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                      ΠΡΟΣ 

1) ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ  – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 

Τ.Κ. 15343  

2) Χ. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΑΡΙΔΑΙΑ – 2Ο ΧΛΜ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΚ 58400 

3) ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΥΚΑΣΟΥ 59 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - Τ.Κ. 

55153 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση του άρθρου 120 του N. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 53 του N. 4782/21, για συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση του 

άρθρου 118 του N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 

4782/2021, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Ο Δήμος Σκύδρας έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) και ιδίως των άρθρων 

54 (παρ. 7), 118, 120 (παρ. 3), 73 (παρ. 1,2,6 & 7) και 74 (παρ.1), όπως 

συμπληρώθηκαν/τροποποιήθηκαν/αντικαταστάθηκαν/διαμορφώθηκαν και ισχύουν, 

σύμφωνα με τα άρθρα 17, 22, 23, 50 & 53 του Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α’/09.03.2021).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197Α’/12.10.2020) και ειδικότερα του 

άρ.40, §1ζ.  

4. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σκύδρας, οικονομικού έτους 2022  

5. Την αριθ. 05/2022 μελέτη που συντάχθηκε για το έργο με τίτλο: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ», 

εκτιμώμενης αξίας 59.904,00 € + 14.376,96 € (ΦΠΑ 24%) = 74.280,96 € 

6. Την αριθ. πρωτ. 4586/23-05-2022 ΑΑΥ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 3 του Π.Δ. 80/2016 για το οικονομικό έτος 2022 (δέσμευση πίστωσης 

60.000,00 € από τον ΚΑ 15.7326.001). 





7. Το γεγονός πως το έργο σύμφωνα με την αριθ. 06/2022 μελέτη και το άρθρο 100 

του ΚΔΕ (Ν. 3669/2008 όπως ισχύει) περιλαμβάνει εργασίες που εμπίπτουν στην 

κατηγορία των εργασιών Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

8. Το γεγονός πως οι καλούμενοι οικονομικοί φορείς έχουν το εκ του νόμου 

δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, δηλαδή είναι 

εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων – κατηγορία Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για έργα αντίστοιχου προϋπ/σμού.  

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε: 

Προσφορά για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ», μέχρι την 31/05/2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ 

και ώρα 10:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Σκύδρας (Εθνικής Αντιστάσεως 20 –ΤΚ 58500), καθώς επίσης και 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

στον συστημικό διαγωνισμό με αριθμό 189323.  

Για την συμμετοχή σας στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται, όπως όλοι οι 

οικονομικοί φορείς να διαθέτετε ψηφιακή υπογραφή.  

Η προσφορά για την ανάθεση του εν λόγω έργου συντάσσεται στην ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς:  

α) Η λέξη Προσφορά προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκύδρας  

β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,  

γ) Ο τίτλος της σύμβασης (έργου) για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του 

άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 

4782/2021  

δ) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, δηλαδή: επωνυμία του νομικού προσώπου ή 

ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία 

επικοινωνίας (πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, e-mail). 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ.  

Η ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

του προσφέροντος οικονομικού φορέα  





α) ως φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας,  

β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και  

γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο e-ΕΦΚΑ ( πρώην ΕΤΑΑ -

ΤΜΕΔΕ).  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 

τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών 

προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι (παρ.2.α & β του άρ. 

73 του ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 22 του ν. 4782/21).  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα 

άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπού; 

Ασφαλιστικούς οργανισμούς απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Όλες οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά 

την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς και θα φέρουν την ένδειξη «….. 

συμμετοχή σε διαγωνισμό….» .  

3. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων – κατηγορία Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για έργα αντίστοιχου πρ/σμού (παρ.2 του άρ.75 και άρ.76 του ν. 

4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 24 του ν. 4782/21).  

4. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης»  

Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης», από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του οικονομικού φορέα.  





Η εκτύπωση θα φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης.  

5. Υπεύθυνη Δήλωση  

1. Εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 και ισχύει. Σε 

περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 

εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του 

Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 4782/2021 και ισχύει 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ή  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της εταιρείας, ή  

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) 

στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του 

Ν.4412/2016). 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 

το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 





οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Ειδικότερα θα δηλώνετε ότι:  

Δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 

ακόλουθα εγκλήματα:  

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),  

β) Ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της  

25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της  

31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α 

παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) 

του Ποινικού Κώδικα,  

γ) Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 

προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 

(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 

386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 





των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν 

αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις 

για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

του ν. 4689/2020 (Α' 103),  

δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 

2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης 

πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα 

των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103), 

ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 

39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),  

στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  





2. Μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει 

συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του ν 4412/2016 με το Δήμο Σκύδρας για 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την υποβολή της προσφοράς του  

3. Περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 § 4 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 και ισχύει)  

4. Περί μη έκδοσης σε βάρος του δικαστικής ή διοικητικής απόφασης με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 § 12 του Ν.4412/2016, όπως 

ισχύει)  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 § 12 του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει).  

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) και 

τα άρθρα 13 και 15 του Ν. 4727/2020 (Α' 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους.».  

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που 

δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) . 

 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει σε ενιαίο στάδιο. Η 

τριμελής επιτροπή, σύμφωνα με την αρίθμ. 4591/23-05-2022 απόφαση Δημάρχου, 

ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας 





και εισηγείται την έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης στον 

μειοδότη και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή. 

Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού 

και κατακύρωσης της σύμβασης σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα 

στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατόπιν κοινοποιείται η απόφαση 

κατακύρωσης και στον προσωρινό ανάδοχο.  

Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος όπως προσέλθει σε ορισμένο τόπο και 

χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του, η αναθέτουσα αρχή, 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 

λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, 

σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021.  

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4412/2016 

με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

εργοληπτικής επιχείρησης.  

Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σκύδρας. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του Ν.4782/2021 

που τροποποιεί το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, ζητείται από τον ανάδοχο της 

σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης» σε ποσοστό (5%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι 59.904,00 € € χ 5% = 2.995,20 € η οποία 

κατατίθεται πριν την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.  

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται :  

(α) Στο ΚΗΜΔΗΣ  





(β) Στο ΕΣΗΔΗΣ  

(γ) Στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Α: Γενικά στοιχεία:  

Τόσο η ανάθεση όσο και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/21 και 

θα διεξαχθούν υπό τους όρους του νόμου αυτού, καθώς και της παρούσας 

πρόσκλησης και της αριθ. 06/2022 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Σκύδρας.  

Β. Κριτήριο ανάθεσης:  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 30 του Ν. 4782/21.  

Γ. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Με το άρθρο 118 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ή 

ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει 

σύμβαση μέσω ανάθεσης με το Δήμο Σκύδρας για έργα, μελέτες, τεχνικές και 

λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

 

Η Δήμαρχος Σκύδρας 

 

 

Ιγνατιάδου Αικατερίνη 





 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Τ.Υ.Δ.Σ. 

 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  06/22 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

      ΕΡΓΟ:  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την μελέτη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ». 

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει η διαμόρφωση της εισόδου για την καλύτερη απορροή 

των ομβ΄ριων υδάτων, καθώς επίσης και το βάψιμο της περίφραξης και η τοποθέτηση 

καθισμάτων στις κερκίδες του γηπέδου Σκύδρας.   

Ο προϋπολογισμός του έργου, μαζί με απρόβλεπτα , ΓΕ & ΟΕ 18% και ΦΠΑ 24% , 

ανέρχεται στο ποσό των 74.280,96 € ευρώ και θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ έτους 2022.  

Το έργο θα εκτελεσθεί  σύμφωνα  με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 του Ν. 

3263/2004 και του Ν. 3669/2008 περί εκτελέσεως Δημοτικών Έργων και τις 

τροποποιήσεις τους όπως ισχύουν κάθε φορά.  

 

ΣΚΥΔΡΑ    16 / 05 / 2022 

Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

  





EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Τ.Υ.Δ.Σ. 

 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  06/22 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

      ΕΡΓΟ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, 

που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται 

στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες 

θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες 

τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με 

τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και 

την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή 

μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  

προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό 

κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό 

αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, 

δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 

του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων 

και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής 

τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, 

τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, 

εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 





εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 

λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με 

την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται 

στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με 

την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περιλαμβάνεται στις 

αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 

διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων 

που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών 

κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 

πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και 

χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού 

προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή 

αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 

οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των 

δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 

εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα 

με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 

δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 

(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό 

χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, 

η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 

εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 

δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων 

υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των 

εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους 

(βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 

αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των 

χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 





(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας 

για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

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

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή 

της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι 

δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 

της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 

ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 

εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και 

μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 

πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και 

τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 

δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που 

απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, 

η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 

φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 

μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 

πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η 

απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού 

που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε 

άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη 

θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων 

αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των 

περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά 

ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο 

[*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, 

ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου 

προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 





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

δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του 

χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η 

δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

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

εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις 

λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 

δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 

ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου  

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

οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη 

περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες 

συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, 

εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 

οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για 

την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο 

κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των 

ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του 

κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 

(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 

ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 

παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση 

των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού 

δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για 

την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών 

εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 

μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης 

και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης 

μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 

υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  





1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων 

εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 

επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 

υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 

(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 

Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 

εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 

παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των 

προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων 

και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και 

τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται 

διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 

εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 

κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν 

προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 

δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 

εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την 

διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 

Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 

εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και 

φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 

περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 

κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 

εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 

ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των 

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 

και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 

φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη 

μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή 

διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 

εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών 

ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες 





εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 

ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν 

απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 

επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά 

την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για 

την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, 

καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες 

μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των 

παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 

φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 

συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 

στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες 

σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 

αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός 

αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα 

ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, 

υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, 

και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος 

δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 

χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 

φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες 

αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 

όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 

έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 

προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 

προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 

Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση 
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, 





εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

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

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

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των 
χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 

σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

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

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε 
περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες 
αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με 





εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 

βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που 

περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους 

όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 

αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με 

αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 

ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 

Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο 

προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής 

διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που 

περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 

μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της 

συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της 

επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας 

πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  





     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της 

συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του 

μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 

240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις 

άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί 

με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να 

αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται 

σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 

 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 

δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 

μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 

του έργου. 

 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   





 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

0,03 

 

 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 

των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 

κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 

οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 

επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 

(ΝΕΤ ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με 

[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης 

(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

 

Άρθρο 1 :  Καθα ιρέσε ις  κτ ίσματος  κα ι  τμήματος  περ ίφραξης  

 

Το άρθρο περιλαμβάνει: την καθαίρεση κτίσματος μέγιστων διαστάσεων 4,0χ4,0 και 

ύψους 3m, κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, Επίσης στην τιμή 

περιλαμβάνεται η καθαίρεση τμήματος περίφραξης κατασκευασμένη επίσης από 

σκυρόδεμα. Θα αφαιρεθεί η μεταλλική πόρτα της εισόδου  και θα επανατοποθετηθεί 

μετά το πέρας των εργασιών. Επίσης θα γίνει η καθαίρεση όλων των σκυροδεμάτων 

και των κρασπέδων στην είσοδο του γηπέδου για την κατάλληλη διαμόρφωση των 

κηπαρίων και η αποξήλωση όλων των παλαιών πινακίδων.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση και μεταφορά των μπαζών που θα 

προκύψουν και ο καθαρισμός του χώρου. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ    

 (Αριθμητικώς):  1.500,00 €      

 
 

 

 





Άρθρο 2ο :Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και  συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας 

σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:  

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".  

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 

τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την 

παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά 

πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται:  

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 

τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 

αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 

μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.  

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,  

 





εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών 

κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη 

ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.  

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.  

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 

που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 

επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.  

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώματος.  

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 

του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 

επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).  

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 

κελύφη, αψίδες και τρούλους.  

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα (Αριθμητικώς):90,0 

 

 

Άρθρο 3 : ΟΙΚ(Ν) 73.59.01 Διαμόρφωση επιφάνειας χυτού 
βοτσαλωτού δαπέδου. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-7359, Τ.Π.15 
 

Διαμόρφωση επιφανειών κυκλοφορίας πεζών με χυτό βοτσαλωτό πάχους 5cm. Σε 

χρωματισμό που θα επιλέξει η υπηρεσία.. Το χυτό βοτσαλωτό αποτελείται απο μίγμα 

αδρανών με ποζολανικά πρόσμικτα βοτσαλωτού (για τη βελτίωση της αντοχής του) 

με μη αλκαλικό τσιμέντο και με νερό σε μείκτη.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

όλες τις απαιτούμενες εργασίες και υλικά, η προμήθεια όλων των υλικών καθώς οι 

εργασίες κατασκευής αρμών διαστολής και αγκυρώσεων στην βάση τοποθέτησης για 

την καλύτερη πρόσφυση των δυο επιφανειών, καθαρισμός της επιφάνειας 

τοποθέτησης, η επάλειψη της επιφάνειας του βοτσαλωτού με αστάρι νερού, η 

αδιαβροχοποίηση της τελικής επιφάνειας και η συντήρηση της ως την οριστική 

παραλαβή του έργου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθέντος υλικού.  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                 (Αριθμητικά): 

45,0             

 

 

Άρθρο 4ο    Χαλύβδινοι  οπλισμοί σκυροδέματος  

 





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 

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. 

 

Ονομ.  

διάμετρο

ς (mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδο

ι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέ

να προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημέν

α πλέγματα 

και 

δικτυώματα 

B500C B500

Α 

B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 





Ονομ.  

διάμετρο

ς (mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδο

ι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέ

να προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημέν

α πλέγματα 

και 

δικτυώματα 

B500C B500

Α 

B500C B500Α B500C 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, 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 . 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

 

38.20.01 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3872 





ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και δέκα τρία λεπτά                    (Αριθμητικώς): 

1,13 

 

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και ένα λεπτό                    (Αριθμητικώς): 

1,01 

 

 

 

 

Άρθρο 5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΗΠΑΡΙΩΝ 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες διαμόρφωσης δύο κηπαρίων ήτοι εκσκαφές και 

επίχωσεις καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων υλικών 

προκειμένου να τοποθετηθεί σε βάθος 50 cm άμμος, κάτω από την άμμο αποστραγγιστική 

μεμβράνη (αυγουλιέρα), υπόγειο αρδευτικό σύστημα με σταλακτηφόρους αγωγούς που θα 

φέρουν χαλκό στο σταλάκτη για την παρεμπόδιση της εισόδου των ριζιδίων των φυτών εντός 

του σταλακτηφόρου αγωγού. Αυτόματο αρδευτικό σύστημα με ηλεκτροβανες μπαταρίας η 

ρεύματος εάν αυτό είναι δυνατόν-.  Προμήθεια και φύτευση θάμνων ικανών να δέχονται 

μεγάλες ποσότητες νερού στα δύο παρτέρια πέραν του νερού της άρδευσης, καθώς τα δυο 

παρτέρια θα δέχονται με επιφανειακή απορροή όλη την ποσότητα του νερού που θα δέχεται 

η επιφάνεια του βοτσαλωτού σε ενδεχόμενο βροχής.   

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ                                 (Αριθμητικά): 3.000,0             

 

Άρθρο 6. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  

 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

 

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, 

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως 

ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με 

αντοχή στα αλκάλια. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 





ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ         (Αριθμητικά): 

1,70             

 

Άρθρο 7ο : Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής 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. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

77.80.02Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-

ακριλικής βάσεως. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα και δέκα λεπτά          (Αριθμητικώς):10,10 

 

 

Άρθρο 8ο   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων μαζί με όλα τα υλικά και μικρουλικά για την 

πλήρη τοποθέτηση τους σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές 

 

1.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΛΩΝ  ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ  

 

Διαστάσεις 

Πλάτος 42 cm. ύψος 34 cm. βάθος 44 cm. με διπλό τοίχωμα στην πλάτη του 

καθίσματος. Εργονομικό,χωρίς αιχμηρές ακμές, και με θέση για αρίθμηση. 

Πλήρης εφαρμογή στην κερκίδα, ούτως ώστε να αποφεύγεται συγκέντρωση 

απορριμμάτων κάτω από το κάθισμα. 

Τα πλαστικά καπάκια που τοποθετούνται στο κάθισμα εμποδίζουν τη διαρροή νερού 

στο εσωτερικό του. 





Συναρμολόγηση 

Σε 3 σημεία (2 πάνω με 2 ούπα Μ10 x 50 mm.+ 2 ροδέλες M8 + 2 στριφόνια M8 x 

60mm., και 1 μπροστά με 1 ούπα M8 x 40 mm.+ 1 στριφόνι M6 x 50 mm.) ώστε 

να μπορεί να τοποθετηθεί είτε απ’ ευθείας στην κερκίδα, είτε σε μεταλλική βάση. 

Τα σημεία βάσης και αγκύρωσης του καθίσματος ενισχύονται με επιπλέον νευρώσεις. 

Υλικό 

Πρωτογενές Polypropylene Copolymer, κατάλληλο για καθίσματα κερκίδων / 

γηπέδων. 

Πρόσθετα 

Ultra Violet (UV), αντιηλιακό, κατάλληλο για έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες. 

Αντιστατικό, κατάλληλο για μείωση συγκέντρωσης σκόνης στις επιφάνειες του 

καθίσματος. 

Προαιρετικά 

Flame Retardant (FR), αυτοσβενούμενο προσθετικό υλικό, που το κατατάσσει στην 

κατηγορία “δύσκολα αναφλέξιμα”, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού,και των Ευρωπαϊκών προτύπων B-2 & Class1, από FIFA & 

UEFA. 

Κατασκευή 

Με την μέθοδο injection moulding, με πιστοποίηση ISO 9001 και σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και των Ευρωπαϊκών προτύπων 

FIFA & UEFA. 

 

 

 





 

 

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΩΝ 

 

Seat and back static load test EN 12727. 

Horizontal forward static load test EN 12727. 

Horizontal forward durability test EN 12727. 

Vertical static load test EN 12727. 

Seat impact test EN 12727. 

Back impact test EN 12727. 

Seat and back durability test (100.000 κύκλοι) EN 12727. 

Seat front edge durability test (100.000 κύκλοι) EN 12727. 

Flame test on surface UNI 8457 & UNI 8457/A 

Radiant panel UNI 9174 & UNI 9174/A 

 





 

 

1.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ VIP 

Κάθισμα ανακλινόμενο με απλό μπράτσο ή μπράτσο με ποτηροθήκη, κατάλληλο για 

καθίσματα αθλητικών εγκαταστάσεων, εργονομικά σχεδιασμό ώστε να 

εξασφαλίζεται ένα πολύ καλό επίπεδο άνεσης, τόσο στα πόδια όσο και στην πλάτη, 

χωρίς αιχμηρές ακμές, και με θέση για αρίθμηση. 

Είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένα από πρωτογενές υλικό Polypropylene 

Copolymer, με προσθήκη UV(αντιηλιακής προστασίας), το οποίο αυξάνει την αντοχή 

στο υψηλότερο επίπεδο. Λόγω της απουσίας μεταλλικών στοιχείων αποφεύγεται η 

παρουσία οξείδωσης / διάβρωσης. 

Η έδρα φέρει βαρυτικό μηχανισμό ανατροπής , χωρίς ελατήρια (σύστημα 

ANTIPANIC). 

Η ράβδος που συνδέεται με τον μηχανισμό ανατροπής είναι κατασκευασμένη από 

αλουμίνιο. Η συναρμολόγηση γίνεται σε 4 σημεία με γαλβανισμένες βίδες. 

Διαστάσεις σε cm με μπράτσο και ποτηροθήκη 

Πλάτος 50, ύψος 59, βάθος 36 (έδρα κλειστή) / 41,5 (έδρα σε οριζόντια θέση). 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι επτά ευρώ  (Αριθμητικά) : 27,00 
 

 

 

 

 





ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  

Δ/ΝΤΡΙΑ  Τ.Υ.Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΣΚΥΔΡΑ    16 / 05 / 2022 

Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

  





EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Τ.Υ.Δ.Σ. 

 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  06/22 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

      ΕΡΓΟ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής: 

Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η 

διατύπωση των Ειδικών και Τεχνικών 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 Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να 

κατασκευαστεί το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ» και του οποίου ο προϋπολογισμός φθάνει το ποσό των 74.280,96 

euro με το Φ.Π.Α.. 

Οι βασικοί γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Ε.Σ.Υ. για έργα 

Δημοσίου που έχει εγκριθεί με την αριθμ. ΓΓΑ/257/659/Φ.4/11-3-1974 και 

εφαρμόζονται εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των Ν.1418/1985, 

Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2539/1997, Ν.2576/1998, Ν.2940/2001 και των Π.Δ. 

609/1985, Π.Δ. 171/1987, Π.Δ. 286/1994, Π.Δ. 305/1996, Π.Δ. 402/1996 και Ν. 

3263/04. 

 

Άρθρο 2ο: Διατάξεις που ισχύουν: 

Για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:  

Α) Τον Ν. 4412/2016 και όλες τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις του 

Β) Τον Ν. 3463/2006 

Γ) Τον Ν.3852/2010 

Δ) Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας της τέως Δ/σης Γ3β του 

ΥΠ.Δ.Ε. που έχουν εκδοθεί από το 1966 και μετά.  

ΣΤ) Οι προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964) 

της Δ/σης Γ3β του ΥΠ.Δ.Ε. που έχουν καταργηθεί. 

Ζ) Όλες οι Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και ισχύουν 

για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 





Η) Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων» 

Θ) Στο παρόν έργο έχουν ισχύ οι Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές δημοσιεύθηκαν 

στο ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012 οι οποίες υπερισχύουν των Τεχνικών Προδιαγραφών της 

παρούσας προκήρυξης   

 

 

Άρθρο 3ο : Εγγυήσεις: 

Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 

του ποσού της σύμβασης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3263/04. 

Συμπληρωματική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε μεταγενέστερη 

επαύξηση του ποσού της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε 

πληρωμή  

 

 

 

 

Άρθρο 4ο : Προθεσμία περατώσεως: 

1) Η προθεσμία για την περάτωση του έργου ορίζεται σε τρεις μήνες ( 3 ) μήνες 

από την εγκατάσταση του εργολάβου στο έργο, με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης 

θα έχει εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις του όπως προμήθεια υλικών ή εκτέλεση 

εργασιών που προαπαιτούνται για την εκτέλεση του έργου από τον εργολάβο. 

2) Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 

ισχύουν οι παρακάτω τμηματικές προθεσμίες: 

 Κατά τον πρώτο μήνα από την έναρξη κατασκευής του έργου ο ανάδοχος 

οφείλει να προβεί στην εγκατάσταση, την πλήρη οργάνωση και στελέχωση του 

εργοταξίου, να συντάξει και να υποβάλει προς το χρονοδιάγραμμα και το 

οργανόγραμμα και στην συνέχεια το σχέδιο ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ.) το φάκελο 

ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ.) και να προσκομίσει στο εργοτάξιο του τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό. 

       Οι περαιτέρω τμηματικές προθεσμίες θα ορισθούν από το χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου που    ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται να 

καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο πέντε της Ε.Σ.Υ. 

3) Γενικά οι προθεσμίες αυτές δύναται να μεταβληθούν με αιτιολογημένη 

απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εφόσον συντρέχουν ισχυροί λόγοι. 

 

 





ΑΡΘΡΟ 5ο. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο, για υπαίτια εκ μέρους του υπέρβαση της 

συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου και για τις τυχόν τεθείσες τμηματικές 

προθεσμίες κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει σήμερα. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της 

εγκεκριμένης προθεσμίας Ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης 

ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις 

εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για 

τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής 

προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της 

μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του 

συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών 

συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη 

προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που 

έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας 

δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το 

ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος 

για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των 

τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

Μέσα σε 15 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης του έργου ο ανάδοχος οφείλει να 

υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που θα 

ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Για την σύνταξη, έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016.  

Παράταση της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών εγκρίνεται σύμφωνα με τις 

συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 

Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη αρχή ύστερα από αίτηση του 

αναδόχου και αναλυτικότερα σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών 

από υπαιτιότητα του αναδόχου έστω και αν εγκριθεί παράταση  (ειδική) επιβάλλονται 

ποινικές ρήτρες (άρθρου 145 του Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 7ο: Τρόπος επιμετρήσεως: 

Γενικά ισχύουν τα Άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/16 με τις εξής διευκρινίσεις: 





(1) Το συμβατικό τίμημα θα πληρώνεται με βάση τμηματικές πιστοποιήσεις του 
αναδόχου. Οι πιστοποιήσεις θα συντάσσονται για τις εργασίες που θα έχουν 
εκτελεστεί και εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

(2) Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με το 
Ν. 4412/16 και την οικεία Διακήρυξη. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής 
ποινικής ρήτρας, προστίμων κτλ. (κατά του όρους των συμβατικών τευχών) αυτές 
θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασμών να 
προσκομίζει και τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής τελών των κάθε φύσης 
χρησιμοποιουμένων στο έργο μηχανημάτων (ιδιόκτητων ή όχι), σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

(4) Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή ως αρχείο Η/Υ, στον τύπο που θα συμφωνηθεί με την 
Υπηρεσία. 

 

 

Άρθρο 8ο: Χρόνος εγγυήσεως – Οριστική παραλαβή:  

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 

υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και 

την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου 

ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την 

επιφύλαξη των οριζομένων στα έγγραφα της σύμβασης στην περίπτωση που κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα οριζόμενα 

στην περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 86. 

Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος 

χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος 

από τρία (3) έτη. Για έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι 250.000 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ, εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται 

μακροχρόνια συντήρησή τους, μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος 

εγγύησης μικρότερος των δεκαπέντε (15) μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη 

βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί 

από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε 

ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. 

Ο χρόνος εγγυήσεως, κατά τον οποίο μετά την υποβολή του τελικού συνοπτικού 

επιμετρητικού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να συντηρεί το έργο και να επισκευάζει 

κάθε βλάβη ή φθορά που προέρχεται από συνήθη χρήση του έργου, ορίζεται σε 

δεκαπέντε μήνες (15) μήνες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την εκτέλεση του παρόντος έργου, εντός των ορίων του γηπέδου του έργου, δεν 

αναμένεται να απαιτηθούν απαλλοτριώσεις. Οι τυχόν απαιτούμενες για την εκτέλεση 

των έργων απαλλοτριώσεις εντός του γηπέδου του έργου, γίνονται με φροντίδα του 

φορέα του έργου ή άλλου αρμόδιου φορέα, τον οποίο και βαρύνουν οι επιδικαζόμενες 

αποζημιώσεις. Καμιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης δεν αναλαμβάνει ο φορέας 

του έργου έναντι του Αναδόχου, εκτός από τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας 





περαίωσης στην περίπτωση καθυστέρησης της περαίωσης του έργου λόγω 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, γεγονός που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

Για τον υπολογισμό και την πληρωμή της δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

Όλες οι δοκιμές, με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, μπορεί να 

διενεργούνται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια που θα επιλεγούν με την διαδικασία που 

αναφέρεται παρακάτω. Τον Ανάδοχο βαρύνει η καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη 

λήψης δοκιμίων και εκτέλεσης των ποιοτικών ελέγχων των υλικών της κατασκευής που 

ορίζουν τα συμβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π και οι ισχύουσες διατάξεις. Οι έλεγχοι θα γίνονται 

με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του. Ο Ανάδοχος στη αρχή εκτέλεσης της 

Σύμβασης θα προτείνει στην Υπηρεσία: 

• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για κατηγορίες εδαφομηχανικών –βραχομηχανικών 

εργασιών, εκ των οποίων το ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. 

Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για την κατηγορία εργασιών σκυροδέματος εκ των 

οποίων το ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. 

• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για την κατηγορία ασφαλτικών εργασιών, εκ των 

οποίων το ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. Από αυτά η Υπηρεσία θα 

ορίσει ένα ή δύο με τα οποία θα συνεργάζεται για την κατασκευή των έργων, από τα 

οποία θα μπορεί να προσκαλεί τους αρμόδιους επί τόπου του έργου όταν αναφύονται 

σχετικά προβλήματα για την επίλυσή τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Η τιμή της προσφοράς του Αναδόχου αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες ή 

προμήθειες υλικών. Κατά συνέπεια το τίμημα αυτό καλύπτει εξ ολοκλήρου άπασες τις 

εργασίες που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, στην Τεχνική Περιγραφή και στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν λόγω αυτών εμφανιστούν μικρές ή μεγάλες 

δυσχέρειες εκτέλεσης τους. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην τιμή της προσφοράς, 

ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα κάτωθι: 

• Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή της 

εργασίας, ήτοι τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση 

λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του μηχανήματος, 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης 

των μηχανημάτων, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής 





μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους, οι δαπάνες για την 

κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ). 

• Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού και των λοιπών 

συνεργείων από εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους και 

ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, 

ιατρικής τους περίθαλψης κλπ 

• Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αλλά 

είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, με την 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαμβάνονται και οι 

κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών. 

• Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών. 

• Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς όλων και κάθε είδους υλικών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προμήθειας ή 

παραγωγής μέχρι της ενσωμάτωσης τους στο έργο. Η μεταφορά πληρώνεται 

επιπλέον, μόνο σε περίπτωση που αυτό σαφώς αναφέρεται στο τιμολόγιο μελέτης. 

• Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιοκτητών πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων 

προσωρινής αποθήκευσής τους. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση 

διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών. 

• Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή μέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών, στις 

περιπτώσεις εκείνες, που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται με μηχανήματα ή κρίνεται 

απαραίτητη, για καλύτερη εκτέλεση του έργου, από την Υπηρεσία. 

• Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, καταμέτρηση υλικών κλπ, 

σύνταξη και εκτύπωση σε τετραπλούν των επιμετρητικών στοιχείων καθώς και των 

τελικών κατασκευαστικών σχεδίων εις διπλούν. 

• Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουμένων δοκιμών των 

εγκαταστάσεων μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους. 

• Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης κάθε βλάβης ή 

ζημίας κατά την περίοδο εγγύησης. 

• Οι δαπάνες διοδίων των μεταφορικών μέσων του Αναδόχου και οι δαπάνες ζύγισης 

της καθαράς ασφάλτου και των ασφαλτομιγμάτων κλπ υλικών, όταν απαιτείται. 

• Οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού 

και εφοδίων του έργου. Προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών 

και τα τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, 

κρατήσεις κλπ, που θα ισχύουν κατά την κατασκευή του έργου. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής 

και τις διατάξεις του Ν.3215/55 όπως ισχύει σήμερα, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 

Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία η 

δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την 

παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 

φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους 

ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής 

έμμεσα ή άμεσα. 

• Η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακού εργαστηρίου, σε 

συνδυασμό και με τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισμένα εργαστήρια. 





• Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου 

• Οι κάθε είδους μετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψομέτρων, διαστάσεων κλπ) 

• Οι κάθε είδους μελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη, καθώς και 

τυχόν χρήση ευρεσιτεχνιών μετ' αποζημίωσης των δικαιούχων. 

• Οι μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος που τυχόν συντάξει ο Ανάδοχος και οι 

εργαστηριακές εξετάσεις και μελέτες σύνθεσης των ασφαλτομιγμάτων και των 

ασφαλτικών σκυροδεμάτων. 

• Η εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για την απόθεση προϊόντων ορυγμάτων, 

περισσευμάτων φυτικών γαιών, υπολειμμάτων κάθε είδους έργων όπως και 

οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης της 

εργασίας, τη διάρκεια αυτής ή το μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης (σεσυσχετισμό 

με το δημοπρατούμενο έργο). 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει μέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων 

που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή των 

έργων. 

• Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του 

διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου. 

• Οι δαπάνες Ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου και οι δαπάνες για 

λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση, κλιματισμός). 

• Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του Ανάδοχου 

και κάθε φύσης αποζημίωσης προς τρίτους. 

• Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης 

φύσεως επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

• Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών, εν 

γένει για την παράδοση σε κανονική λειτουργία των έργων. 

• Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης προϊόντων σε 

θέση επιτρεπόμενη από την Αρμόδια Αρχή. 

• Το όφελος του Αναδόχου. 

• Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της πλήρους εργασίας στην οποία αναφέρονται τα 

συμβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π., και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία και τις ισχύουσες 

διατάξεις, και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 

Στο ποσό των ενσωματωμένων στη τιμή της προσφοράς γενικών εξόδων του 

Αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων 

επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασμών, δικαιωμάτων, 

ασφαλίσεων κλπ δημοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων, συμφωνητικού, των 

θέσεων εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων, 

προς τα εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους. 





Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για πρόσθετη αποζημίωση του 

Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες εκμετάλλευσης των λατομείων και λοιπών πηγών ή 

από την ανάγκη δημιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών 

μακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι χειμάρρων λατομείων κλπ, που θα παρουσιασθεί ή 

από τυχόν δυσχέρειες μεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 

Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούμενης 

κυκλοφορίας για την κατασκευή και επίβλεψη του έργου, 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο 

Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν δύναται να κυκλοφορήσει οχήματα βάρους 

μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε 

να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών 

(μέσα στους ανωτέρω περιορισμούς) υποχρεούται να προβεί στη συντήρηση και των 

οδών αυτών καθ' όλη την διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς 

οποιαδήποτε αποζημίωση από την αρμόδια αρχή. 

Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 

ατύχημα που θα συμβεί. 

¨Καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη αναδόχου¨ 

Όλα τα αντικείμενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόμενα στα Τεύχη 

Δημοπράτησης, είναι της "Καθολική αρμοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και 

περιλαμβάνονται στη τιμή της προσφοράς του, εφ'όσον δεν αναφέρεται σαφώς και 

ρητώς συγκεκριμένη αρμοδιότητα του Φορέα κατασκευής η τρίτου Φορέα. 

Η "καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου περιλαμβάνει - είτε αυτό αναγράφεται 

ειδικότερα κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όμως περιοριστικά όλες 

τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

• Μέριμνα, έξοδα, υλικά, μέσα, εξοπλισμό, προσωπικό, ευθύνη, μέτρα ασφαλείας, 

μέτρα αποκατάστασης τοπίου, μέτρα σήμανσης, μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας και 

εργασίας, μέτρα για αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή Επαρχιακού οδικού δικτύου ή 

αποκατάστασης αυτού σε περίπτωση ρύπανσης, διαδικασίες και έξοδα κλπ πάσης 

φύσεως αδειοδοτήσεων, διαδικασίες έξοδα κλπ σύνταξης και υποβολής Μ.Π.Ε και 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κλπ κατά περίπτωση, σύμφωνα και με τα 

αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη, αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου για 

οτιδήποτε σχετίζεται με την κατασκευή του συνολικού έργου. 

• Υποχρέωση εντοπισμού σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας ή/και εκτός αυτής, καθώς 

και απόκτησης δικαιώματος χρήσης ή τυχόν απαιτούμενης ενοικίασης ή αγοράς ή 

αποζημίωσης κλπ δανειοθαλάμων ή θέσης απόληψης ή εγκαταστάσεων όλων των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, με τα προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά. 

• Υποχρέωση πραγματοποίησης εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης μετά σταλίας, 

προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών, αντικειμένων, εξοπλισμού, 

εργαστηρίων, και εγκαταστάσεων στο χώρο του έργου ή σε εργαστήρια της αποδοχής 

του εργοδότη σ'οποιοδήποτε μέρος της Επικράτειας για έλεγχο, αναλύσεις κλπ, μετά 

της αντίστοιχης λήψης δειγμάτων και αποζημίωσης των εργαστηρίων, εκτέλεση των 

προβλεπομένων και προδιαγραφομένων κατά περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων με 

κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέθοδο. 





• Φορτοεκφόρτωση, απομάκρυνση και διάθεση τυχόν αχρήστων ή ακαταλλήλων ή 

ρεταλιών σε χώρους αποδοχής του εργοδότη ή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, 

διάστρωση, διασπορά υλικών, αναμόχλευση προς 

ομογενοποίηση, τεχνική , ανάμιξη, ύγρανση, συμπύκνωση, φινίρισμα, λείανση, 

συγκολλήσεις, έλεγχο συγκολλήσεων μετά του απαιτούμενου εξοπλισμού, 

αποκατάσταση μη στεγανών συγκολλήσεων. 

 • Επισκευή ή αντικατάσταση σημείων που θα διαπιστωθεί φθορά ή διάτρηση, 

καλουπώματα, προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμών και κατασκευή σκελετών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή μεταλλικών κατασκευών, άλλων διαφόρων 

οικοδομικών κατασκευών, οδοποιίας, χωματουργικών, Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ, 

προστασία από καιρικές συνθήκες, καθώς και ανάλογους εργαστηριακούς ελέγχους 

με επιτόπου εργαστήρια ή σε εργαστήρια της αποδοχής του εργοδότη μετά της 

αντίστοιχης αποζημίωσης τους. 

• Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή εγκαταστάσεων ή 

γεωτρήσεων σε περίπτωση αστοχίας ή μη τήρησης προδιαγραφών των συμβατικών 

τευχών και της μελέτης κλπ, κατά την κρίση της επίβλεψης. Από τα παραπάνω 

περιγραφέντα, δεν είναι της "καθολικής αρμοδιότητας και ευθύνης Αναδόχου" και δεν 

περιλαμβάνονται στην προσφορά του μόνο συγκεκριμένα αντικείμενα, εφ'όσον και 

μόνον όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται σε 

συγκεκριμένα σημεία της Διακήρυξης, της Τ.Π-ΤΠ και των λοιπών συμβατικών τευχών 

ως αρμοδιότητες του Φορέα κατασκευής ή άλλου τρίτου Φορέα. 

Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 

α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 

εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκμετάλλευσης πηγών κάποιων 

υλικών και από άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη εργολαβία. 

β) Η δαπάνη λήψης εγχρώμων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, βιντεοταινιών 

VΗS, η υποβολή τους στην Υπηρεσία μαζί με τα αρνητικά τους και λοιπών 

παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται, όπως τήρησης και υποβολής 

πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ημερολογίου έργου και βιβλίου καταμέτρησης 

των εργασιών. 

γ) Οι δαπάνες σύναψης της Σύμβασης. 

δ) Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή μελετών 

κλπ) για αδειοδότηση, ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων, σύνδεση αυτών με δίκτυα 

ΔΕΗ κλπ., όχι όμως οι δαπάνες τυχόν μεταφοράς δικτύων μέχρι το γήπεδο του έργου, 

εκτός και αν αυτό ρητά περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο προσφοράς. 

ε) Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά 

κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά. 

ζ) Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη μεταφορά γραμμών των δικτύων ηλεκτρισμού, 

τηλεφωνίας, νερού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της εγκατάστασης 

από την είσοδο του έργου, μέχρι τα σημεία εσωτερικής διανομής της εγκατάστασης. 

 

 

 





Άρθρο 13ο  : Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 

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 την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-

9), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

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.3669/08 (αρθ. 37 

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/οικ.177/2-3-01, 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. 

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 την 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. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα : 

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας 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 ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο 

προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 

παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του 

άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν 

τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 

305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία 

ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης 

(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 

Υπηρεσία), σύμφωνα με την 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 η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

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 των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας 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 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 ). 

 

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 εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 

Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

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 την οριστική 

παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η 

οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172). 

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. Διευκρινίσεις σχετικά μ ε τ ην ε κπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κατάρτιση του Φ ΑΥ 

περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 





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 καιαρ.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 και 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. Σ τα π λαίσια τ ων υ ποχρεώσεων τ ου αναδόχου κ αθώς κ αι τ ων : τ εχνικού 

ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, 

των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας 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. 1 α 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 Ασφάλειας (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 παρόμοιων 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 εξακρίβωση των αιτίων 

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 εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (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 Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, 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 την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι 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 αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

συσχετίζεται με το Η Μ Α. 

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. 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο. 

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 

εργαζόμενους 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 τ 

ους κ ινδύνους τ ων ε γκαταστάσεων α υτών : Π Δ 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 : 

Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. 

αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 

(αρ.9,παρ.γ). 

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 αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 

Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.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.IVμέρος 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 ΙΙ 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 (άρ. 36-

41), ΠΔ 82/10. 

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. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ 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 παραρτ.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. II, παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον 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 ). 





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 : 

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 ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 

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 II, παρ.11), ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού 

ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

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 ). 

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.IV μέρος 

Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & 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. 

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. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί 

παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα 

των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω 

από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, 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 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 





Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας 

κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 

(αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).  

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 

A. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

 

Β. 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 

Π. Δ. 413/77 

Π. Δ. 95/78 

Π. Δ. 216/78 

Π. Δ. 778/80 

Π. Δ. 1073/81 

Π. Δ. 225/89 

Π. Δ. 31/90 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 116/Α/08 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

 

Π. Δ. 395/94 

Π. Δ. 396/94 

Π. Δ. 397/94 

Π. Δ. 105/95 

Π. Δ. 455/95 

Π. Δ. 305/96 

Π. Δ. 89/99 

Π. Δ. 304/00 

Π. Δ. 155/04 

Π. Δ. 176/05 

Π. Δ. 149/06 

Π. Δ. 2/06 

Π. Δ. 212/06 

Π. Δ. 82/10 

Π. Δ. 57/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 





Π. Δ. 70/90 

Π. Δ. 85/91 

Π. Δ. 499/91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

27/03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

6/08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Σ.ΕΠ.Ε 

 

 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

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 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 

1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 

1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΦΕΚ 

1035/Β/00 

ΦΕΚ 

1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 

1287/Β/09 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

 

 





 

ΑΡΘΡΟ 14ο - Τελικές Διατάξεις 

Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων  και είναι απόλυτα ενήμερος των 

συνθηκών εκτέλεσης του έργου από κάθε πλευρά, 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. 

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. 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου 

που θα γίνει με βάση αυτή, ερμηνεύεται, διέπεται και συμπληρώνεται από όλη την 

Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέματα, από τις διατάξεις περί 

εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, όπως καθορίζονται με το Ν. 4412/2016 και τον Ν. 

3669/2008 και με τις τυχόν άλλες διατάξεις που θα έχουν εκδοθεί και θα ισχύουν κατά 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στη εισαγωγή της Διακήρυξης.   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  

Δ/ΝΤΡΙΑ  Τ.Υ.Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΣΚΥΔΡΑ    16 / 05 / 2022 

Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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