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ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΈΡΓΩΝ 
Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε   Η 

 
 

          Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την  συντήρηση  δρόμων στην  ευρύτερη 
δασική  περιοχή  του Δήμου   Μεγάρων.  
Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου για το τρέχον  έτος 2017  και σύμφωνα με το 
υπ΄αριθ. πρωτ. 13492/26-4-17 έγγραφο του Τπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση 
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Σοπικής Αυτοδιοίκησης, Σμήμα 
Επιχορηγήσεων Σ.Α. και το υπ΄αριθ. πρωτ. 36132/761/8-5-2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την κατανομή ποσού ύψους 
50.800,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στον Δήμο 
Μεγαρέων, ο Δήμος ένταξε στο προϋπολογισμό του, την παραπάνω μελέτη ( ΚΑΕ 
20.7333.0002)  ποσού 21.800,00 ευρώ (με ΥΠΑ) 
 
υγκεκριμένα πρόκειται για την συντήρηση  οδικού δικτύου που οδηγούν σε 
δασικούς δρόμους  με σκοπό την άμεση  πρόσβαση τον πυροσβεστικών οχημάτων. 
 
Οι περιοχές οι οποίες χρίζουν άμεση βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού 
δικτύου περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Μεγάρων είναι: 
1.Κουλουριώτικο Μονοπάτι (επούλωση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων) 
2.Δρόμος όπισθεν Νεκροταφείου-Άγιος Βλάσσης (υπόβαση οδοστρωσίας) 
 

.         Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής:  

1.ΤΠΟΒΑΗ ΟΔΟΣΡΩΙΑ 0,10 μ (Γ-1.2) συνολικού εμβαδού  1.800,00 μ2 

   την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 
προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

2.ΕΠΟΤΛΩΗ ΥΘΟΡΩΝ ΑΥΑΛΣΙΚΩΝ  ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ (Φ. Δ-8) 95,00 ton 

    την εργασία  επισκευής φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος, περιλαμβάνονται η 
προμήθεια επί τόπου των έργων ασφαλτικού μίγματος και ασφαλτικού διαλύματος, 
η σταλία των μεταφορικών μέσων, προεπαλείψεως, διάνοιξη λάκκων,  η κυλίνδρωση 
του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα μετά της προμήθειας επί  τόπου 
απάντων των απαιτούμενων υλικών και μηχανημάτων.   
 

Σο έργο προϋπολογίσθηκε και ανέρχεται στο ποσό των  17.580,64 € (χωρίς 
Υ.Π.Α με Ε.Ο. 18%), η δε απαιτούμενη πίστωση σε 21.800,00 € ( με Υ.Π.Α 24%.).  

ΈΈρργγοο::  ΕΕΠΠΙΙΚΚΕΕΤΤΗΗ  ΥΥΘΘΑΑΡΡΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟΔΔΩΩΝΝ  

ΠΠΟΟΤΤ  ΟΟΔΔΗΗΓΓΟΟΤΤΝΝ  ΕΕ  ΔΔΑΑΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΤΤ  ΣΣΑΑ  
ΠΠΛΛΑΑΙΙΙΙΑΑ  ΠΠΤΤΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΙΙΑΑ  ΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΦΦΗΗ  

ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΟΟΤΤ  
  

  
                 



Η  εκτέλεση αυτού θα γίνει  σύμφωνα με της διατάξεις του  Ν.4412/2016 (Δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών, και παροχής υπηρεσιών), τον Ν.3463/2006 (Νέος 
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» 
και το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν…& άλλες σχετικές διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

 
 

 
 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Μέγαρα: 24 / 7 / 2017      Μέγαρα: 24 /7 / 2017    Μέγαρα: 24 /7 / 2017 

Ο Δ/ντής Σ.Τ.Δ.Μεγάρων        Η Πρ/νη Σ.Τ.Δ.Μ.                Οι υντάξασες 
 

  
      
          Ε.Ρούσσης                 Ε.Σσάκωνα                    Κ. Μουρελάτου 
Πολιτικός Μηχανικός      Πολιτικός Μηχανικός        Τοπογράφος. Μηχανικός  

 

 

 

                                                           Π. Κατρακούλη 
                                                         Πολιτικός Μηχανικός         
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ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 
 
 

1. Τπόβαζη πάσοςρ 0,10 μ (Γ-1.2) 
 1800,00μ2 

 
 
 
 
 

2. Δπούλωζη θθοπών αζθαληικών οδοζηπωμάηων (Υ-Γ-8) 
95 ton 

 
 
 
 

Μέγαξα    24-7- 2017 

Οη πληάμαζεο 

 

 

Κ. Μνπξειάηνπ 

 

 

Π. Καηξαθνχιε 
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ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 
Έπγο:  

 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 ΔΠΙΚΔΤΗ ΦΘΑΡΜΔΝΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΟΓΩΝ ΠΟΤ ΟΓΗΓΟΤΝ Δ 

ΓΑΙΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ 

          
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 

           

            

              

    
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΕΛΕΣΗ : 21.800,00 € ΜΕ ΦΠΑ 

    

                   

                   

                   

                   

                   

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΜΕΛΕΣΗ                

                   

α/α 
α/α      

Σιμολογ. 
Είδορ επγαζίαρ 

Άπθπο  
Μονάδα Ποζόηηηα  

Σιμή  
Μονάδαρ 

Δαπάνη 
          

Αναθεώπηζηρ Μεπική Ολική 
          

    
ΟΜΑΔΑ  Γ:   
ΟΔΟΣΡΩΙΑ 

            
          

  Γ-1 
Τπόβαζη 
οδοζηπωζίαρ 

            
          

1 Γ-1.2 
Τπόβαζη πάσοςρ 0,10 
m (Π.Σ.Π. Ο-150) 

ΟΓΟ-3111.Β m
2
 1.800,00 1,90 3.420,00   

          

    

ΟΜΑΔΑ Δ:  
ΑΦΑΛΣΙΚΑ (με ηην 
αξία ηηρ αζθάληος) 

            
          

2 Υ  Γ-8 

Επούλωζη θθορών 
αζθαληικών 
οδοζηρωμάηων 
(λακκούβες) 

ΟΔΟ-4720A ton 95,00 124,90 11.865,50   
          

      
ΤΝΟΛΟ Ι   15.285,50 

          

      
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 

~15% 
  2.295,15 

          

      
ΤΝΟΛΟ ΙΙ 

 
17.580,65 

          

                   

  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ  ΓΑΠΑΝΗ             : 17.580,65               

  Φ.Π.Α  24%                                           : 4.219,36                

  ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ  21.800,00               

                   

                   

   Μέγαπα  24 /  7 / 2017       

   Οι   ςνηάξαζερ       

                 

                 

                 

  Π. Καηπακούλη             Αικ. Μοςπελάηος           

  Πολ.Μησανικόρ              Σοπ.  Μησανικόρ           
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 
 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 

εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ππφςε έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο  πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 

αληίζηνηρα άξζξα εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ 

απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ηε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη, φπσο ζα ηζρχζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηα θάησζη: 

 

1.1.1  Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ζηα πιηθά απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, 

εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α., πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηβάξπλζεο ηεο παξ. 34 έσο 37 

ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/93, δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ 

έξγνπ, ηέιε ραξηνζήκνπ, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων 
για 

Σελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 
3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Τπηρεσία που θα εποπτεύσει την 
εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Τπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση 
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους 
δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά 
και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το 
δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 
 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. 

Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 πάλσ ζηα 

εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα θιπ. έζησ θη αλ ηπρφλ αλαθέξεηαη 

αληίζεηε γεληθή δηαηχπσζε ζηε .Α.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, θαζψο θαη απφ 

ηνπο θφξνπο θ.ι.π., πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηα Ν.Γ. 4486/66 (ΦΔΚ 131Α') θαη 453/66 

(ΦΔΚ 16Α) πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη απφ θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ 

ΈΈρργγοο::  ΕΕΠΠΙΙΚΚΕΕΤΤΗΗ  ΥΥΘΘΑΑΡΡΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟΔΔΩΩΝΝ  

ΠΠΟΟΤΤ  ΟΟΔΔΗΗΓΓΟΟΤΤΝΝ  ΕΕ  ΔΔΑΑΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΤΤ  ΣΣΑΑ  
ΠΠΛΛΑΑΙΙΙΙΑΑ  ΠΠΤΤΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΙΙΑΑ  ΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΦΦΗΗ  

ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΟΟΤΤ  

  
  

  
                 



Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ην Ν. 2366/53 (ΦΔΚ83 Α/10-4-53) 

Ν.1081/71 (ΦΔΚ 273 Α/27-12-91) θαη Ν. 893/79 (ΦΔΚ86 Α/28-4-79). 

 

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο, απνζήθεπζεο, 

θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ 

ελζσκαησκέλσλ θαη κε, κεηά ησλ απαηηνχκελσλ θνξηνεθθνξηψζεσλ, αζθαιίζεσλ κεηαθνξψλ, 

ρακέλνπ ρξφλνπ θαη ζηαιίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη θάζε είδνπο κεηαθηλήζεσλ κέρξη θαη ηελ 

πιήξε ελζσκάησζε, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά ηνπο πιεξψλεηαη 

ηδηαηηέξσο, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. Οκνίσο νη δαπάλεο γηα 

κεηαθνξέο, θνξηνεθθνξηψζεηο, ρακέλν ρξφλν θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ζηαιίεο κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ ησλ πεξηζζεπκάησλ θαη ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ θαη πιηθψλ ζε 

θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, πνπ ζα ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.3  Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιίζεσλ (ζην Ι.Κ.Α., 

ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλνχ, 

εμαηξεζίκσλ, λπθηεξηλψλ (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη λπθηεξηλέο ψξεο 

θαη ηηκνινγνχληαη μερσξηζηά) θιπ. ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ δηεπζχλνληνο 

ην έξγν, ηερληθνχ εηδηθεπκέλνπ ή φρη, πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, ησλ εξγνηαμίσλ, ησλ 

κεραλεκάησλ, ησλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ εξγάδεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ 

έξγνπ ή αιινχ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφςε έξγνπ. 

 

1.1.4  Οη δαπάλεο γηα ηελ εμεχξεζε ρψξσλ (ελνηθίαζε ή αγνξά), ηελ θαηαζθεπή, ηελ νξγάλσζε, 

ηε δηαξξχζκηζε θιπ. ησλ εξγνηαμίσλ, εξγαζηεξίσλ θαη γξαθείσλ Αλαδφρνπ, κε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλδέζεηο παξνρήο λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ, 

απνρέηεπζεο θαη ινηπψλ επθνιηψλ πνπ απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.5  Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, θαζψο 

θαη νη δαπάλεο απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 

1.1.6  Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 

εξγαζηεξίνπ, ηε κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ είηε ζην 

εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ είηε ζε άιιν εγθεθξηκέλν ή θξαηηθφ εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.7  Οη δαπάλεο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζην εξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ 

εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ, εμνπιηζκνχ, 

πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηά ησλ 

δαπαλψλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε 

ζέζε ηεο ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ δαπαλψλ 

απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ 

ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

(αλεμάξηεηα αλ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε 

ηδησηηθνχο ρψξνπο πνπ ήζειε κηζζψζεη ν Αλάδνρνο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρφλ δνζεί 

πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο). 

 

1.1.8  Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ, κεηαθνξψλ, 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ. θαζψο θαη φιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο, 

πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

 



1.1.9 Οη δαπάλεο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο  θπθινθνξίαο ηεο 

νδνχ, ιήςεο πξφζζεησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο φισλ 

ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ πξνο ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο  εξγαζηψλ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, πξφιεςεο  πξφθιεζεο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, 

ζε ξέκαηα-πνηάκηα θιπ θαζψο θαη ε δαπάλε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ (Δ..Τ.) θαζ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. Οη δαπάλεο γηα ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο  ησλ θαηαζθεπψλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο 

ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπο.  

 

1.1.10 Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο "δνθηκαζηηθά 

ηκήκαηα", πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθψλ, 

ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

 

1.1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε είδνπο κεραλήκαηνο ή άιινπ 

εμνπιηζκνχ (π.ρ. ηθξησκάησλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε, ε 

θχιαμε θαη ε αζθάιηζή ηνπο, ε επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε 

άκεζε απνθαηάζηαζε (φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε θάζε είδνπο ζηαιία ηνπο εθφζνλ 

δελ επζχλεηαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ, ε απνκάθξπλζή ηνπο καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε 

δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, 

ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θιπ. 

 

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ, φζν θαη γηα ηπρφλ άιια, πνπ ζα βξίζθνληαη επί ηφπνπ ησλ έξγσλ έηνηκα γηα ιεηηνπξγία 

(έζησ θαη αλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

 

1.1.12 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, κε 

ηηο ηπρφλ πξνζσξηλέο απνζέζεηο θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, θάζε είδνπο πιηθψλ ιαηνκείσλ, 

νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα θαη αλαθέξεηαη 

ξεηά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο, καδί κε ηελ εξγαζία πιχζεσο ή εκπινπηηζκνχ, πνπ ηπρφλ 

ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.13 Οη δαπάλεο απφ επηβεβιεκέλεο θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλεο απνδφζεηο θαη κεηαθηλήζεηο 

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εκπφδηα ζην ρψξν 

ηνπ έξγνπ (φπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, κε παξάδνζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πεξηνρψλ ηνπ 

έξγνπ, πνπ απαιινηξηψζεθαλ, δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.), απφ πηζαλέο παξεκβάζεηο, πνπ ζα 

πξνβάιινπλ νη αξκφδηνη γηα απηά ηα εκπφδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ. Γ.Δ.Η, θιπ.), απφ ηελ αλάγθε 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, απφ ηηο αλαγθαίεο κεηξήζεηο 

(ηνπνγξαθηθέο, γεσηερληθέο θ.α.), ειέγρνπο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ είηε απηέο απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε 

είλαη αλεγκέλεο ζηα Γ.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ θαζψο θαη ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ, πνπ 

ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο (πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ 

κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά) ή αθφκα θαη απφ πξνζσξηλέο πεξηνδηθέο ή θαη κφληκεο αιιαγέο 

ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. 

ενξηέο, βιάβεο ζε άιια έξγα θιπ.). 

 



1.1.14 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα 

ηε κε παξαθψιπζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο 

ηνπ θνηλνχ γεληθά, φπσο π.ρ.: 

 

 (1) Οη δαπάλεο ησλ πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο κηθξφηεξνπ ησλ 3,0 κ, πνπ 

ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ, εθφζνλ δελ 

είλαη δπλαηφλ, ζχκθσλα κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ή ηελ Τπεξεζία, λα γίλεη εθηξνπή ηεο 

θπθινθνξίαο ζε άιιεο δηαδξνκέο θαη εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ηέηνησλ νξπγκάησλ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 

 

 (2) Οη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ, θαηά ηα ηζρχνληα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Τπεξεζίαο, ηελ απξφζθνπηε θαη αθίλδπλε θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηνλ επξχηεξν 

γεηηνληθφ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη φπνπ απηφ απαηηεζεί, δειαδή νη δαπάλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

πεξίθξαμεο, ηελ θαζεκεξηλή θάιπςε ησλ νξπγκάησλ, , ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηε ζήκαλζε 

(πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη μερσξηζηά), ηε 

ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε θάζε επηθίλδπλνπ ρψξνπ, νη δαπάλεο δηεπζέηεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ 

απηψλ, φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ.. 

 

1.1.15 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο 

ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ 

αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, εθηφο αλ 

αιιηψο νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ., νη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ εθαξκνγήο, θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη κειεηψλ ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

εκπνδίσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο ζεκέιηα, πδάηηλνη 

νξίδνληεο, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω) ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ 

Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα φια ηα έξγα, πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη δαπάλεο ζχληαμεο θαη παξαγσγήο 

Μεηξψνπ Έξγνπ, ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

 

1.1.16 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο ππαξρφλησλ 

ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε 

επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ 

Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ, πνπ ζα ηα ππνβάιεη γηα αξκφδην 

έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο. 

 

1.1.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ θαηαιφγσλ 

νπιηζκνχ (φπνπ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ Τπεξεζία. 

 

1.1.18 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή 

θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω., θαζψο θαη νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ 

αδεηψλ θαη νη εξγαζίεο, πνπ αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο 

ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

1.1.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απνδέθηεο πδάησλ) θαη 

δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ νκβξίσλ θαη πεγαίσλ 

λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ, νη ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη ην 

πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 

1.1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ 

θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ. θαη ε 



απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε 

θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

 

1.1.21Οη δαπάλεο γηα ρξεζηκνπνίεζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαηνρπξσκέλσλ 

κεζφδσλ, επξεζηηερληψλ, εθεπξέζεσλ θιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

 

1.1.22 Οη δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία, νησλδήπνηε πξνζβάζεσλ θαη πξνζπειάζεσλ ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα θάζε 

βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δαπαλψλ ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε θαη 

απνκάθξπλζή ηνπο θαζψο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ (πξνζβάζεσλ, 

πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο 

γηα δηαηήξεζή ηνπο. 

 

1.1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ ησλ Ο.Κ.Ω. 

δηέξρνληαη εγθάξζηα απφ ην εχξνο θαηάιεςεο ηεο νδνχ ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη 

κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

 

1.1.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη απνδεκίσζεο θάζε 

είδνπο βιάβεο ή κε ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο πιηθψλ) θαη ζα νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε 

ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη 

γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

1.1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ  ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.26 Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή πξνζσξηλήο εμαζθάιηζεο εδαθηθήο  ισξίδαο, θαηαζθεπήο, 

ζήκαλζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ  νδψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη  δαπάλεο εληνπηζκνχ θαη εμεχξεζεο αλαγθαίσλ 

ρψξσλ θαη εμαζθάιηζεο ζρεηηθψλ αδεηψλ γηα ηελ ελαπφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, 

πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη πιενλαδφλησλ πιηθψλ γεληθφηεξα, νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ 

νδψλ πξνζπέιαζήο ηνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηακφξθσζε κεηά ηελ 

πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.27 Οη δαπάλεο πξνεξγαζίαο επηθαλεηψλ γηα ηηο νπνηεζδήπνηε αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο επ' 

απηψλ (παιαηψλ ή λέσλ επηθαλεηψλ) φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, άξζε θαη κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο. 

 

1.1.28 Οη δαπάλεο έληερλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, 

θξεαηίσλ αγσγψλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., γηα ηε ζχλδεζε αγσγψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζ' απηά 

(εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ). 

 

1.1.29 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο 

κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο ηθξησκάησλ, 

κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θιπ. 

 

1.1.30 Οη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο 

Δπηρεηξήζεηο, Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εθηφο 

αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 



1.1.31 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηηο 

ζρεηηθέο κειέηεο, ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, θαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 

αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ.  

 

1.1.32 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ζπκθσλεηηθψλ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο 

εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

1.1.33 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ δηθηχσλ, φπσο θπζηθνί ή ηερλεηνί πδάηηλνη αγσγνί, αγσγνί 

απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο ηεο πεξηνρήο θιπ, ηα νπνία ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: 

 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζε δπζκελείο κεηαρεηξίζεηο, 

  

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα 

γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο θπξίσο ή άιιεο εξγαζίεο. 
 

1.1.34 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο νη δαπάλεο θνξησεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο  ηεο  αζθάιηνπ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ απφ 

ηηο πεξηνρέο Θεζζαινλίθεο ή Αζελψλ κέρξη ηε ζέζε επεμεξγαζίαο ηεο θαη κέρξη ηε ζέζε 

ελζσκάησζήο ηεο, ε ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ν ρακέλνο ρξφλνο θνξηνεθθνξηψζεσλ, 

θαζψο θαη θάζε άιιε απαηηνχκελε δαπάλε γηα ηελ έληερλε ρξήζε ηεο (ζέξκαλζε, παξαγσγή 

δηαιπκάησλ θιπ) πιελ ηεο αμίαο ηεο αζθάιηνπ. 

  

1.3 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ην Όθεινο (Ο.Δ.) θαη ηα 

Γεληθά ΄Έμνδα ηνπ αλαδφρνπ (Γ.Δ.), ηα νπνία αθνξνχλ ζηα πάζεο θχζεσο βάξε, θξαηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο δαπάλεο επηζηαζίαο, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξσλ, δαζκψλ, 

αζθαιίζηξσλ, ηειψλ ραξηνζήκνπ, ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθψλ, απνδείμεσλ, ηφθσλ θεθαιαίσλ 

θίλεζεο, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ινηπψλ εγγπήζεσλ, δηνηθεηηθψλ εμφδσλ, ιεηηνπξγίαο 

γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα. 

 

Σν πνζφ γηα Γεληθά Έμνδα (Γ.Δ.) θαη Όθεινο ηνπ αλαδφρνπ (Ο.Δ.), αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 

πνζνζηφ, δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ 

Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

1.4 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ 

Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

1.5   ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ, νη νπνίεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην θαη είλαη παξεκθεξείο πξνο εθείλεο, πνπ θαιχπηνληαη 

απφ απηφ αιιά παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (απνδεθηά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο) ή επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο σο ηα θαησηέξσ παξαδείγκαηα: 

 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο (νκβξίσλ, αθαζάξησλ) απφ 

ηζηκεληνζσιήλεο θαη αγσγνί αθαζάξησλ απφ ακηαληνηζηκεληνζσιήλεο 

 

Γηα εζσηεξηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα 

ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

αληνρήο θαη κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ 



ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζπκβαηηθνχ ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ππάξρνπζαο 

ζην παξφλ Σηκνιφγην εζσηεξηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

 

     DN / DM  

 

  φπνπ  DN: Δζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM: Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζπκβαηηθνχ ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην παξφλ Σηκνιφγην. 

   

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 

ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

 

 (2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

 

   Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο 

πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

 

     DN / 12 

 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

 

 (3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

 

   Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο 

ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

 

     ΒN / 240  

  
                     φπνπ  ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο  ηαηλίαο ζε mm 

 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ 

 

 
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 

παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 

δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ 

έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 

αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m
3
.km 

 

ε αζηικέρ πεπιοσέρ Οη ηηκέο κνλάδνο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δκηόρ πόλεωρ   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   



 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Ππόζθεηη ηιμή για παπαηεηαμένη αναμονή 

θοπηοεκθόπηωζηρ (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 

ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 

εθζθαθέο) 

0,03 

 

 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] 

ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε 

θπβηθά κέηξα (m
3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 
Σε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε 

άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m
3
 θάζε 

εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΕΤ 

ΟΔΟ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 

αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αναθεώρηζης (δεν 
προβλέπεηαι άλλη, ιδιαίηερη αναθεώρηζη ηοσ μεηαθορικού έργοσ). 

 
 

  



 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΟΓΟΣΡΩΙΑ 

 

 

Άπθπο Γ-1  ΤΠΟΒΑΗ ΟΓΟΣΡΩΙΑ  
 

Άπθπο Γ-1.1  Τπόβαζη οδοζηπωζίαρ μεηαβληηού πάσοςρ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121.Β) 
 

Καηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 

ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ 

απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο 

θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε 

απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους  
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:  

 Αξηζκεηηθά:                      [*] 

 
 
Άξζξν Γ-1.2  Τπφβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3111.Β) 
 

Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά 

αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο 

νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο 

επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε 

απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 

0.10 m  
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Ένα εςπώ και ενενήνηα λεπηά 

 Αξηζκεηηθά:    1,90              [*] 

 

 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΑΦΑΛΣΙΚΑ 

 

 



1ο Άπθπο Υ  Γ-8  Δπηζθεπή (επνχισζε)  θζνξψλ αζθαιηηθνχ  

                               νδνζηξψκαηνο δη αζθαιηηθνχ κίγκαηνο   

                               παξαζθεπαδνκέλνπ ελ ζεξκφ  

      (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4720Α) 

 

Δπηζθεπή θζνξψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο δη αζθαιηηθνχ κίγκαηνο παξαζθεπαδνκέλνπ ελ 

ζεξκφ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζχκθσλα 

κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  

       ηελ εξγαζία  επηζθεπήο θζνξψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο πεξηιακβάλνληαη ε 

πξνκήζεηα επί ηφπνπ ησλ έξγσλ αζθαιηηθνχ κίγκαηνο θαη αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο, ε ζηαιία 

ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, πξνεπαιείςεσο, δηάλνημε ιάθθσλ,  ε θπιίλδξσζε ηνπ 

αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψζηε λα πξνθχςεη ε 

πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα κεηά ηεο πξνκήζεηαο επί  ηφπνπ απάλησλ 

ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ. 

 

Σηκή αλά ηφλν αζθαιηνκίγκαηνο επ’ απηνθηλήηνπ (Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε βάζε  ηα 

δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο). 

 

ΔΤΡΩ   Οινγξάθσο: εκαηόν είκοζι ηέζζεπα & ενενήνηα λεπηά  

            Αξηζκεηηθά:  124,90 

 

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 

Μέγαξα: 24 /7 /2017                 Μέγαξα: 24 /7 /2017                 Μέγαξα: 24 /7 /2017                 

Ο Γ/ληήο Σ.Τ.Γ.Μεγάξσλ             Η Πξ/λε Σ.Τ.Γ.Μ.                 Η πληάμαζα 

 

  

     Δ.Ρνχζζεο                      Δ.Σζάθσλα                         Κ. Μνπξειάηνπ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο              Πνιηηηθφο Μεραληθφο                      Σνπνγξάθνο Μεραληθφο       

 

 

                                                                                                      Π. Καηξαθνχιε 

                                                                                                    Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ     

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ – ΈΡΓΩΝ 
 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άπθπο 1o 

Η παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΕΕΠΠΙΙΚΚΕΕΤΤΗΗ  ΥΥΘΘΑΑΡΡΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟΔΔΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΤΤ  ΟΟΔΔΗΗΓΓΟΟΤΤΝΝ  ΕΕ  ΔΔΑΑΙΙΚΚΟΟΤΤ  

ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΤΤ  ΣΣΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΙΙΑΑ  ΠΠΤΤΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΙΙΑΑ  ΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΦΦΗΗ  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάμμοουυ», 

Πξνυπνινγηζκνχ 21.800,00 € (με Φ.Π.Α.24%) 

 

Άπθπο 2ο  Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016, φπσο απηέο 

ηζρχνπλ ζήκεξα, θιπ. λφκνπο θαη δηαηάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε Γεκ. Έξγσλ. 

 

Άπθπο 3ο  Πποθεζμία εκηέλεζηρ έπγος - Ποινικέρ πήηπερ. 

1)  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο 

εξγνιαβίαο εληφο   (3 μηνών)  απφ ηελ Τπνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2)  Ωο ρξφλνο εγγπήζεσο γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ην 15κελν 

απφ ηεο πεξαηψζεσο ησλ εξγαζηψλ. 

Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο απνηειεί αθεηεξία κεηξήζεσο ησλ 

πξνζεζκηψλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε χκβαζε. 

Γηα ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ηελ έγθξηζή ηνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα. Γηα θάζε κέξα 

αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

επηβάιινληαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ην άξζξν 148 ηνπ Ν4412/2016 πνηληθέο ξήηξεο. 

 

 

ΈΈρργγοο::  ΕΕΠΠΙΙΚΚΕΕΤΤΗΗ  ΥΥΘΘΑΑΡΡΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟΔΔΩΩΝΝ  

ΠΠΟΟΤΤ  ΟΟΔΔΗΗΓΓΟΟΤΤΝΝ  ΕΕ  ΔΔΑΑΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΤΤ  ΣΣΑΑ  
ΠΠΛΛΑΑΙΙΙΙΑΑ  ΠΠΤΤΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΙΙΑΑ  ΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΦΦΗΗ  

ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΟΟΤΤ  
  

  
                 



 

 

 

Άπθπο 4ο  Ππόγπαμμα καηαζκεςήρ ηος έπγος 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθπφλεζε - Πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

(ρξνλνδηάγξακκα) αληαπνθξηλνκέλνπ πξνο ηηο εθ ηεο παξνχζεο ππνρξεψζεηο, ην 

νπνίν ζα ππνβιεζεί ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία εληφο πξνζεζκίαο δέθα 

πέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ ε δηεπζχλνπζα ή επηβιέπνπζα ππεξεζία νθείιεη λα εγθξίλεη 

ή δηνξζψζεη κέζα ζε δέθα πέληε (15) κέξεο θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 

ηνπ Ν. 4412/16. Σν ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηκεκαηηθέο 

απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε θαη είλαη αλέθθιεηεο. ην 

δηάζηεκα απηφ ν αλάδνρνο (εξγνιεπηηθή επηρείξεζε) νθείιεη λα θάλεη έλαξμε 

εξγαζηψλ ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ζηαδίσλ (πξνεηνηκαζία, ιήςε δηαηνκψλ, θίλεζε 

δηαδηθαζίαο γηα ηε ιήςε ζρεηηθψλ αδεηψλ απφ Γεκν, Σξνραία, ΟΑΑ, ΓΔΗ θιπ, 

δνθηκαζηηθέο ηνκέο) ή θαη ηνπ θπξίνπ έξγνπ ζε φηη αθνξά ή επεξεάδεηαη απφ ηα 

ζηάδηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

Οη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ, είλαη νη ελδηάκεζνη ρξφλνη φπσο 

απηνί αλαθέξνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η πνηληθή ξήηξα ππέξβαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ 

ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ νθεηιφκελεο ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ζα 

επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν4412/16 φπσο απηφο 

ηζρχεη.  

 

Άπθπο 5ο  Δγγςήζειρ-Αζθαλιζηήπιο ςμβόλαιο 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαηαηίζεηαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16.  

 

Άπθπο 6ο  Μελέηη ζςνθηκών καηαζκεςήρ ηος έπγος 

Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλάδνρνπ πξνυπνζέηεη φηη έιαβε ππφςε ηνπ θαηά ηε 

ζχληαμε ηεο, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, δειαδή ηε ζέζε ηνπ έξγνπ 

θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζνλ κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, 



δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ αλάγθε 

θαηαζθεπήο νδνχ πξνζπειάζεσο, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο ρεηξψλ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θάζε άιιε ηνπηθή, εηδηθή θαη γεληθή  ζπλζήθε, 

ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ηα νπνία κπνξεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη φηη ηα έξγα ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηε 

χκβαζε θαη ηε Μειέηε πξνο ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν Αλάδνρνο. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αδεκίσο γηα ην έξγν ζηελ ζχληαμε νπνίσλ 

πξφζζεησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο εθαξκνγήο απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. 

 

Άπθπο 7ο  Ημεπολόγιο 

Ο Αλάδνρνο κεξηκλά ζηελ ηήξεζε Ηκεξνινγίνπ φπσο νξίδεηαη κε ην άξζξν 146 ηνπ 

Ν.4412/16. 

 

Άπθπο 8ο Γενικέρ ςποσπεώζειρ ανάδοσος-Πποδιαγπαθέρ 

Οη γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλάδνρνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 138 ηνπ Ν 4412/16.  

Πέξαλ απηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα: 

- Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ζην εξγνηάμην, γηα ηελ 

έθδνζε αδεηψλ εξγαζίαο απφ αζηπλνκηθέο αξρέο, αλ απαηηείηαη, ηε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ, ηνπο εξγαηηθνχο λφκνπο ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο, θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θιπ. 

- ε δέθα πέληε (15) κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιεη 

νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ ζην νπνίν λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο, ηα πιήξε 

ζηνηρεία ζηειερψλ εμνπιηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε 

εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (άξζξν 138ηνπ Ν. 4412/16). 

- Nα ππνβάιιεη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (εθφζνλ απαηηείηαη) ,ζε δχν (2 ) 

αληίγξαθα, ζηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 

- Να παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ 

κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ησλ κεραληθψλ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηεο ελ 

γέλεη αζθαιείαο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ θαη θάζε 

ηξίηνπ θαη λα εθηειεί επ’ απηνχ ηηο νδεγίεο ηεο Δπηβιεπνχζεο Τπεξεζίαο, ηνπο 

ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο, (ΑΤ, ΦΑΤ θιπ.) θέξνληνο ηελ επζχλε 



απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο γηα θάζε ζπλέπεηα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε κε 

εθαξκνγή ηνπο. 

- Οξηζκέλεο εξγαζίεο εθζθαθψλ θιπ ιφγσ παξνπζίαο αγσγψλ θνηλήο θαη ηδησηηθήο 

σθειείαο θαη άιισλ εκπνδίσλ, πξέπεη λα εθηειεζζνχλ κε πξνζνρή δηα ρεηξφο 

απνθιεηφκελεο ηεο ρξήζεσο κεραληθψλ κέζσλ. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

απηψλ πξέπεη o εξγνιάβνο λα πάξεη ηα απαξαίηεηα κέηξα (ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ, 

πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ, θαλψλ ηελ λχθηα) γηα λα απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε 

αηχρεκα ζηνπο εξγαδνκέλνπο δηαβάηεο, ηξνρνθφξα θιπ. θαη νπνηαδήπνηε βιάβε 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθειείαο, ππνλφκνπο, θαζψο θαη ηηο παξαθείκελεο 

νηθνδνκέο. 

- Όηαλ είλαη εμαηξεηηθά επείγνπζεο νξηζκέλεο εηδηθέο εξγαζίεο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνπεξαησζνχλ γξήγνξα γηα λα πξνιεθζνχλ πηζαλά αηπρήκαηα ή δεκηέο ζην έξγν 

ηδίσο φηαλ αλακέλνληαη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ν εξγνιάβνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εξγαζηεί ππεξσξηαθά Κπξηαθέο θαη γηνξηέο εθφζνλ ηνλ δηαηάμεη ε 

Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θαη αθνχ κε δηθή ηνπ κέξηκλα πάξεη άδεηα απφ ηηο Αξκφδηεο 

Αξρέο. 

- Γηα θάζε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, πξέπεη πξνεγνχκελα λα ζπλελλνείηαη κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο 

Αζηπλνκίαο θαη Σξνραία Κηλήζεσο. θαζψο θαη κε ηνπο ΟΑΑ θαη ΔΘΔΛ γηα 

πηζαλή εθηξνπή ησλ δξνκνινγίσλ ηνπο. Να ηνπνζεηεί πηλαθίδεο πνπ ζα θαζνδεγνχλ 

ηελ θπθινθνξία, λπθηεξηλά θσηεηλά ζήκαηα θιπ. 

- Δπίζεο λα θάλεη πεξίθξαμε ζηηο ζέζεηο πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία 

νρεκάησλ θαη πεδψλ θαη λα ηηο επηζεκαίλεη ηνπνζεηψληαο πηλαθίδεο, λπθηεξηλά 

ζήκαηα θιπ. 

- Να εμαζθαιίζεη αζθαιή πεξάζκαηα, φπνπ ππάξρνπλ αθάιππηνη ηάθξνη θαη ζε 

επίθαηξα ζεκεία γηα ηνπο δηαβάηεο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κεηά απφ ππφδεημε ηνπ 

Δπηβιέπνληα. 

- Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο εθπφλεζεο νπνηαζδήπνηε 

κειέηεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηε ζπληάμεη άλεπ ηδηαηηέξαο ακνηβήο θαη ε 

ακνηβή ζπκπεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

- Μεξηκλά ψζηε φρη κφλν λα κελ ζηαζκεχνπλ νρήκαηα θ.ι.π. ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, 

αιιά θαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ηπρφλ ζηαζκεπφλησλ νρεκάησλ θ.ι.π. ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο.  



Σν έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ΔΣΔΠ, ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ Σ..Τ. φπξσο απηή έρεη εγθξηζεί θαη ηζρχεη 

 

Άπθπο 9ο  Πποκαηαβολέρ 

Πξνθαηαβνιέο ζηνπο Αλαδφρνπο θαηαβάιινληαη κφλν αλ πξνβιέπνληαη απφ ηε 

Γηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο θαη εθαξκφδνληαη γη απηέο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην 

άξζξν 150 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άπθπο 10ο  Λογαπιαζμοί 

Οη Λνγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη θάζε κήλα, εθηφο αλ πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά ε 

χκβαζε. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο  απφ ην άξζξν 152 ηνπ 

Ν.4412/16.. 

ε θάζε Λνγαξηαζκφ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίδεη ηηο απνδείμεηο ησλ ππνρξεσηηθψλ 

θαηαβνιψλ πξνο ηα Σακεία  θαη  βεβαηψζεηο  εμφθιεζεο  ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ  

πξνο ηνλ  Αζθαιηζηηθφ  Οξγαληζκφ ηνπ ΙΚΑ γηα ην ζχλνιν, αλαθεθαιαησηηθά, ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ πνζνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη θξαηήζεηο είλαη: 1,00 % ππέξ 

ΣΜΔΓΔ, 0,6 %, 3 % θφξνο εξγνιάβνπ, 0,5 % ππέξ Δ.Μ.Π. θαη ραξηφζεκν 2,4 % 

ζηηο θξαηήζεηο ΣΜΔΓΔ, ΔΜΠ, 6% θ.ι.π. 

 

Άπθπο 11 o  Γενικά έξοδα και όθελορ ηος επγολάβος 

Γηα ηα γεληθά έμνδα ηνπ εξγνιάβνπ θαη ην φθεινο ηνπ πξνζηίζεηαη πνζνζηφ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο πνζνζηφ 18 % . 

 

Άπθπο 12ο  Διδικέρ Γαπάνερ πος βαπύνοςν ηον ανάδοσο 

ηα γεληθά έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζην γεληθφ ηνπ φθεινο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 

10, πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ δαπάλεο. 

α)  Όιεο νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλάδνρνπ φπσο 

αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν 8. 

β)  Η δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

γ)  Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ πνπ ζα απαηηεζεί γηα λα 

δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηεο 

εξγαζίαο πνπ εθηειέζζεθε, ηεο δηαπίζησζεο ησλ δηαηνκψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

έξγνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Τπ.Τπν.Με.Γη., ησλ 

ΔΣΔΠ θαη ησλ Δγθπθιίσλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 



εκεηψλεηαη φηη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα: 

1. Να θάλεη δεηγκαηνιεςίεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ΔΣΔΠ Ο 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηε ιήςε ησλ δνθηκίσλ θαη λα 

ζηέιλεη ηα δείγκαηα γηα έιεγρν ζην ΚΔΓΔ ή ην ΠΔΓΔ ή ζε ηδησηηθφ εξγαζηήξην 

αλαγλσξηζκέλν απφ ην Τπ.Τπν.Με.Γη. Κάζε είδνο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηηο δεηγκαηνιεςίεο βαξχλεη εμνινθιήξνπ  ηνλ αλάδνρν.  

2. Να ειέγρεη παξαζηαηηθά ζηνηρεία γηα ηα ζπζζσκαησκέλα ζην έξγν πιηθά 

(ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο θ.ι.π. ).  

δ)  Η ζχληαμε ηεπρψλ Αλαιπηηθψλ Δπηκεηξήζεσλ, Πξσηνθφιισλ, ζρεδίσλ 

εθαξκνγήο, Ηκεξνινγίνπ, δαθηπινγξαθήζεηο θαη θσηνηππίεο ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ, θαζψο θαη ε εθηχπσζε Λνγαξηαζκψλ ή πγθξηηηθψλ Πηλάθσλ κε 

κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

ε)  1. Η θσηνγξάθεζε ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ έξγνπ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ε 

εθηχπσζε νξηζκέλσλ απφ απηέο ζχκθσλα κε επηινγή ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. 

     2. Η βηληενζθφπεζε ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Τπεξεζίαο 

 

Άπθπο 13ο  Άδειερ 

Η θξνληίδα γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνηαζδήπνηε άδεηαο, εθ’ φζνλ απαηηεζεί, θαη ε 

δαπάλε γηα ηελ έθδνζε απηήο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

Άπθπο 14ο  Δςθύνη ηος Ανάδοσος για ηην εθαπμογή ηηρ μελέηηρ και για ηην 

ποιόηηηα ηος έπγος. 

χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηφζν γηα ηελ  εθαξκνγή 

ηεο κειέηεο, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ κφλνο ππεχζπλνο 

είλαη ν αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία δελ 

απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ’ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο, γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο 

εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 138 ηνπ Ν4412/16. 



 

Άπθπο 15ο  Σποποποίηζη πποϋπολογιζμού 

Όια ηα φξηα ή πνζνζηά ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16 (απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ, 

λέεο εξγαζίεο) αλαθέξνληαη ζηα αξρηθά πνζά θαη ηηκέο ηεο ζχκβαζεο καδί κε ηα 

απξφβιεπηα, κεησκέλα θαηά ην θαη’ εθηίκεζε ηεο Τπεξεζίαο πνζφ γηα αλαζεψξεζε 

ηηκψλ, πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ κειέηεο. 

 

Άπθπο 16ο  Γιεύθςνζη ηων έπγων από ηον ανάδοσο - Πποζωπικό ανάδοσος. 

Σν έξγν δηεπζχλεηαη είηε απηνπξνζψπσο απφ ηνλ αλάδνρν είηε απφ πιεξεμνχζην 

αληηπξφζσπν ηνπ απνδεθηνχ απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 139 

ηνπ Ν4412/16 πξέπεη λα είλαη Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο ή Μεραληθφο Σ.Δ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ην αλαγθαίν 

ηερληθφ – επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί, Μεραληθνί ΣΔ, 

Δξγνδεγνί θαη ινηπνί Σερληθνί θαη Γηνηθεηηθνί- Οηθνλνκηθνί ππάιιεινη). 

Όινη νη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη κε ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Η Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ 

απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην νπνηνπδήπνηε απαζρνινπκέλνπ ζ’ απηφ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηνλ ζεσξήζεη αθαηάιιειν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

έθδνζε θάζε άδεηαο ε νπνία είλαη θαηά λφκνπ απαξαίηεηε, θαζηζηάκελνο θαηά λφκν 

νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ. 

 

Άπθπο 17ο  Δπγαζίερ ηος εκηελούνηαι από ηην ςπηπεζία ή άλλοςρ αναδόσοςρ 

Φθοπέρ από εγκαηαζηάζειρ και από ηον ανάδοσο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη 

εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε ηνπο κε ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί (π.ρ. ηθξηψκαηα θιπ) θαη λα ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινχκελσλ 

απ’ απηφλ εξγαζηψλ, νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ 

ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο. 



Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε θαη κε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ θσιηψλ θαη 

απιαθψλ ζε θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα 

κεραληθνχ. 

Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζε 

νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ 

απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ δεκηά ή ηε θζνξά 

ζηελ πξνηέξα ηνπο θαηάζηαζε. 

 

Άπθπο 18ο  κςποδέμαηα 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο θαηά ην ρξφλν ηεο Γεκνπξαζίαο. 

Η αλάκημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ 

αλακηθηήξα, απφδνζεο πνιιαπιαζίνπ αθεξαίνπ ζάθνπ ηζηκέληνπ. 

Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ειέγρσλ θαη πξνειέγρσλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

Όκνηα ηνλ αλάδνρν βαξχλνπλ θαη φιεο νη απνδεκηψζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο 

ζθπξνδέκαηνο. 

Η ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο φισλ ησλ νπιηζκέλσλ ηκεκάησλ θαηαζθεπήο ζα 

γίλεηαη κε ρξήζε δνλεηψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ αλάδνρνπ ιφγσ ρξήζεσο 

δνλεηψλ, ε νπνία ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο 

εξγαζηψλ θαη ζηα θαη’ απνθνπή ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο αληνρήο κε ιήςε δνθηκίσλ 

θαηά ηε δηάζηξσζή ηνπ. Η ιήςε θαη νη δνθηκέο ησλ δνθηκίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

δαπάλεο ηνπ αλάδνρνπ κε ηελ παξνπζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο ιήςε ππξήλσλ 

(θαξφησλ) θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα θαη δνθηκή ηεο αληνρήο ηνπο Θα γίλεηαη κε 

δαπάλεο ηνπ αλάδνρνπ θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Άπθπο 19ο  Σπόπορ επιμεηπήζεων επγαζιών 

Ωο ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηάθνξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηζρχεη o θαζνξηδφκελνο απφ 

ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηνπ ηξφπνπ επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ εληαίσλ 

ηηκνινγίσλ.  



Κάζε είδνο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία δελ νξίδεηαη ηδηαίηεξνο ηξφπνο επηκέηξεζεο 

επηκεηξείηαη θαη πιεξψλεηαη θαηά ηελ πξαγκαηηθψο εθηειεζζείζα πνζφηεηα (m3, m2, 

mm θιπ) κε ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηπρφλ αληηζέησλ ζπλεζεηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ηηκή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο( 

απφμεζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο), αθνξά θξεδάξηζκα ζε 

πάρνο πέληε εθαηνζηψλ. Σπρφλ ιηγφηεξν ή επηπιένλ πάρνο θξεδαξίζκαηνο ζα 

πιεξψλεηαη αλαινγηθά πξνο ηε βαζηθή ηηκή ηνπ άξζξνπ. 

 

Άπθπο 20ο  Απολογιζηικέρ επγαζίερ. 

Η Τπεξεζία δχλαηαη λα επηβάιεη ζηνλ αλάδνρν ηελ απνινγηζηηθή εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 154 ηνπ Ν4412/16. 

 

 

Άπθπο 21ο  Γοκιμέρ Δγκαηαζηάζεων 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηελ νιηθή πεξάησζε, ησλ  εγθαηαζηάζεσλ λα 

θάλεη κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο (ζ’ απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε 

γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θεληξηθήο ζέξκαλζεο) ηηο 

απαηηνχκελεο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ 

πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 

Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπο, λα ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ επίβιεςε 

ζε δχν (2) αληίγξαθα, πιήξεηο θαη ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζηεθαλ απ’ απηφλ. Μηα ζεηξά απφ ηηο 

νδεγίεο απηέο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην 

αξρείν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, λα δηδάμεη 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηε ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Καηά ην ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν εξγνιάβνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά 

δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο 

πξφζζεηε ακνηβή γη απηφ.  



ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία 

επζχλεηαη ν ίδηνο, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν 

θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή απ’ επζείαο, 

ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πεξηνξηζηεί ζηνλ εληφο ηνπ θηηξίνπ ρψξνπ, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη 

λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ θηηξίνπ 

θπθινθνξία ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ εξγνιαβηψλ. 

 

Άπθπο 22ο  Μηηπώο έπγος 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ 

πξνζσξηλή παξαιαβή, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) 

αληίγξαθα ζηελ Τπεξεζία ην κεηξψν ηνπ έξγνπ. 

 

Άπθπο 23ο  Σοποθέηηζη πινάκων 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εληφο (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο λα ηνπνζεηεί ζε εκθαλείο ζέζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ κία (1) ηνπιάρηζηνλ 

πηλαθίδα ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην (1) θαη νη νπνίεο ζα παξακέλνπλ ζην έξγν 

κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. 

 ε αλάινγεο πεξηπηψζεηο ζα ηνπνζεηείηαη πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκφ εθδφζεσο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο (ζρ. 3) ή θαη θηλεηέο πηλαθίδεο (ζρ.2) ζε ππθλά δηαζηήκαηα 

(αξρή-ηέινο ηνπ έξγνπ θαη ζε θάζε δηαζηαχξσζε). 

 

Άπθπο 25ο  Τγιεινή και Αζθάλεια 

Τπελζπκίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο θαη 

ε πηζηή ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο αζθαιείαο. 

Η Τπεξεζία κπνξεί λα ειέγρεη ηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ ζηα έξγα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο, θαη λα δεηά πξφζζεηα 

ή ελαιιαθηηθά κέηξα αλ ην θξίλεη απαξαίηεην ή αλ ζεσξεί φηη ν ηειεπηαίνο δελ ηεξεί 

ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη ή φηη ηα ηεξνχκελα είλαη αλεπαξθή, ρσξίο απηφ 



λα απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο θαη ρσξίο λα δίλεη ζ’ απηφλ δηθαίσκα πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά, θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο : 

1. Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177Α/18.10.85) «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» 

2. Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11Α/96) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ 

θαη 91/383/ΔΟΚ» 

3. Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138Α/88) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ 

αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο θιπ.» 

4. Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212Α/96) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα, ζε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ» 

5. Ν. 1396/83 (ΦΔΚ 126Α/15.09.83) «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα » 

6. Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142Α/75) «Πεξί αζθαιείαο ησλ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ» 

7. Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193Α/80) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ»  

8.  Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260Α/81) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ζε εξγνζηάζηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ» 

9. Ν. 1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) « Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο πνπ 

αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.» 

10. Π.Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220Α/94) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα 

ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ 

εξγαζία ηνπο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ» 

11. Π.Γ. 396/94 (ΦΔΚ 220/94) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα 

ηε ρξήζε απ’ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ 

εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ» 

12. Π.Γ. 105/95 (ΦΔΚ 67Α/95) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο 

ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ» 



13. Π.Γ. 77/93 (ΦΔΚ 34Α/93) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, 

ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο θιπ., ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ 

πκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ» 

14. Π.Γ. 399/94 (ΦΔΚ 221Α/94) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, 

ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία  90/94/ΔΟΚ» 

15. Π.Γ. 77/93 (ΦΔΚ 34Α/93) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο 

πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ 

εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ» 

16. Π.Γ. 70α/1988 (ΦΔΚ 31Α/17.02.88) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία» 

17. Π.Γ. 85/91 (ΦΔΚ 38Α/18.03.1991) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο  

θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία, 

ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ» 

18. Π.Γ. 397/94 (ΦΔΚ 221Α/94) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

θαηά ηελ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε 

ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 

90/269/ΔΟΚ» 

19. Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10Α/96) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ» 

20. Σερληθή πξνδηαγξαθή ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ εληφο θαη εθηφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ( ΓΙΠΑΓ/νηθ502/1.7.2003 – ΦΔΚ 946Β΄/9.7.2003) 

 

χκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, ν Αλάδνρνο, κεηαμχ άιισλ, νθείιεη : 

i. Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ππεξεζίεο Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ 

Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν. 1568/85 θαη ηνπ Π.Γ. 17/96. 

ii. Να ηεξεί επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ην νπνίν ζα 

πξνκεζεπηεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

iii. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ Γλσζηνπνίεζε Έλαξμεο Δξγαζηψλ, πνπ ζα έρεη 

θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96. 

iv. Να νξίζεη πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 

305/96 



v. Να ππνβάιεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ κε ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ην Φάθειν 

Αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ κε ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο λα 

ελεκεξψλεη, ζπκπιεξψλεη θαη λα ηξνπνπνηεί ην ρέδην θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο 

θαη Τγείαο θάζε θνξά πνπ πξνθχπηνπλ λέα ζηνηρεία. 

vi. Να εθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα φπσο : 

- Πνιηηηθή Αζθαιείαο 

- Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη ππεπζπλνηήησλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο 

- Παξαθνινχζεζε αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ 

- Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

- Αλαζεψξεζε ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο 

- Παξαθνινχζεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

 

Άπθπο 26ο  Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

ε θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θ.ι.π. δηαηάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε Γεκ. Έξγσλ. 

 

 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μέγαξα  24  / 7   /2017     Μέγαξα   24 / 7   /2017   Μέγαξα  24 / 7  

/2017 

Οη  πληάμαζεο  Η Πξ/λε Σκήκαηνο Μειεηψλ-Έξγσλ         Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

Π. ΚΑΣΡΑΚΟΤΛΗ    Ε.ΣΑΚΩΝΑ                  Ε.ΡΟΤΗ 

 

ΑΙΚ. ΜΟΤΡΔΛΑΣΟΤ 

 

 

 

Δγθξίλεηαη κε ηελ     /2017 Απφθαζε δεκνηηθνχ /ιηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 

 


