκαταστάσεις κοκκομετρικού διαχωρισμού, κ.λπ. 
γ.  Τα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία 
του εργοταξίου θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να επιτυγχάνεται: 
α. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος, β.  
Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης, 
γ. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για 
περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, 
δ. Λήψη καταλλήλων μέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά 
το στάδιο της  κατασκευής των έργων, ώστε να μην υπάρξει καμιά παρέμβαση στο 
υπάρχον φυσικό περιβάλλον, εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή 
του έργου, που θα πρέπει αυστηρά να καθορισθεί εκ των προτέρων. 
 
Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η 
καταστροφή του πρασίνου. Για την καταστροφή δασικών περιοχών, όταν αυτή είναι 
αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρμόδιας Αρχής. Μετά το πέρας 
του Έργου θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση. 
Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι 
απαραίτητο, αυτά θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και μόνο μετά 
από σχετική άδεια της αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσίας και 
θα απομακρυνθούν εντελώς μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, 
αποκαθιστώντας πλήρως το περιβάλλον. 
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της συνέχειάς 
τους και εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι μόλυνσης - 
ηλεκτροπληξίας κ.λπ.). 
Επισημαίνεται, ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των 
παραπάνω και στην περίπτωση υπεργολάβων ή μισθωμένων αυτοκινήτων. 
Σχετικά με τα παραπάνω, η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει περιορισμούς ή / και 
τροποποιήσεις στο μικτό ή / και καθαρό φορτίο των οχημάτων, στις διαδρομές 
αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται παραπάνω. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.17 - Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης 

Όσον αφορά την διαχείριση των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατομεία, 
δανειοθαλάμους , χώρους απόθεσης ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει σε κάθε 
περίπτωση υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, του Ν. 4782/2021 και του Ν. 1428/84 «Εκμετάλλευση 
λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 
1428/84» και όπως ισχύει, καθώς και κάθε μεταγενέστερη σχετική διάταξη . Πριν 
χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, 
με δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς 
διαπίστωση της καταλληλότητάς του. 
Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν 
ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές 
υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 
Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιμές προσφοράς του Αναδόχου 
περιλαμβάνουν κατά ανηγμένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Γι’ αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης 



των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου από όλους τους διαγωνιζόμενους κατά 
το στάδιο των προσφορών. 
Η απόθεση των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την 
αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, θα απομακρύνονται με μέριμνα και δαπάνες 
του Αναδόχου σε χώρους απόθεσης απορριμάτων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 
36259/1757/E103/10 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές , 
κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης του 
έργου να συμβληθεί με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
(ΣΣΕΔ) και να υποβάλει Θεωρημένο από το σύστημα  Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων. 
Επίσης ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του άρθρ. 7 της ανωτέρω 
ΚΥΑ, μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής 
ή κατεδάφισης να καταθέσει στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων 
από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.18 - Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες δικές του και πριν την παράδοση προς χρήση 
ενός τμήματος του έργου ή ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει 
κάθε προσωρινή εγκατάσταση γύρω από το έργο(απορρίμματα, μηχανήματα υλικά 
κ.λ.π.) και γενικά κάθε βοηθητικό έργο το οποίο ήθελε αποδειχθεί άχρηστο η 
επιζήμιο από την Υπηρεσία. 
Επίσης να ισοπεδώσει το έδαφος, όπου ήταν εγκαταστημένα, να παραδώσει δε 
τελικά καθαρές εγκαταστάσεις, καθώς και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο. 
Γενικά να μεριμνήσει για κάθε απαιτούμενο για την παράδοση του έργου 
εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία αυτού σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της παρούσας και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι μετά από 
υπόδειξη της Υπηρεσίας, στην άρση κάθε κατασκευής προστατευτικής, που είχε 
πραγματοποιηθεί προς αποφυγή ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λ.π. σε 
ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα ως και  απομάκρυνση περιφραγμάτων των 
εργοταξίων. 
Εάν σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, 
περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και 
εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόμενη πληρωμή ή την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέρα 
από τη μη έκδοση βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου, ή τμήματος αυτού 
εξαιτίας αυτού του λόγου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.19 - Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής Συντήρησης  των 
Έργων 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του 
Ν.4782/2021 και 171 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 85 
του Ν. 4782/2021. 
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη συντήρηση του, σύμφωνα με τα άρθρα 157 παράγραφος 1 και 171 
παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η 
οριστική παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. 
Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση 
μέχρι την παραλαβή τους και να επιδιορθώνει, με δαπάνη του, κάθε φθορά που 



προέρχεται από διάφορες αιτίες. Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να 
διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες, από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης που 
καθορίζεται με το άρθρο άρθρου 171 του Ν.4412/2016. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις 
των άρθρων 171 και 172 του Ν.4412/2016. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως 
ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες αποκατάστασης, τόσο του έργου που 
κατασκευάζεται απ’ αυτόν, όσο και τυχόν άλλων συμπληρωματικών έργων, που θα 
κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωμα, οδοστρωσίας ασφαλτικής 
επίστρωσης, συμπληρωματικής στρώσεως ερεισμάτων κ.λ.π.), πάντα μέσα στο 
χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζημιές που οφείλονται σε αιτίες 
πλημμελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ’ αυτόν. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.20 - Μητρώο έργου 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του 
Έργου. 
Το Μητρώο του έργου θα υποβάλλεται μαζί με την τελική επιμέτρηση και στην πλήρη 
μορφή του θα περιλαμβάνει απαραιτήτως όσα ορίζονται στην με αριθμό 
ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ 466/5-4-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών ΦΕΚ Β΄ 1956/07.06.2017, άρθρο 1 – Περιεχόμενα του «Μητρώου 
Έργου», άρθρο 2 – Ψηφιακή μορφή παραδοτέων και άρθρο 3 - Περιγραφή και 
κωδικοποίηση ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων.  
Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το 
Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου  σύμφωνα με την 
παρ. 13 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016. 
Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται την μη υπογραφή της 
τελικής επιμέτρησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.21 - Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 
 

Σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 59 του Ν. 4782/2021 όπως ισχύει σήμερα, εάν 
κατά την εκτέλεση των εργασιών εμφανισθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα 
τέχνης, ο ανάδοχος υποχρεούται να σταματήσει αμέσως τις εργασίες και να 
ειδοποιήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την 
καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτήν την αιτία, έχουν εφαρμογή οι 
σχετικές διατάξεις του Ν. 4782/2021. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3.22 - Δαπάνες ανατύπωσης συμβατικών τευχών και Διακήρυξης 
Δημοπρασίας 

 

Οι δαπάνες για την ανατύπωση των συμβατικών τευχών, οι δαπάνες για την 
δημοσίευση της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικών, καθώς και τα υλικά 
για την τήρηση στοιχείων του έργου (φάκελοι στοιχείων,τεύχη ημερολογίων, τεύχη 
επιμετρητικών κλπ.) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου 
__________________________________ 
 



4. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 4.1 - Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

Η πρόσληψη του εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού(ελληνικού ή 
αλλοδαπού) και οι όροι εργασίας τους  διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.2 - Προσωπικό Αναδόχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 64 του Ν.4782/2021, το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να 
υποβάλει οριστικό οργανόγραμμα εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη 
των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ 10 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, η 
διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του 
προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των 
συνεργείων του αναδόχου. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία 
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, 
ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος 
απέναντι στην Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.3 - Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισμού Αναδόχου 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία μηνιαία κατάσταση του 
προσωπικού που απασχολεί στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ημέρες 
απασχόλησης ανά μήνα) καθώς και του μηχανικού εξοπλισμού (είδος, 
δυναμικότητα, πλήθος, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα). Οι υπόψη καταστάσεις θα 
υποβάλλονται μηνιαία, σε μορφή που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, μέχρι την 
οριστική παραλαβή των έργων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.4 - Ανάρμοστη συμπεριφορά 
 

Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων 
ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή 
κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του 
και για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και προστασίας προσώπων και περιουσιών 
στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς. 
__________________________________ 



5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 5.1 - Τρόπος εκτέλεσης 
 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος 
υπεύθυνος με δική  του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων 
εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη μεταφορά τους από τις πηγές προμηθείας 
τους, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων 
κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και 
λεπτομερειακά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και με τυχόν 
συμπληρωματικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, που θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική 
παραλαβή του, οι εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, 
τότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 159 του Ν 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4782/2021. 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία 
εκπρόσωπων της Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, 
ελαττωματικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε 
γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή 
αποπεράτωση του έργου από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα 
αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν 
αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.2 - Πινακίδες Ενδεικτικές - Φωτογραφίες του έργου που 
κατασκευάζεται 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη στην προμήθεια και τοποθέτηση 
πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται με την επωνυμία του Κυρίου του 
έργου, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής. Αν το έργο 
χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους θα τοποθετηθεί και η πινακίδα της Ε.Ε., 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ΕΚ 1828/2006), καθώς και 
μόνιμη αναμνηστική πλακέτα μετά το πέρας του έργου. 
Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών πριν από την έναρξη των 
εργασιών, κατά την εκτέλεση των εργασιών και μετά το πέρας τους και την 
προσκόμισή τους πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης. Οι φωτογραφίες πρέπει να 
είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.3 - Πηγές λήψης αδρανών υλικών και νερού - Ποιότητα και 
προέλευση υλικών, έτοιμων ή χημικά κατεργασμένων προϊόντων 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης 
του έργου, κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού. 
5.3.1 Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης 
ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και θα εναρμονίζονται προς το 
πνεύμα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εργασιών μελέτης θα καλύπτουν τις 
απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 138 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα και 
πάντως θα εγκρίνονται πρώτα από την επίβλεψη. Για αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται 



να παρέχει τα ζητούμενα στοιχεία για την προέλευση των υλικών και τη διαπίστωση 
των χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους. 
Αποδεικτικά στοιχεία, εκτός από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα αποτελούν οι 
σχετικές εγκρίσεις του ΥΔΕ ή του ΕΜΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. 
Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος, να μη χρησιμοποιήσει και να απομακρύνει από το 
εργοτάξιο υλικά ή είδη που δε θεωρούνται από την επίβλεψη κατάλληλα για το έργο. 
5.3.2  Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως 
σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντας κανονισμούς και 
προδιαγραφές, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης 
ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, 
σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, 
την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, 
συσκευών κλπ., που προορίζονται να ενσωματωθούν στο έργο, να υποβάλλει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, 
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των παραπάνω 
υλικών. 
Αν πρόκειται για υλικά κ.λπ. βιομηχανικής παραγωγής, μαζί με τον κατάλογο θα 
προσκομίζονται στην Υπηρεσία προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου 
παραγωγής, καθώς και δείγματά τους (εάν δεν είναι ογκώδη). Αν πρόκειται για 
υλικά, μηχανήματα ή συσκευές αυτοσχέδια, που πρόκειται να παραχθούν ειδικά για 
το εν λόγω έργο, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία σχέδια, δείγματα ή μοντέλα 
τους, τα δείγματα κλπ των υλικών κλπ που θα εγκριθούν τελικώς από την Υπηρεσία, 
θα φυλαχτούν από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση του αναδόχου. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την 
κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή συσκευή, που δεν θα είναι σύμφωνα με τα 
δείγματα ή τις προδιαγραφές, που έχουν κατατεθεί. Όλα τα μηχανήματα και οι 
συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή. Η επίβλεψη μπορεί, εφόσον κρίνει 
σκόπιμο, να παραπέμπει υλικά και μηχανήματα για εργαστηριακό έλεγχο, με μέριμνα 
και δαπάνες του αναδόχου. 
Διευκρινίζεται ότι τα ενσωματωμένα στο έργο υλικά θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένα κατά ISO και να έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης - CE - προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης. Επίσης θα 
πρέπει να προσκομίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους και η επωνυμία και το 
τηλέφωνο του αντιπροσώπου ή προμηθευτή τους. 
Ως τεχνικές προδιαγραφές νοούνται εναρμονισμένα πρότυπα (εγκρίσεις από 
cen/cenelec/ETSI), αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα, επίσημες Ευρωπαϊκές τεχνικές 
εγκρίσεις, ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με 
διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη 
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προτεινόμενων προϊόντων θα πρέπει να περιέχονται 
σε κατάλληλα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την υπαγωγή τους σε μία από τις 
τρεις αναφερόμενες παραπάνω κατηγορίες. 
 
Το προαναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
• Όνομα και Δ/νση του Οργανισμού Πιστοποίησης 
• Επωνυμία και Δ/νση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα 

αντιπροσώπου 
• Περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση κλπ) 
• Διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν 
• Ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος 
• Τον αριθμό του πιστοποιητικού 



• Προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ανάλογα με την 
περίπτωση) 

• Όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που υπογράφει το 
πιστοποιητικό. 

•  
Ελλείψει εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών (όπως ορίσθηκαν παραπάνω) ένα 
προϊόν είναι αποδεκτό αν έχει αποδεδειγμένα υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιμές και 
ελέγχους που έχει διεξαγάγει αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης της χώρας 
παραγωγής εφόσον όμως αυτές οι δοκιμές και οι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις μεθόδους που ισχύουν στην χώρα μας ή με μεθόδους που 
αναγνωρίζονται ως ισότιμες από την χώρα μας. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω 
απαιτήσεις δεν δίνουν κανένα δικαίωμα στον ανάδοχο να ζητά διαφοροποίησης των 
τιμών του συμβατικού τιμολογίου ή αύξηση του συμφωνηθέντος τιμήματος. 
5.3.3 Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα 
για την εκτέλεση των έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 
έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες 
αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη 
για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που παραδίδονται σ’ αυτόν 
από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 
5.3.4  Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο με 
πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια 
την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια, που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 
5.3.5  Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα η συσκευή θα εγκρίνεται 
από την υπηρεσία, ως εξής: 
Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται στην 
Υπηρεσία προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και 
δείγματα. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για 
το εν λόγω έργο θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. 
Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα 
φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση 
του αναδόχου. 
5.3.6  Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό 
μηχάνημα ή συσκευή, που δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές 
ως ανωτέρω. 
5.3.7  Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
ελέγχου του κατασκευαστού, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για 
εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες «του αναδόχου». 
5.3.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών – 
μηχανημάτων – συσκευών κ.λπ. να υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία πλήρη 
κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως 
και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.4 - Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη 
Συντήρησης 

 
Αν, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή 
οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται απ’ τον 
ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας υπηρεσίας. Η 
ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την 
αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση 
των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται από 
τα πράγματα. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί 
δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της 
αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση 
η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον 
περιορισμό του ελαττώματος. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 159 του Ν.4412/16. 
 



ΑΡΘΡΟ 5.5 - Επιθεώρηση 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 57 του Ν. 4782/2021, στο άρθρο 138 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  
57 του ν. 4782/2021 και στο άρθρο 179 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο 
ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού 
του Αναδόχου, τα υλικά, τις μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το 
εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη 
ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, 
στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα 
ημερομίσθια και τα επιδόματα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις 
απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που 
προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα 
βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών, τα 
διαγράμματα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει 
η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, μετά από 
σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.6 - Απόρριψη 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 77 του Ν. 4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 5.7 - Επανορθωτικές εργασίες 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 και στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4782/2021  και στο άρθρο 159 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4782/2021. 
__________________________________ 



 
6. ΕΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 6.1 - Χρόνος Έναρξης Συμβατικής Προθεσμίας 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 και οι συμβατικές προθεσμίες 
αρχίζουν από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.2 - Προθεσμία Περάτωσης - Συνολική προθεσμία - Τμηματικές 
Προθεσμίες 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

Για την περάτωση όλου του έργου η συνολική προθεσμία σε 15 μήνες από την 
ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να 
έχουν γίνει και όλες οι απαιτούμενες δοκιμασίες. Σε αυτή την προθεσμία δεν 
περιλαμβάνεται ο χρόνος εγγύησης του έργου, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3.19 
της παρούσας. 
Οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες του έργου είναι ________________ 
Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου είναι ________________  
Μετά τη λήξη της τμηματικής ή συνολικής περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων 
του έργου, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 168 του 
Ν.4412/16. 
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να εφαρμόσει και κάθε άλλο μέτρο ή τεχνική κατά τον 
χρονικό προγραμματισμό της αλληλουχίας των εργασιών ώστε να εξασφαλίσει την 
μείωση του κατασκευαστικού χρόνου του έργου εντός των προαναφερόμενων 
προθεσμιών.  
 

ΑΡΘΡΟ 6.3 - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 
 
6.3.1 Ο Ανάδοχος οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4782/2021, να υποβάλει στην Δ.Υ. 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, ανταποκρινόμενο προς τις  υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την σύμβαση, μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών 
ημερών, (όχι λιγότερων από 15 και όχι περισσότερων από 30) από την 
υπογραφή της. 
Το ανωτέρω διάγραμμα πρέπει να κλιμακωθεί μέσα στις τμηματικές προθεσμίες που 
ορίζονται από το άρθρο 6 της παρούσας και να συνταχθεί με βασική επιδίωξη τον 
συντονισμό των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά το εφικτό ολοκληρωμένο 
κατά χρησιμοποιήσιμα τμήματα το έργο. 
6.3.2 Το πρόγραμμα πρέπει να συνταχθεί υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, που θα 
περιλαμβάνει την χρονική ανάλυση των εργασιών ανά είδος εργασίας συνοπτικά 
(χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση-ασφάλιση, κλπ), με 
γνώμονα την επίτευξη του σκοπού της προηγούμενης παραγράφου. Το πρόγραμμα 
θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει και αιτιολογεί πλήρως τον προτεινόμενο 
προγραμματισμό και από γραμμικό διάγραμμα.  
6.3.3  Η Δ.Υ. αποφαίνεται πάνω στο χρονοδιάγραμμα, που υποβάλλεται από τον 
ανάδοχο και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του ως προς την σειρά και την 
διάρκεια των εργασιών και τη χρονική κλιμάκωση των πιστώσεων και το εγκρίνει 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 145 του ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
6.3.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 145 του ν.4412/2016. 
6.3.5 Στο ίδιο διάστημα οριστικοποιούνται από την υπηρεσία η ομάδα επίβλεψης 
του έργου και η κατανομή αρμοδιοτήτων καθώς και οι απαιτήσεις της ως προς τον 
τρόπο κατάτμησης και κωδικοποίησης του έργου σε περιοχές ή/και επίπεδα ελέγχου 



για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο προόδου του έργου [Δενδροειδής 
κατάτμηση του έργου (ΔΚΕ) ή Work Breakdown Structure(WBS)]. 
6.3.6  Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
κάθε τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην Προϊσταμένη Αρχή (Π.Υ.), μέσω της 
Δ.Υ. συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου. 
6.3.7 Σε έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 € είναι υποχρεωτική η 
σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 145 παρ. 3 του Ν.4412/2016. Επίσης, το χρονοδιάγραμμα θα 
συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι εργασίας, τα 
μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών 
κλπ, για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των 
προτάσεων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή 
του χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που 
κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική 
προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 
Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου θα παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε 
περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από 
ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, άρθρο 160, παρ. 2 και 4 
του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.4 - Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες 
 

6.4.1 Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 152 και 132 (τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της) 
του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα. 
6.4.2 Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη μελέτη ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών. (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 
6.4.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του 
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
6.4.4 Η σύνταξη Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 156, παρ. 4 – 6 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
6.4.5 Προκειμένου για νέα επί μέρους εργασία, η τιμή της, που θα κανονιστεί 
σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο 
ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα 
προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος 
εργολάβου. 
6.4.6 Σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 1 του Ν.4412/2016, το συνολικό ποσό των 
συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του 
ποσού της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 
6.4.6 Επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των 
δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 
N.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 132 και 156 Ν.4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» 
δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του 
έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών 
της αρχικής σύμβασης. 
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην 
αρχική σύμβαση. 
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής 
δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό 



(10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών 
και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται 
υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που 
εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 
απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε 
περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του 
φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή 
αναλύεται σε Ομάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται 
σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο 
κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία μετά την 
έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Ομάδες 
Εργασιών ανά κατηγορία έργων. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.5 - Παράταση προθεσμίας περάτωσης 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, στο  άρθρο 157 του Ν. 4412/2016  όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο76 παρ.9 του Ν.4782/2021, και άρθρο 160 παρ 7 
του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4782/2021. 

Αίτηση του αναδόχου για παράταση, θα πρέπει να υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι 
τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 6.6 - Καθυστερήσεις με υπαιτιότητα των Αρχών 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 136 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 57 του Ν.4782/2021 και 137 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ισχύουν οι 
εξής συνθήκες: 
α. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιμελώς τις διαδικασίες και κανονισμούς που 
ορίζονται από τις  Δημόσιες Αρχές της χώρας και 
β. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου 
και 
γ. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι μη προβλέψιμη σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, 
Εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα 
ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.5 
(Παράταση Προθεσμίας περάτωσης) της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.7 - Ρυθμός προόδου εργασιών 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και όποτε κριθεί απαραίτητο από τον 
ανάδοχο ή την υπηρεσία, θα συγκαλείται σύσκεψη μεταξύ της επίβλεψης και 
αντιπροσώπων του Αναδόχου, για  καταγραφή προβλημάτων, έλεγχο προόδου, 
παρακολούθηση τήρησης ή τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής και 
λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να μην επηρεαστούν οι τμηματικές ή 
άλλες χρονικές προθεσμίες του έργου. Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται 
επίσημα πρακτικά, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο τελικό μητρώο του έργου. 
Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγματική πρόοδος 
των εργασιών υπολείπεται της αναμενόμενης ή της προγραμματισμένης, κατά το 
άρθρο 6.3 (Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής)  της παρούσας, και εφόσον δεν οφείλεται 
σε αιτία που θα αντιμετωπιστεί κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 6.5 (Παράταση 
προθεσμίας περάτωσης) της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται με εντολή της 
Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, συνοδευόμενο από 
αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινόμενες 
μεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών και την 
εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 



Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τις υπόψη 
προτεινόμενες μεθόδους,  οι οποίες μπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών 
εργασίας ή του αριθμού προσωπικού και του εξοπλισμού ή άλλες τροποποιήσεις, με 
ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.8 - Ποινικές ρήτρες 

Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4782/2021. 

 
6.8.1 Ποινικές ρήτρες  υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 
 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης, ποινική ρήτρα ίση με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
μέσης ημερήσιας αξίας του έργου που επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 
είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής προθεσμίας  που προβλέπεται στην άρθρο 
6.2 (Συνολική προθεσμία) της παρούσας. 
Για τις επόμενες ημέρες, μέχρι ακόμα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής 
προθεσμίας που προβλέπεται στην άρθρο 6.2 (Συνολική προθεσμία) της παρούσας, 
ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα υπέρβασης  ίση με είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης 
ημερήσιας αξίας του έργου. 
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας 
δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού 
ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
6.8.2 Επιβολή ποινικών ρητρών 
 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση 
ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το 
έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές 
παρατάσεις. 
Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες 
που τυχόν προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς 
όρους της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.9 - Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών 
 

Ισχύει το άρθρο 174 του Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 87 του Ν.4782/2021  
 

ΑΡΘΡΟ 6.10 Έκπτωση αναδόχου  - Διακοπή εργασιών – Διάλυση της 
σύμβασης – Ματαίωση διάλυσης - Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης 

σύμβασης 
 
Ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 160, 161 του Ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 78 & 79 του Ν.4782/2021, 162 & 163 του Ν. 
4412/2016. 
__________________________________ 



7. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 7.1 - Τρόπος Επιμέτρησης Εργασιών 
Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν. 4412/2016 
Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη 
διευθύνουσα υπηρεσία με δήλωση περί της αλήθειας αυτών. Η υποβολή των 
επιμετρήσεων αποτελεί προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του αναδόχου. Τα 
επιμετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο στους επιβλέποντες του 
άρθρου 136 του Ν. 4412/2016, με υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας αυτών. 
 
Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία την «τελική 
επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες 
όλων των τμηματικών επιμετρήσεων, η οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και 
από έναν τουλάχιστον από τους τεχνικούς του άρθρου 139 του Ν. 4412/2016. Η 
τελική επιμέτρηση ελέγχεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος υποβάλλει εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών προς τη διευθύνουσα υπηρεσία σχετική έκθεση. Η 
διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της 
έκθεσης, να εκδώσει απόφαση περί της έγκρισης αυτής. 
 
Λοιπά θέματα για τις επιμετρήσεις ορίζονται  στο άρθρο 151 του Ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει σήμερα, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του Ν.4782/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 7.2 - Τροποποίηση και Προσαρμογές 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 75 του Ν.4782/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 7.3 - Περιεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανών 
Προϋπολογισμού 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες που δύνανται να πληρωθούν εκ 
του κονδυλίου τούτου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
Δεν περιλαμβάνονται και δεν δύνανται να πληρωθούν δαπάνες για εργασίες 
μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, αρχαιολογικές έρευνες, 
δαπάνη απαλλοτριώσεων, μελέτες κλπ 
 

ΑΡΘΡΟ 7.4 -Αναθεώρηση τιμών 
Για την αναθεώρηση τιμών μονάδος εργασιών για την παρούσα εργολαβία, 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 72 του Ν.4782/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 7.5 - Επί έλασσον δαπάνες 

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 75 του Ν.4782/2021), με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 
 
Δεν επιτρέπεται με την χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: 
 
• Να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως 

αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, 
• Να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου 
• Να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης  
• Να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση 



• Να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη, 

• Να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι 
οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για 
το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

 
Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται 
η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής 
των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 
 
• Με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης 

μιας «ομάδας εργασιών» , έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 
• Με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά όλων των μετακινήσεων από «ομάδα 

εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής 
σύμβασης του έργου. 

Οι παραπάνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται 
μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου») μιας σύμβασης (στο 
πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να 
χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων 
άλλων εργασιών της σύμβασης. 
__________________________________ 



8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 8.1 - Συμβατικό τίμημα 
 

8.1.1 Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν 
τον Ανάδοχο 
 

Οι συμβατικές τιμές μονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως 
περαιωμένες σύμφωνα με  τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες 
κατά το κατά νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του 
Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άμεσες ή 
έμμεσες και, με την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιμών κειμένων διατάξεων, 
αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των 
εργασιών. 
Κάθε τιμή μονάδας ή/και κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις 
κάθε είδους επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο 
ισχύει και για τις νέες τιμές μονάδας που τυχόν θα εφαρμοσθούν. Ρητά καθορίζεται 
ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς 
και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και,  
προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου ισχύει, τα 
τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, 
κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου. Στις ανωτέρω 
επιβαρύνσεις περιλαμβάνεται η κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρθ. 375 παρ. 7 του Ν. 
4412/2016. 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του 
Αναδόχου επιβαρύνει τον Δήμο. 
 
8.1.2 Τιμές μονάδος νέων εργασιών 
 
Σε περίπτωση που θα πρέπει να εκτελεσθούν νέες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 
156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, 
πέραν των οριζομένων ως συμβατικών, τότε επίσημες αναλύσεις ορίζονται οι 
παρακάτω, σύμφωνα με τη φύση των εργασιών: 
Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολόγιων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746 Β'/19-3-2017), του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών. όπως ισχύει σήμερα (για κατηγορίες έργων Οδοποιίας, 
Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών). 
 
Οι βασικές τιμές ημερομισθίων και υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων θα 
ληφθούν από το πρακτικό διαπίστωσης τιμών Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το 
άρθρο 155 του Ν.4412/2016. 
 
Όλες οι νέες τιμές μονάδος που θα συνταχθούν υπόκεινται στην έκπτωση που θα 
προσφερθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.2 - Προκαταβολή 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρ. 
150 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 69 του Ν.4782/2021 
και  του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  από το άρθρο 21 του 
Ν.4782/2021. 
Η προκαταβολή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του ολικού 
ποσού της αρχικής σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
 



ΑΡΘΡΟ 8.3 - Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Χρονοδιάγραμμα τμηματικών 
πληρωμών 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του 
Ν.4782/2021. 
 
Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται βάσει μηνιαίων πιστοποιήσεων που θα 
συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα υποβάλλονται για έγκριση και πληρωμή στην 
υπηρεσία. 
 
Οι τμηματικές πληρωμές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 152 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 71 του Ν.4782/2021) και αποδίδονται σύμφωνα με το νόμο. 
 
Οι πιστοποιήσεις, λογαριασμοί και πληρωμές προς τον ανάδοχο, συντάσσονται και 
ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 
 
Οι λογαριασμοί θα στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα 
αφανών εργασιών. 
 
Οι πιστοποιήσεις, επιμετρήσεις κλπ. συντάσσονται με ευθύνη του αναδόχου, 
υπογράφονται και υποβάλλονται από τον ίδιο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία στα 
απαιτούμενα αντίτυπα σύμφωνα με το άρθρο αυτό και κατά χρονικά διαστήματα 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών. 
 
Κάθε πιστοποίηση θα συνοδεύεται οπωσδήποτε και με αντίγραφα του ημερολογίου 
του έργου, μέχρι την ημέρα της υπογραφής της, καθώς και σχέδια επιμετρήσεων 
και φωτογραφίες του έργου (χαρακτηριστικές φάσεις) από τις οποίες η μία θα δείχνει 
τη γενική άποψη του. 
 
Οι εντολές πληρωμής εκδίδονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στα χρονικά πλαίσια 
που ο νόμος ορίζει. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.4 - Πληρωμές - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4782/2021. Η πληρωμή του εργολαβικού 
τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρθ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 καθώς 
και της κράτησης 2,5‰ υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄2780). 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαρτήτως τους φόρους, τέλη, δασμούς, 
εισφορές ή άλλες νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Ο ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται του ειδικού φόρου επί των εισαγομένων από το εξωτερικό κάθε 
φύσεως υλικών και εφοδίων. Επίσης δεν απαλλάσσεται των υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. εισφορών 
του  ως και των εισφορών του σε διάφορα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία. 
Τον ανάδοχο βαρύνει η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.5 - Καθυστέρηση πληρωμών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 137 και άρθρο 152 παρ 9 του Ν 4412/2016 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 παρ 9 και 10  του Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.6 - Εργολαβικά Ποσοστά - Επιβαρύνσεις 



Στην παρούσα εργολαβία ισχύει το εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία των 
εργασιών που εκτελούνται καθώς και για τις εργασίες που θα κανονισθούν με Νέες 
Τιμές Μονάδος. 
 
Για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών θα προστίθεται στην 
πραγματική δαπάνη υλικών και ημερομισθίων εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο 
κατά τη μέση τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς του σύμφωνα με το άρθρο 154 
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
 
Για τις διάφορες ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ, κ.λπ.) του εργοδότη επί των 
ημερομισθίων των απολογιστικών εργασιών, ο ανάδοχος καταβάλλει για 
λογαριασμό της Υπηρεσίας το ανάλογο ποσόν το οποίον του αποδίδεται με 
πιστοποίηση χωρίς εργολαβικό ποσοστό. Για αξία υλικών που τυχόν θα χορηγήσει 
η Υπηρεσία στον ανάδοχο, δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 
 
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών διοδίων, των παντός είδους 
μεταφορικών μέσων του ειδικού φόρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 επί των εισαγομένων 
από το εξωτερικό υλικών, εφοδίων κ.λπ. και των αναφερομένων φόρων στο Ν.Δ. 
4456/65 και 4435/ 66, καθώς και κάθε άλλης φορολογίας που θα ισχύει στο χρόνο 
επίδοσης της προσφοράς του. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου, επίσης δεν επιβάλλονται κρατήσεις και 
λοιπές επιβαρύνσεις που καταργήθηκαν με τους Νόμους 1642/86 και 1676/86. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.7 - Αίτηση για λογαριασμό - έκδοση λογαριασμού /πιστοποίηση 

ενδιάμεσης πληρωμής- πιστοποίηση τελικής πληρωμής 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 152 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 71  του Ν.4782/2021 

Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το Άρθρο 
152 Ν. 4412/2016. 
Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κτλ. (κατά του 
όρους των συμβατικών τευχών), αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό. 
Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγμένη 
στην προσφορά του. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.8 - Εξοπλισμός και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ 5 του Ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4782/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.9 - Πληρωμή κρατήσεων/επιστροφή εγγυήσεων 

Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου, 
θα προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, τα σχετικά δικαιολογητικά. 
Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.10 - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 82 του Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.11 - Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων 

 



Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ13 του Ν 4412/2016 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 παρ 13  του Ν.4782/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.12 - Λήξη ευθύνης εργοδότη 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 152 του Ν 4412/206 όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 71  του Ν.4782/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.13 - Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 79  του Ν.4782/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.14 - Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
 
ΑΡΘΡΟ 8.15 - Δικαίωμα του Κύριου του Έργου για διάλυση της Σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
__________________________________ 



9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 9.1 - Διοικητική παραλαβή προς χρήση 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 169  του Ν 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 83  του Ν.4782/2021 και στο άρθρο 157 (παρ.1 και παρ.10) του Ν 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 76  του Ν.4782/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 9.2 - Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου 
 
Πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή  που ορίζεται από την προϊσταμένη αρχή, 
μετά από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την παραλαβή συντάσσεται 
πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο 
επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που 
παραδίδει το έργο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο  172 του Ν 
4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86  του Ν.4782/2021. 
__________________________________ 
 
10. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 10.1 - Εγγυήσεις 
 
Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Αναδόχου ισχύουν τα 
οριζόμενα στα Άρθρα 3.4 (Εγγύηση καλής εκτέλεσης κλπ), 8.2 (Προκαταβολή), 
8.4 (Αίτηση για λογαριασμό κλπ) της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 10.2 - Ευθύνη Αναδόχου 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την 
ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης 
έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον 
Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 
Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των 
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των 
εργασιών κατά τους όρους της παρούσας και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών 
τευχών και σχεδίων. 
Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του προσωπικού του, των 
συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο άρθρο 11.1 (Ασφάλιση προσωπικού) της 
παρούσας. 
Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της 
Υπηρεσίας και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα 
διατεταγμένα στοιχεία των μόνιμων έργων, διατηρείται όμως η ευθύνη του κατά το 
άρθρο 2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας και στις κατασκευαστικές μεθόδους, 
στις χρήσεις υλικών, στη δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης των έργων. 
Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και το άρθρο 157 παρ1 
του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76  του Ν.4782/2021. 
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε 
φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε 
περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού 
του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του 
Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και 
μόνο τον ίδιο. 



Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο παρόν τεύχος (άρθρο 1.6 Προδιαγραφές και Κανονισμοί) και στην 
ΤΣΥ (εαν υπάρχει), αλλά και όλων των ισχυουσών  προδιαγραφών σχετικών έργων. 
Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις, 
(εργοτάξια, δανειοθάλαμοι, λατομεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο 
ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης, πλην 
ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει καλυφθεί από 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από οποιασδήποτε 
φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε 
περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αμέλεια η υπαιτιότητά του. 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, 
μηχανήματος εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο 
χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Σε περίπτωση 
απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ., που ανήκει σε  
αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να 
αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται 
να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του  αποζημίωση ή και να εγείρει αξίωση 
επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας 
βίας. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε 
άλλο μέτρο που αναφέρεται στην παρούσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Μελέτης. 
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα. 
 

ΑΡΘΡΟ 10.3 - Ευθύνη του Φορέα 

Η ευθύνη του Δήμου κατά την εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τα οριζόμενα 
στο άρθρο 1.8 (Ισχύουσες διατάξεις) και στο άρθρο 2.1 (Άδειες και εγκρίσεις) της 
παρούσας.  Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύμβασης,  σε περίπτωση και κατά το 
βαθμό που δεν καλύπτονται από ενδεχόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ο Δήμος 
αναλαμβάνει τους κινδύνους για ζημιές προκαλούμενες από αποδεδειγμένη 
υπαιτιότητά του και από τις αιτίες  που ορίζονται στο άρθρο 12.1(Ορισμός ανωτέρας 
βίας) της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 10.4 - Συνέπειες ευθυνών του Φορέα 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν 
έργα υποστούν ζημιές, προκαλούμενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο Δήμος κατά 
το Άρθρο 10.3 (Ευθύνη του Φορέα) της παρούσας, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς 
τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσμίας ή/και πληρωμής του 
κόστους αποκατάστασης των ζημιών στο βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από 
τυχόν ασφαλιστήρια  συμβόλαια , κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στο Άρθρο 
157 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4782/2021. 
__________________________________ 



11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 11.1 - Ασφάλιση Προσωπικού 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το 
προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό 
του, ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή 
εταιρίες, αναγνωρισμένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το 
προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η 
υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε 
φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. 
Ο Δήμος δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των δύο παραπάνω 
παραγράφων και ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Φορέα όλα τα σχετικά 
στοιχεία για την πραγματοποίηση των υπόψη ελέγχων. 
Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 
το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 
 
 
12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 12.1 - Ορισμός της ανωτέρας βίας 

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω 
περιστάσεις που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών: 
1) πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, 
ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της 
συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος, 
2) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους 
υπεργολάβους του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική 
ανταπεργία εργοδοτών, 
3) ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα 
ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε 
πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, 
4) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και: 
i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και 
ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, και 
iii. που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά 
την επέλευσή τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.2 - Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 

Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να 
παρεμποδιστεί στην εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας 
βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις 
που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις 
υποχρεώσεις τις οποίες παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει. Η 
ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
ημέρα που το καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή  θα έπρεπε να είχε λάβει 
γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα 
βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί 
οριστικά, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. 



Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν 
θα ισχύσει για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά 
με την καταβολή οφειλομένων προς στο άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.3 - Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 
 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλουν κάθε εύλογη 
προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν 
ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων. 
Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το 
αφορούν, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.4 - Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία 
υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση για 
ανωτέρα βία) της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 157 του Ν. 
4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4782/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.5 - Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, 
δικαιούται, στα πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης 
αντιμετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, 
ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 12.1 
(Ορισμός της ανωτέρας βίας), η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιμετώπισης δεν 
αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον Φορέα και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την 
απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του 
Φορέα, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.6 - Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση 

Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεμποδίζεται επί μια 
συνεχή χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξ αιτίας περιστάσεων 
ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση 
για ανωτέρα βία) της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της 
σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.13 (Διακοπή εργασιών - Διάλυση της 
σύμβασης) της παρούσας. 
 
 
13. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 13.1 - Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 174 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 87 του Ν.4782/2021 

 
ΑΡΘΡΟ 13.2 Ενστάσεις - Δικαστική επίλυση διαφορών 

 
13.2.1 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που 
προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου χωρεί ένσταση που κατατίθεται στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι διατάξεις που διέπουν τα θέματα της Διοικητικής 
επίλυσης συμβατικών διαφορών περιέχονται στο άρθρο 174 του Ν.4412/2016. 
13.2.2 Η δικαστική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 175 
του Ν.4412/2016. 



13.2.3 Η διαιτητική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 176 
του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 13.3 - Διαιτητική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 176 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 88 του Ν.4782/2021 
__________________________________ 
 
14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 14.1 - Τελικές Διατάξεις 
 

14.1.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος 
έχει λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται 
λεπτομερειακή αναφορά σε άλλες θέσεις των τευχών δημοπράτησης) των στοιχείων 
εδάφους (με τυχόν σύνταξη από μέρους του γεωλογικής μελέτης και εκτέλεση δικών 
του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι 
απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου από κάθε πλευρά, της 
κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα αποδοθεί ελεύθερη η 
συνολικά απαιτούμενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και υλικών κάθε 
είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από 
οποιοδήποτε λόγο ή την παρέμβαση Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει 
υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση 
κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των 
καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει τα 
υπάρχοντα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης, καθώς και τα συμβατικά στοιχεία 
που συνιστούν, μαζί με αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του. 
 
14.1.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά 
υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε 
οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με το έργο. 
__________________________________ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

 
Σελίδα 11 από 30   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
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Σελίδα 16 από 30   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, 
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε 
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
 
 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 
 

    Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126 

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, 
ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση 
της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
 
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

     

Σελίδα 19 από 30   
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 
 

          

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
 

          Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
. 

     Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων 
υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 
 
 
Για μεταλλικά κιγκλιδώματα. 

        Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.10 Αποξήλωση ειδών υγιεινής 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

$$ 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΥΔΡ Ν\12.10.1 Δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

$$ 
Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η 
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εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα 
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση 
 
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη 
τιμή του άρθρου 32.02. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 

     Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00 

(Ολογράφως) : εκατόν έξι 

A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.03 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα 
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση 
 
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη 
τιμή του άρθρου 32.02. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
 

     Ευρώ (Αριθμητικά): 101,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ένα 

A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών 
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή 
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση 
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
επίχωση. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
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ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Δομικά πλέγματα B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 
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A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 19,50 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε 
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο 
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΟΙΚ 7131 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά διά μαρμαροκονιάματος 1:2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 
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Επιχρίσματα  τριπτά  τριβιδιστά διά μαρμαροκονιάματος 1:2 , εις τρεις στρώσεις, 
ως  εν  7004 ορίζεται επί τοίχων ή οροφών οιασδήποτε στάθμης από του εδάφους εις 
ύψος δε από του δαπέδου εργασίας μέχρι 4,00m. 
(1 m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.06 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε 
αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Επιστρώσεις με πλάκες  μαλακού μαρμάρου, 
πάχους  3 cm,  σε αναλογία  6 έως 10 τεμάχια             ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 99,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα 

A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416 

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, 
για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 
 
 

       Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 
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A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 

Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου 
αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) 
ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής 
καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά 
υλικά. 
β) Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε 
η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%. 
γ) Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350 
gr/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον 
πολυμερισμό του τοποθέτηση υαλοπλέγματος και  επίπαση με χαλαζιακή άμμο 
(ανάλωση 500 gr/m2). 
δ) Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης  εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης - 
αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον 
πολυμερισμό του ασταριού. 
ε) Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την 
πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο 
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα 
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά 
με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των 
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κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό 
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί 
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός 
καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. 
 
 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά. 
 

     Ευρώ (Αριθμητικά): 31,00 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Διαμέτρου έως 1". 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί 
τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 
ξύλινων επιφανειών". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 31 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736 

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με 
ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, 
καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα 
και τελικό τρίψιμο. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\54.46.2.3 Θύρες ξύλινες ή πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm και μπάρα για ΑΜΕΑ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

$$ 
Ευρώ (Αριθμητικά): 210,00 

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα 

A.T. : 33 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.16.01 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1'' 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6416 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά 
τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. 
 
 
Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1". 
 

     Ευρώ (Αριθμητικά): 11,80 

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά 
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A.T. : 34 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8115.1 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Κρουνός  ορειχάλκινος   κωνικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με 
τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8115.   1 Διαμέτρου  1/2     ins 
Ευρώ (Αριθμητικά): 13,41 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, 
σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8160.   1  Διαστ.  40 Χ 50   cm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 158,49 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : 36 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\14.1 Πλήρης εξοπλισμός WC ΑΜΕΑ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

$$ 
Ευρώ (Αριθμητικά): 900,00 

(Ολογράφως) : εννιακόσια 

A.T. : 37 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.5 Σιφώνι νιπτήρα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

$$ 
Ευρώ (Αριθμητικά): 28,94 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 38 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

$$ 
Ευρώ (Αριθμητικά): 45,24 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα λεπτά 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\59.3.9 Φωτιστικό στεγανό με ένα ίσιο λαμπτήρα LED T8 μήκους 120 εκατοστών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

$$ 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

εκατό 

   

Η Συντάκτρια ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Η Διευθύντρια 

 
   

Κανδηλάκη  Λουκία 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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