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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1.1. EIΣAΓΩΓH 

1.1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

H παρούσα μελέτη αφορά το έργο με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και πρόκειται να γίνουν έργα αντικατάστασης τμήματος του αγωγού 
προσαγωγής πόσιμου ύδατος από την θέση υδρομάστευσης «ΜΑΤΕΣΗ» προς 
την δεξαμενή στην θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» η οποία εξυπηρετεί τις υδρευτικές 
ανάγκες της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 
1.1.2.  ΣKOΠOΣ EPΓOY 

Η Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φθιώτιδος υδρεύεται με πόσιμο νερό, που 
προμηθεύεται από δύο (2) γεωτρήσεις που βρίσκονται στις θέσεις "ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ" 
και "ΣΚΟΥΡΕΪΚΑ" με μέση ετήσια ποσότητα χρήσης 25 και 35 κ.μ./ώρα 
αντίστοιχα. Επίσης, υπάρχουν τρείς (3) υδρομαστεύσεις στη θέση ‘’ΚΡΥΑ 
ΒΡΥΣΗ’’ και μια(1) στη θέση ‘’ΜΑΤΕΣΗ’’. Για την συλλογή και διανομή του 
πόσιμου ύδατος στο δίκτυο υπάρχουν τρείς (3) δεξαμενές ύδρευσης, όπου οι δυο 
βρίσκονται στη θέση ‘’ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’ με χωρητικότητα 120 και 100 κυβικά 
μέτρα αντίστοιχα και μια στη θέση ‘’ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ’’, με χωρητικότητα 30 κυβικά 
μέτρα. Στην παρούσα μελέτη, θα εξεταστεί το τμήμα του δικτύου, με το οποίο 
προσάγεται το νερό από την θέση υδρομάστευσης «ΜΑΤΕΣΗ» και το οποίο 
καταλήγει στην δεξαμενή χωρητικότητας 120κ.μ. στην θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 
 
Σήμερα, για τη μεταφορά του νερού από το σημείο υδροληψίας «ΜΑΤΕΣΗ» μέχρι 
τη δεξαμενή, στην θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» χρησιμοποιείται ένας αγωγός από 
PVC διαμέτρου Φ140, συνολικού μήκους 4.400 μέτρων περίπου. Δεδομένου 
όμως ότι ο αγωγός αυτός έχει παλαιότητα τουλάχιστον 40ετίας, εμφανίζει κατά 
καιρούς προβλήματα που έχουν ως συνέπεια τη διακοπή της τροφοδοσίας του 
εξυπηρετούμενου οικισμού. Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά προβλήματα που 
εμφανίζονται οφείλονται κυρίως σε θραύσεις και κατολισθήσεις πρανών στα 
ανάντη τμήματα αγωγού. Σήμερα, η αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται 
συνήθως με τοπικές παρεμβάσεις. Όμως κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω 
χιονιού και παγετού, η πρόσβαση στα τμήματα αυτά του δικτύου είναι δύσκολη, 
οπότε η  ομαλή λειτουργία ολόκληρου του έργου καθίσταται επισφαλής. 
Αντίστοιχα κατά τη θερινή περίοδο, λόγω μεγάλης κατανάλωσης, πιθανή βλάβη 
στον αγωγό απαιτεί άμεση επέμβαση που δεν είναι πάντοτε εφικτή. 
 
Επίσης, λόγω κακής λειτουργίας των εξαρτημάτων αερεξαγωγής, εκκένωσης, 
ρύθμισης παροχής κλπ, καθώς αυτά είναι παρωχημένης τεχνολογίας και 
παλαιωμένα, οι απαιτούμενες επεμβάσεις σε σημεία υψηλής υδραυλικής πίεσης 
στο δίκτυο είναι πολλές φορές δυσχερείς. Τα ανωτέρω προβλήματα οφείλονται 
κατά κύριο λόγο στην παλαιότητα των αγωγών και των εξαρτημάτων του δικτύου. 
 
H κατάσταση αυτή δημιούργησε την ανάγκη εξέτασης του δικτύου του αγωγού, 
ώστε με την αντικατάσταση του παλαιού αυτού τμήματος να επιλυθούν με τον 
πλέον οικονομικό και τεχνικά δόκιμο τρόπο τα προβλήματα που προκύπτουν 
κατά την διάρκεια του έτους, λόγω της διακοπής λειτουργίας του. 
 
Για τον σκοπό αυτόν, ο παλαιός αγωγός από PVC, διαμέτρου Φ140, προτείνεται 
να αντικατασταθεί με νέο αγωγό από πολυαιθυλένιο (HDPE). Ο νέος Αγωγός Ν1 
θα έχει την ίδια διατομή, καθώς δεν αναμένεται να υπάρχει αύξηση των 
υδροδοτικών αναγκών του εξυπηρετούμενου οικισμού του Αγίου Γεωργίου. 
 



1.1.3. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την εκτίμηση των παραμέτρων σχεδιασμού του έργου χρησιμοποιήθηκαν 
μεταξύ των άλλων και τα στοιχεία για τον πληθυσμό και την οικονομία της 
περιοχής, όπως αυτά καταγράφηκαν κατά τις απογραφές των τελευταίων 
δεκαετιών. Τα στοιχεία αυτά ελήφθησαν από τα σχετικά δελτία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ). 
 

1.1.4.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Tα στοιχεία των υφιστάμενων έργων ύδρευσης καθώς επίσης και στοιχεία 
εδαφολογικά, δημογραφικά, χωροταξικά και άλλα, που κρίθηκαν απαραίτητα για 
την ορθή εκπόνηση της μελέτης, συλλέχθηκαν μετά από επί τόπου επισκέψεις 
του μελετητή και σε συνεργασία με όλους τους διοικητικούς και τεχνικούς 
παράγοντες του Δήμου Μακρακώμης. 
 

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

1.2.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
Το εξεταζόμενο έργο βρίσκεται στην Π.Ε. Φθιώτιδας και συγκεκριμένα μεταξύ 
των ορέων Τυμφρηστός (στα δυτικά) και των νότιων υπωρειών των Αγράφων  
(στα βόρεια). 
 
Το έργο της αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης σχεδιάζεται για την 
υδροδοτική εξυπηρέτηση της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου από την θέση υδρομάστευσης 
«ΜΑΤΕΣΗ» και ο εξυπηρετούμενος οικισμός είναι η Κοινότητα του Αγίου 
Γεωργίου της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης. 
 

1.2.2.  ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣTOIXEIA 
Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός του εξεταζόμενου έργου είναι ουσιαστικά ο 
πληθυσμός του οικισμού της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης Ο 
πραγματικός πληθυσμός των οικισμών που θα εξυπηρετηθούν από το έργο και η 
διαχρονική εξέλιξη αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρατίθεται 
στον Πίν. 1.1. 
 

Πίν. 1.1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

(Πραγματικοί πληθυσμοί απογραφών) 

   

Έτος Κάτοικοι Μεταβολή (%) 

1981 822 0,00% 

1991 668 -18,73% 

2001 608 -8,98% 

2011 568 -8,35% 

2021 545 -9,60% 

 
Από τον Πίν. 1.1 φαίνεται ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός της 
περιοχής παρουσιάζει συνεχείς μειώσεις, ανάλογα με την κατάσταση της 
οικονομίας της περιοχής και της χώρας γενικότερα. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση των κατοίκων στον πρωτογενή και 
δευτερευόντως στον δευτερογενή τομέα, γεγονός που σε περιόδους οικονομικής 
ύφεσης τους αναγκάζει να αναζητούν εργασία σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα. 
Αυτό συνέβη και παλαιότερα, κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70, οπότε ο 



πληθυσμός σημείωσε κάμψη εξαιτίας του φαινομένου της αστυφιλίας εκείνης της 
εποχής. Πρόσφατα, εξαιτίας της γενικευμένης οικονομικής κρίσης και της 
παλιννόστησης μεγάλου τμήματος του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, ο 
πληθυσμός της περιοχής σημείωσε εκ νέου μείωση. 
 
Ο πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος σχεδόν εξ ολοκλήρου στον οικισμό του 
Αγίου Γεωργίου που θα εξυπηρετηθεί από το έργο. Εποχικές μεταβολές 
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του θέρους, οπότε στον οικισμό διαμένουν 
παραθεριστές οι οποίοι διατηρούν εξοχικά σπίτια στην περιοχή. 
 
Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων σχεδιασμού του έργου, η ανωτέρω 
μείωση του πληθυσμού  είναι ασφαλές να θεωρηθεί ως μόνιμη. Σήμερα, ο 
πληθυσμός των εξυπηρετούμενων οικισμών κατά το θέρος (οπότε διαμένουν και 
παραθεριστές) εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου σε περίπου 900 άτομα, τα οποία 
κατανέμονται περίπου σε 250 νοικοκυριά. 
 
Για την εκτίμηση του μελλοντικού πληθυσμού της περιοχής για τους σκοπούς της 
παρούσας μελέτης, ελήφθησαν υπ’ όψη οι σημερινές τάσεις ανάπτυξης που 
παρατηρούνται στους διάφορους τομείς της οικονομίας κάθε οικισμού, όπως 
παραγωγικές δραστηριότητες, οικοδομική ανάπτυξη, καθώς και οι μελλοντικές 
προοπτικές, όπως μείωση ανεργίας, τουριστική αξιοποίηση κλπ. Συνοψίζοντας 
τις εκτιμήσεις, ο συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός του Αγίου Γεωργίου 
κατά την προσεχή 40ετία εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 392 άτομα σημειώνοντας 
μείωση σε σχέση με σήμερα κατά 28%. 
 

 
 

 

1.2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

1.2.3.1. Σημερινή ημερήσια κατανάλωση 

Σύμφωνα με στοιχεία των υδρευτικών αναγκών, η μέγιστη κατανάλωση νερού 
κατά την περίοδο της θερινής αιχμής είναι σήμερα της τάξης των 225 m3/ημέρα 
για το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Στην τιμή αυτή 
συμπεριλαμβάνεται και η χρήση του νερού για δραστηριότητες πλην των 
οικιακών, όπως π.χ. το πότισμα οικογενειακών κήπων και μπαχτσέδων. 
Επιπλέον, εκτιμάται ότι ποσοστό 20% από την ποσότητα αυτή του νερού 
αντιστοιχεί σε ανεξέλεγκτες απώλειες από τους παλαιωμένους αγωγούς του 
δικτύου μεταφοράς και διανομής. 
 
Με δεδομένο ότι ο σημερινός αριθμός των καταναλωτών κατά τη θερινή περίοδο 
είναι 900 άτομα και ότι στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν μεμονωμένοι 
καταναλωτές με σημαντικές απαιτήσεις νερού για παραγωγικές ή άλλες 
δραστηριότητες, η κατανάλωση νερού για οικιακή χρήση κατ’ άτομο υπολογίζεται 
ίση με 250 l/κατ.ημ, τιμή η οποία ευρίσκεται στα επίπεδα των αντίστοιχων τιμών 
παρόμοιων περιοχών. Όπως προαναφέρθηκε, η τιμή αυτή αντιστοιχεί στη 
μέγιστη (θερινή) κατανάλωση και περιλαμβάνει και δραστηριότητες εκτός οικιών, 
καθώς και πιθανές απώλειες δικτύου. Χωρίς συνυπολογισμό των απωλειών 
δικτύου (20%), η μέγιστη ατομική κατανάλωση ανέρχεται σήμερα σε 210 l/κατ.ημ. 
 

1.2.3.2. Εποχικές διακυμάνσεις κατανάλωσης 

Ο οικισμός του Αγίου Γεωργίου  θεωρείται κατ’ εξοχήν αγροτικός-κτηνοτροφικός. 
Κατά τη διάρκεια του θέρους είναι φυσικό να σημειώνεται εποχική αύξηση στην 
κατά κεφαλή κατανάλωση του νερού. Η επαύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην αύξηση της κατανάλωσης νερού για ατομική χρήση κατά το θέρος, 
καθώς και στις αυξημένες ανάγκες ποτίσματος π.χ. οικιακών κήπων κατά την ίδια 
εποχή. 



Πρακτικά, η κατά ανωτέρω μέγιστη τιμή κατανάλωσης νερού που σημειώνεται 
κατά το θέρος μπορεί να θεωρηθεί κατά 50% μεγαλύτερη από τη μέση 
κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους, που είναι της τάξης του 170 l/κατ.ημ. 
Όμως για τον καθορισμό των αναγκών του υδραγωγείου, ο προσδιορισμός των 
απαιτούμενων αγωγών γίνεται με βάση τη μέγιστη (θερινή) ημερήσια 
κατανάλωση του έτους σχεδιασμού, εφόσον ο καθοριστικός παράγοντας για την 
επάρκεια του δικτύου είναι οι συνθήκες παροχής του θέρους. 
 

1.2.3.3. Εκτίμηση μελλοντικής κατανάλωσης 

Για την εκτίμηση της κατανάλωσης νερού για οικιακή χρήση στο μέλλον για τον 
σχεδιασμό του έργου, ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: 

  Η ενασχόληση, ο τρόπος ζωής και οι συνήθειες των εξυπηρετούμενων 
ατόμων. 

  H δόμηση της περιοχής, που στην προκειμένη περίπτωση συνίσταται σε 
σχετικά χαμηλές κατοικίες ή μονοκατοικίες, με κήπους ή μπαχτσέδες. 

  H ύπαρξη κήπων και η συνεπαγόμενη ανάγκη ποτίσματος αυτών, καθώς και 
η κατανάλωση νερού για πλύσιμο αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων 
κλπ. 

  H φυσιολογική μελλοντική αύξηση της ατομικής κατανάλωσης νερού, 
παράλληλα με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 

  Tα κλιματικά δεδομένα της περιοχής, σύμφωνα με τα οποία η καλοκαιρινή 
περίοδος χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και 
παρατεταμένη ανομβρία. 

  Οι απώλειες του δικτύου, λόγω πιθανών διαρροών. 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι κατά τη θερινή περίοδο της 
προσεχούς 40-ετίας η μέγιστη ατομική κατανάλωση νερού για οικιακή χρήση θα 
ανέλθει σε 300 l/κατ.ημ, δηλαδή θα σημειώσει αύξηση 20% έναντι των 250 
l/κατ.ημ της σημερινής μέγιστης ατομικής κατανάλωσης (με συνυπολογισμό 
πιθανών απωλειών δικτύου). Αντίστοιχα, η μέση ατομική κατανάλωση της 
προσεχούς 40-ετίας θεωρείται ίση με 200 l/κατ.ημ από 170 l/κατ.ημ που είναι 
σήμερα. 
 
Η ανωτέρω τιμή της μέγιστης (θερινής) ατομικής κατανάλωσης είναι εντός των 
ορίων της Κ.Υ.Α. Δ11/Φ.16/8500/22-03-1991 (ΦΕΚ 174/Β/26-03-1991): 

«Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για 
την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση». Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α., 
για υδρεύσεις οικισμών, η μέση ημερήσια ατομική κατανάλωση νερού ορίζεται 
από 100 έως 250 λίτρα/κατ./ημ., ενώ η μέγιστη ημερήσια μπορεί να είναι έως και 
κατά 50% αυξημένη, δηλαδή 150 έως 375 λίτρα/κατ./ημ. Τέλος, με 
συνυπολογισμό των απωλειών στα δίκτυα διανομής, το εύρος των νέα δίκτυα 
(<35 ετών), οπότε η οριζόμενη μέγιστη ημερήσια ατομική κατανάλωση νερού 
στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. ανέρχεται από 187,5 έως 468,8 λίτρα/κατ./ημ. 
 

1.2.3.4. Ωριαίες διακυμάνσεις κατανάλωσης 

Εξαιτίας του αγροτικού χαρακτήρα των οικισμών και της ομοιογένειας των 
δραστηριοτήτων των καταναλωτών, αναμένονται σημαντικές διακυμάνσεις της 
κατανάλωσης νερού κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Tο σχετικά παρεμφερές 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα προκαλεί ταυτόχρονη ζήτηση νερού σε 
ορισμένες ώρες της ημέρας, το πρωί, το μεσημέρι και ίσως το βράδυ, οπότε θα 
παρουσιάζονται αιχμές στην κατανάλωση. 
Για την εκτίμηση της ζήτησης νερού κατά τις ώρες αιχμής, οι τιμές της μέγιστης 
ημερήσιας παροχής κάθε οικισμού πολλαπλασιάστηκαν επί τον παρακάτω 
συντελεστή αιχμής: 



 

𝑃 = 𝑎 + 𝛽 ∕ (𝑄𝑚𝑎𝑥)1∕2 
 
όπου:    α = 1,50 

β = 2,50 
Qmax = Μέγιστη ημερήσια παροχή σε l/s. 

 
O προσδιορισμός του συντελεστή αιχμής (P) από τον παραπάνω τύπο 
προτείνεται από το Π.Δ. 696/74 και για τις αναμενόμενες παροχές σχεδιασμού 
του έργου δίνει τιμή 2,9 που θεωρείται λογική για το μέγεθος των οικισμών. 
Όπως υπολογίζεται, η παροχή αυτή ανέρχεται σε 270 m3/d και θεωρείται ως 
παροχή σχεδιασμού του αγωγού μεταφοράς νερού προς τη δεξαμενή. 
 

1.2.3.5. Ανακεφαλαίωση παροχών σχεδιασμού 
Σύμφωνα με την ανάλυση της σημερινής και μελλοντικής κατανάλωσης που έγινε 
ανωτέρω, η συνολική μέγιστη ημερήσια κατανάλωση νερού στην εξυπηρετούμενη 
περιοχή κατά τη θερινή περίοδο της προσεχούς 40ετίας (περίοδος σχεδιασμού) 
εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε: 

(900 κατ) x (300 l/κατ.ημ) = 279 m3/ημ (= 11,62 m3/hr = 0,0032 m3/sec) 

Αντίστοιχα, η συνολική μέση ημερήσια κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους 
της προσεχούς 40ετίας θα είναι: 

(900 κατ) x (225 l/κατ.ημ) = 202,5 m3/ημ (= 8,43 m3/hr = 0,0023 m3/sec) 

Συνεπώς, η συνολική ετήσια κατανάλωση νερού για τον προσδιορισμό της 
ετήσιας απόληψης από την υδροληψία (για περίοδο σχεδιασμού 40-ετίας), 
ανέρχεται σε: 

(202,5 m3/ημ) x (365 ημ/έτος) = 73.912 m3/έτος. 

Ως παροχή σχεδιασμού του αγωγού μεταφοράς νερού προς τη δεξαμενή του 
οικισμού λαμβάνεται η αντίστοιχη ωριαία αιχμή της (θερινής) κατανάλωσης που 
αναμένεται για την προσεχή 40ετία. Ειδικότερα, η παροχή σχεδιασμού του 
αγωγού μεταφοράς νερού από την θέση υδροληψίας «ΜΑΤΕΣΗ» προς τη 
δεξαμενή, υπολογίζεται: 

11,62 m3/hr = 0,0032 m3/min = 3,2 l/sec. 
 

1.3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.3.1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

1.3.1.1. Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74, τα υδραυλικά έργα Πολιτικού 
Μηχανικού σχεδιάζονται έτσι, ώστε να επαρκούν για τις συνθήκες πληθυσμού και 
κατανάλωσης ύδατος της επόμενης 40ετίας. H περίοδος αυτή είναι λογική για το 
είδος και το μέγεθος του εξεταζόμενου έργου, τα σημερινά χρηματοπιστωτικά 
(οικονομικά) δεδομένα και τη δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών 
με ακρίβεια, οπότε θα εφαρμοστεί και στην παρούσα μελέτη. 
 
Στο εξεταζόμενο έργο, η περίοδος σχεδιασμού της 40-ετίας αναφέρεται στα νέα 
έργα (αγωγούς) που προτείνονται ως έργα αναβάθμισης. Στα υπόλοιπα 
υφιστάμενα έργα του υδραγωγείου, που δεν μεταβάλλονται στην παρούσα φάση, 
έγινε απλώς έλεγχος επάρκειας ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτά μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στις συνθήκες λειτουργίας στο άμεσο μέλλον. 
 
 



1.3.1.2. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 

Η περίοδος σχεδιασμού του ηλεκτρομηχανολογικού (ΗΛΜ) εξοπλισμού 
καθορίζεται γενικά σε 20 έτη. Η περίοδος σχεδιασμού 20ετίας είναι σύμφωνη με 
τη συνήθη πρακτική και βασίζεται στο γεγονός ότι ο ωφέλιμος χρόνος ζωής 
εξοπλισμού αυτής της φύσης δεν υπερβαίνει τα 15-20 έτη. Όμως επειδή στο 
εξεταζόμενο έργο, ο ΗΛΜ εξοπλισμός περιορίζεται μόνο στα ειδικά εξαρτήματα 
του αγωγού (δικλείδες, αερεξαγωγοί κλπ), ο οποίος σχεδιάζεται με επάρκεια 
40ετίας, κρίνεται σκόπιμο για τα ανωτέρω στοιχειώδη ΗΛΜ εξαρτήματα του 
έργου να έχουν παρόμοια δυναμικότητα, καθόσον η πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση είναι αμελητέα. 
 

1.3.2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

1.3.2.1. Πληθυσμός σχεδιασμού 

Όπως παρουσιάστηκε ο πληθυσμός των εξυπηρετούμενων οικισμών κατά τη 
θερινή αιχμή εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα σε περίπου 900 άτομα, τα οποία 
κατανέμονται σε 250 περίπου νοικοκυριά. Ο πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος 
σχεδόν εξ ολοκλήρου στον οικισμό του Αγ. Γεωργίου που θα εξυπηρετηθεί από 
το έργο. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός σχεδιασμού του έργου για την επόμενη 
40ετία λαμβάνεται ίσος με 900 άτομα. 
 

1.3.2.2. Παροχή σχεδιασμού 

Σύμφωνα με την ανάλυση της σημερινής και μελλοντικής κατανάλωσης, η 
συνολική ημερήσια κατανάλωση νερού στην εξυπηρετούμενη περιοχή κατά τη 
θερινή περίοδο της προσεχούς 40ετίας (περίοδος σχεδιασμού) εκτιμάται ότι θα 
ανέρχεται συνολικά σε 279 m3/ημ (= 11,62 m3/hr =0,0032m3/sec). 
 
Ως παροχή σχεδιασμού του αγωγού μεταφοράς νερού λαμβάνεται η ωριαία αιχμή 
της θερινής κατανάλωσης που αναμένεται για την προσεχή 40ετία. Η παροχή 
αυτή για το σύνολο των οικισμών ανέρχεται σε 11,62 m3/hr. 
 
 

1.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

1.4.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

1.4.1.1. Γενική επισκόπηση υφιστάμενων έργων 

Μέχρι τη δεκαετία του ΄70, ο υπό εξέταση οικισμός υδροδοτούνταν από μικρά, 
ανεξάρτητα υδραγωγεία ανά οικισμό, τα οποία συνέλεγαν νερό από πηγάδια ή 
μικρές γεωτρήσεις και τροφοδοτούσαν κοινόχρηστες βρύσες ή υποτυπώδη 
δίκτυα στους οικισμούς. Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε πλήρες υδραγωγείο 
που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα και υδροδοτεί τον οικισμό Αγ. Γεωργίου και 
μέρος των υδρευτικών αναγκών εξυπηρετείται από επιφανειακή υδροληψία από 
την πηγή στη θέση «ΜΑΤΕΣΗ». Το νερό μεταφέρεται απευθείας στη δεξαμενή 
στη θέση Αγ. Γεώργιος, χωρητικότητας 120m3, η οποία τροφοδοτεί τα 
αντίστοιχα δίκτυα διανομής. 
 
Από την κατασκευή των ανωτέρω έργων μέχρι σήμερα έχουν γίνει διάφορες 
επεμβάσεις τόσο στους αγωγούς του νερού, όσο και στις δεξαμενές του 
υδραγωγείου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Όμως οι επεμβάσεις αυτές ήταν 
αποσπασματικές και τοπικού χαρακτήρα και είχαν πρωταρχικό σκοπό την 
αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που προέκυπταν, παρά την ανανέωση ή 
τη συντήρηση των στοιχείων του έργου. Έτσι σήμερα, μετά από παρέλευση άνω 
των 40 ετών, ο αγωγός από την υδροληψία στην θέση «ΜΑΤΕΣΗ» εμφανίζει 
προβλήματα κυρίως λόγω παλαιότητας Οι αγωγοί μεταφοράς του νερού του 
υδραγωγείου είναι από PVC, ενώ οι αγωγοί των εσωτερικών δικτύων των 



οικισμών αρχικά είχαν κατασκευαστεί από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, αλλά 
σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αντικατασταθεί σταδιακά από 
αγωγούς PVC ή HDPE. 
 
Η επάρκεια του πόσιμου νερού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα κατά τη θερινή 
περίοδο, οπότε η κατανάλωση του νερού αυξάνεται σημαντικά, εξαιτίας της 
ανάγκης ποτίσματος κήπων και οικιακών αγροκτημάτων, αλλά και της αύξησης 
της κατανάλωσης για ατομική χρήση και πότισμα ζώων. Λόγω της κακής 
κατάστασης του δικτύου αγωγού PVC, οι διακοπές υδροδότησης, είναι συχνές με 
συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα σε όλη την διάρκεια του έτους. 
 

1.4.1.2. Συνοπτική περιγραφή υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού 

Η τροφοδοσία του εξεταζόμενου υδραγωγείου στην θέση «Αγ. Γεώργιος» γίνεται 
από τις πηγές στην θέση  «Μάτεση» της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου με επιφανειακή 
απόληψη. Τα υφιστάμενα έργα υδροληψίας χρονολογούνται από τη δεκαετία του 
΄70 και παρά την παλαιότητά τους, κρίνονται επαρκή ως προς το μέγεθος και τη 
διάταξη για την απόληψη της απαιτούμενης παροχής νερού. 

Η ροή του νερού από το σημείο υδροληψίας μέχρι τη δεξαμενή γίνεται με 
βαρυτική πίεση. Το τμήμα αυτό του υδραγωγείου συνίσταται από έναν αγωγό, ο 
οποίος εξετάζεται στην παρούσα μελέτη: 

 Αγωγός Π1 (από Υδροληψία μέχρι δεξαμενή Αγ, Γεωργίου): Αποτελεί τον 
υφιστάμενο αγωγό μεταφοράς του νερού από το σημείο υδροληψίας μέχρι τη 
δεξαμενή στη θέση «Αγ. Γεωργίου». Πρόκειται για αγωγό από PVC με 
διάμετρο Φ140 και μήκος 4.401 m. 

Ο υφιστάμενος αγωγός, από το φρεάτιο υδροληψίας στην θέση «ΜΑΤΕΣΗ» 
οδεύει κατά μήκος της κοιλάδας του Σπερχειού, αρχικά επί  των πρανών της 
κοίτης και κατόπιν ακολουθεί πορεία κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου 
που οδηγεί στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου. Ο αγωγός, γενικά ακολουθεί το ανάγλυφο 
του εδάφους και εμφανίζει τοπικά χαμηλά και υψηλά στις περιοχές διέλευσης από 
μισγάγγειες και άλλες ανωμαλίες του εδάφους. 

 
1.4.1.3. Αξιολόγηση υφιστάμενων έργων 

Από την εξέταση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων έργων του υδραγωγείου 
προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Τα υφιστάμενα έργα του υδραγωγείου κρινόμενα ως προς τον γενικό 
σχεδιασμό και τη διάταξή των είναι σύμφωνα με τη σύγχρονη πρακτική και 
δεν απαιτούν αναθεώρηση ως προς τη φιλοσοφία σχεδιασμού. 

 Τα έργα υδροληψίας επαρκούν για την παροχή σχεδιασμού της προσεχούς 
40ετίας, χρειάζονται όμως τακτική συντήρηση που μεταξύ των άλλων θα 
περιλαμβάνει και αποκατάσταση μελλοντικών φθορών. 

 Τα λειτουργικά προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς στη λειτουργία 
του υφιστάμενου αγωγού οφείλονται κυρίως σε θραύσεις και κατολισθήσεις 
πρανών και αντιμετωπίζονται συνήθως με τοπικές επεμβάσεις, οι οποίες 
όμως παρουσιάζουν δυσκολίες. Συγκεκριμένα: 
O Κατά τους χειμερινούς μήνες, η πρόσβαση στα ορεινά τμήματα του 

αγωγού είναι συχνά δυσχερής, οπότε καθίσταται επισφαλής η 
υδροδότηση από την πηγή στην θέση «ΜΑΤΕΣΗ». 

O Κατά τη θερινή περίοδο, λόγω υψηλής ζήτησης νερού, ενδεχόμενη 

βλάβη των αγωγών απαιτεί άμεση επέμβαση, η οποία όμως δεν είναι 
πάντοτε εφικτή. 

O Τα περιστατικά θραύσης είναι συχνά στον παλαιό Αγωγό Π1, με 

συνέπεια τη διακοπή της τροφοδοσίας. 



O Λόγω παλαιότητας, εμφανίζονται συσσωρευμένες επικαθίσεις στα 

εσωτερικά τοιχώματα του σωλήνα που αυξάνουν τις υδραυλικές 
απώλειες και κατά συνέπεια μειώνουν την παροχετευτικότητα αυτού. 

O Λόγω κακής λειτουργίας των δικλείδων και των εξαρτημάτων 

αερεξαγωγής, εκκένωσης κλπ, καθώς αυτά είναι παρωχημένης 
τεχνολογίας και παλαιωμένα, είναι αδύνατη η απομόνωση τμήματος του 
Αγωγού Π1, με αποτέλεσμα οι απαιτούμενες επεμβάσεις σε σημεία 
υψηλής υδραυλικής πίεσης αυτού να είναι πολλές φορές δυσχερείς και 
επικίνδυνες. 

 
1.4.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων του υφιστάμενου αγωγού, 
προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού διατομής Φ140 από υλικό 
PVC με νέο αγωγό με κατάλληλα υδραυλικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Συγκεκριμένα, οι παλαιός αγωγός του υδραγωγείου (Αγωγός Π1), που είναι 
κατασκευασμένος από PVC, προτείνεται να αντικατασταθεί σε ένα τμήμα του 
(Φάση Α’) με νέο αγωγό (Αγωγός Ν1) από πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς. Ο 
νέος αγωγός θα ξεκινά από το σημείο 87 της οριζοντιογραφίας και θα καταλήγει 
στο υφιστάμενη δεξαμενή στη θέση «Αγ. Γεώργιος». Ο αγωγός αυτός θα έχει 
κατάλληλη διατομή, ώστε να ανταπεξέρχεται στις σημερινές και μελλοντικές 
ανάγκες υδροδότησης του εξυπηρετούμενου οικισμού. O νέος αγωγός θα είναι 
από υλικό HDPE 3ης γενεάς, διαμέτρου Φ140 ο οποίος έχει εσωτερική διάμετρο 
περί τα 123,4 mm. Το συνολικό μήκος του νέου Αγωγού Ν1 σύμφωνα με την 
προμέτρηση ανέρχεται σε 2.200 m. 

Ο νέος Αγωγός Ν1 θα μπορεί να απομονώνεται κατά τμήματα, ώστε σε 
περιπτώσεις τοπικών εργασιών συντήρησης ή επισκευής αυτού να είναι δυνατή η 
εκκένωση κατά τμήματα για λόγους ταχύτητας και οικονομίας. 

Επίσης, στα χαμηλά σημεία κατά μήκος της όδευσης του αγωγού θα 
προβλεφθούν στόμια εκκένωσης-καθαρισμού, ενώ στα τοπικά υψηλά 
αερεξαγωγοί. 

Ο Αγωγός θα ακολουθεί την όδευση κατά μήκος του δρόμου από το σημείο 87, 
θα διατρέχει την Εθνική οδό Λαμίας-Καρπενησίου και θα καταλήγει στην 
δεξαμενή του Αγίου Γεωργίου. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η χάραξη του νέου Αγωγού Ν1 καθορίστηκε έτσι, ώστε: 

−  Ο νέος αγωγός να μη διέρχεται από περιοχές, όπου κατά το παρελθόν έχουν 
σημειωθεί κατολισθήσεις ή διαβρώσεις εδαφών. 

−  Να αποφεύγονται περιοχές με έντονο ανάγλυφο, μεγάλες κλίσεις και γενικά 
όσες είναι δυσπρόσιτες και δυσχεραίνουν την επέμβαση σε σημείο 
ενδεχόμενης βλάβης. 

−  Η χάραξη να μην παρουσιάζει σημαντικές και απότομες αλλαγές διεύθυνσης 
του αγωγού, όσο αυτό είναι εφικτό. 

 
 
1.4.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

1.4.3.1. Γενική διάταξη των έργων 

Τα έργα και οι επεμβάσεις στο υφιστάμενο δίκτυο προτείνονται αφού ελήφθησαν 
υπόψη τα στοιχεία και οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, οι εμπειρίες και οι 
επιμέρους προτάσεις των τοπικών παραγόντων για την ορθή αντιμετώπιση του 
τιθέμενου προβλήματος. Επίσημες προκαταρκτικές μελέτες ή προτάσεις δεν 
υπάρχουν για την αντιμετώπιση του εξεταζομένου προβλήματος, πλην των ίδιων 
των υφιστάμενων έργων. 



Οι διάφοροι τεχνικοί και τοπογραφικοί περιορισμοί της περιοχής δεν επιτρέπουν 
τη θεώρηση ποικίλων εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά τον βασικό σχεδιασμό 
του έργου. Εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τη θέση υδροληψίας είχαν εξεταστεί 
ήδη κατά την αρχική μελέτη των υφιστάμενων έργων, όπου προέκυψε ότι η 
σημερινή θέση υδροληψίας είναι η προσφορότερη λόγω διαφόρων περιοριστικών 
παραγόντων. 

Επιπλέον, αναφορικά με την όδευση του νέου αγωγού μεταφοράς, το πλήθος 
των περιοριστικών συνθηκών που πρέπει να τηρούνται κατά τον σχεδιασμό της 
διαδρομής του αγωγού, αλλά και η εμπειρία από τις βλάβες των υφιστάμενων 
έργων (διαβρώσεις, κατολισθήσεις εδαφών κλπ) καθορίζει σχεδόν μονοσήμαντα 
τη χωροθέτηση αυτού. 

Για τους ανωτέρω λόγους, η βασική φιλοσοφία σχεδιασμού και η διάταξη του 
νέου αγωγού του υδραγωγείου δεν επιδέχεται αξιόλογες εναλλακτικές λύσεις. 

 
1.4.3.2. Υλικό νέων αγωγών 

Tο υλικό των νέων αγωγών του εξωτερικό υδραγωγείου θα είναι πολυαιθυλένιο 
(HDPE) 3ης γενιάς. Προτιμήθηκε το πολυαιθυλένιο ως κύριο υλικό των σωλήνων, 
εξαιτίας των παρακάτω ευμενών ιδιοτήτων του: 

  Παρουσιάζουν άριστα υδραυλικά χαρακτηριστικά, 

  Εξασφαλίζουν στεγανές συνδέσεις, 

  Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, 

  Μεταφέρονται και τοποθετούνται σχετικά εύκολα και με ασφάλεια, 

  Έχουν μεγάλη χημική αντοχή έναντι διαβρώσεων, 

  Έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια, που αποτρέπει τη συγκράτηση ουσιών στα 
εσωτερικά τοιχώματα του σωλήνα, 

  Έχουν σχετικά μεγάλη μηχανική αντοχή έναντι εξωτερικών φορτίων, 

  Είναι εύκαμπτοι και ακολουθούν τις καθιζήσεις και παραμορφώσεις του 
εδάφους χωρίς να θραύονται. 

 
Σε σύγκριση με τους αγωγούς από PVC που έχουν χρησιμοποιηθεί στους 
υφιστάμενους αγωγούς του υδραγωγείου και έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα, οι αγωγοί πολυαιθυλενίου έχουν επιπλέον και τα παρακάτω ευμενή 
χαρακτηριστικά που είναι καθοριστικής σημασίας για στο συγκεκριμένο έργο: 

  Παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκαμψία, 

  Μπορούν να ακολουθήσουν εύκολα τις καμπύλες του αναγλύφου της 
περιοχής, χωρίς την παρεμβολή ειδικών τεμαχίων, 

 Έχουν πρακτικά άρρηκτες συνδέσεις (ηλεκτροσύντηξη ή μετωπική 
συγκόλληση), 

  Έχουν μεγαλύτερη αντοχή σε θραύση έναντι υδραυλικών πληγμάτων, 

  Ενδείκνυνται για τοποθέτηση σε εδάφη με έντονο ανάγλυφο, καθώς 
μπορούν να συνδεθούν σε μεγάλα μήκη εκτός ορύγματος και κατόπιν να 
μετακινηθούν στην τελική τους θέση, 

  Διατίθενται με μεγαλύτερη αντοχή σε πίεση λειτουργίας, 

  Για διαμέτρους μέχρι Φ125 διατίθενται και σε ρολά, οπότε δεν απαιτούν 
πολλές συνδέσεις. 
 

 
 
 
 



2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1.1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ 

H γενική διάταξη των έργων παρουσιάζεται στα σχέδια των οριζοντιογραφιών, 
όπου φαίνεται η διαδρομή του νέου αγωγού μεταφοράς του νερού (Αγωγός Ν1) 
και οι θέσεις των συσχετιζόμενων έργων. 

Το εξεταζόμενο τμήμα του δικτύου αποτελείται από αγωγούς υπό πίεση (με την 
επίδραση της βαρύτητας), που ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. 
Το νερό μεταφέρεται από το σημείο υδροληψίας στη δεξαμενή και στη συνέχεια 
διανέμεται μέσω του δικτύου του οικισμού του Αγ. Γεωργίου. 

Ο Αγωγός Ν1 θα είναι βαρυτικής πίεσης, από πολυαιθυλένιο (HDPE) ονομ. 
διαμέτρου Φ140, ονομ. πίεσης 10atm και θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο 
αγωγό Π1. 

Γενικά, το τμήμα του νέου Αγωγού Ν1 θα ξεκινά από το σημείο 87 επί του 
Επαρχιακού Δικτύου μέχρι την υφιστάμενη δεξαμενή του Αγίου Γεωργίου. 
 

2.1.2. ΕΝΤΑΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τα υφιστάμενα έργα του δικτύου του υφιστάμενου αγωγού θα λειτουργούν καθ’ 
όλη τη διάρκεια κατασκευής των νέων έργων. Στη συνέχεια, μετά την 
ολοκλήρωση του συνόλου του Αγωγού Ν1, ο παλαιός Αγωγός Π1 θα παραμείνει 
ως εφεδρικός. Παρόμοια, η υφιστάμενη υδροληψία, και το αρχικό τμήμα του 
υφιστάμενου αγωγού θα ενσωματωθούν στα νέα έργα. Τα προβλεπόμενα 
φρεάτια ειδικών εξαρτημάτων των νέων αγωγών θα κατασκευαστούν εξ αρχής. 
 

2.1.3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΡΓΟΥ 

Τα έργα που θα κατασκευαστούν στη Α΄ Φάση περιλαμβάνουν: 

  Την κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού (Αγωγός Ν1), αποτελούμενο 
από σωλήνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 3ης γενιάς, κατάλληλους για πόσιμο 
νερό, ονομαστικής διαμέτρου Φ140, ονομαστικής πίεσης 10 atm και 
συνολικού μήκους 2.200 m. 

  Τις συνδέσεις των νέων αγωγών με τα υφιστάμενα έργα του υδραγωγείου 
(φρεάτιο άφιξης κλπ). 

  Τοπικά τεχνικά έργα προστασίας των αγωγών, όπως εγκιβωτισμός σε 
σκυρόδεμα, προστασία πρανών ρέματος έναντι διάβρωσης. 

 
Σύμφωνα με την προμέτρηση, οι νέοι αγωγοί πολυαιθυλενίου (HDPE) έχουν 
μήκος 2.200 m. Αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει: 

 2.200 m αγωγού HDPE Φ140, 10 atm. 
 
Στα ειδικά εξαρτήματα του έργου συμπεριλαμβάνονται : 

  Ένα φίλτρο εισροής (αναρρόφησης), DN140. 

  Μια χειροκίνητη δικλείδα ελέγχου ροής, DN140 PN10. 

  Τρεις χειροκίνητες δικλείδες εκκένωσης, DN140 PN10. 

  Πέντε χειροκίνητες δικλείδες απομόνωσης αερεξαγωγού, DN140 PN10. 

  Δύο ειδικά τεμάχια καμπύλης γωνίας 45ο DN140 PN10 χειροκίνητες δικλείδες 
απομόνωσης αερεξαγωγού. 

  Ένα ειδικό τεμάχιο γωνίας 60ο DN140 PN10. 

  Τριακόσια εξήντα επτά τεμάχια συνδετικών ηλεκτρομουφών DN140 PN10. 

  Οκτώ τεμάχια εξάρμωσης DN140 PN10. 
Τα ανωτέρω εξαρτήματα θα εγκατασταθούν επί των φρεατίων του έργου. 



2.2. ΑΓΩΓΟΙ 

2.2.1. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΩΝ 

Tο υλικό όλων των αγωγών του έργου θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100), σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του prEN 1555, 12201-2. 

Οι αγωγοί ονομ. πίεσης 10 atm θα έχουν λόγο SDR (ονομ. διάμετρος/πάχος 
τοιχώματος) = 17. 

Όλοι οι αγωγοί θα είναι χρώματος τυποποιημένου ΜΑΥΡΟ με ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΠΛΕ 
ΡΙΓΕΣ. 

Όπως προέκυψε από τους υδραυλικούς υπολογισμούς, στο έργο θα 
χρησιμοποιηθούν σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ140. Το συνολικό μήκος του 
αγωγού σύμφωνα με την προμέτρηση ανέρχεται σε 2.400 m. Τα τεμάχια του 
αγωγού θα είναι μήκους 12m. 
 

2.2.2. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΩΓΩΝ 

Η σύνδεση των τεμαχίων του αγωγού θα γίνει με την μέθοδο της 
ηλεκτροσύντηξης (ηλεκτρομούφες). Η ηλεκτροσύντηξη αποτελεί μια ασφαλή και 
ελεγχόμενη μέθοδο σύνδεσης αγωγών PE. Επιλέγεται συνήθως για διατομές 
αγωγών έως OD 160 mm, αφού σε μεγαλύτερες διατομές, για λόγους μείωσης 
κόστους, επιλέγεται η αυτογενής μετωπική συγκόλληση. 

Για την ηλεκτροσύντηξη είναι απαραίτητη ειδική συσκευή, η οποία διοχετεύει 
συνεχές ρεύμα, μέσω ακροδεκτών στα ηλεκτροεξαρτήματα τα οποία εσωτερικά 
φέρουν ηλεκτρική αντίσταση. H διοχετευόμενη ηλεκτρική ενέργεια, μετατρέπεται 
σε θερμική, προκαλώντας την τήξη του PE και την τελική συγκόλληση. Η τάση 
που απαιτείται για τη συγκόλληση είναι 40 Volt και πρέπει να παρέχεται από 
μονοφασική πηγή 240 Volt και συχνότητας 50 Hz. Εάν χρησιμοποιηθεί γεννήτρια, 
θα πρέπει να είναι ελάχιστης ισχύος 3 kVΑ, ενώ στην περίπτωση χρήσεως 
περισσότερων μηχανών ηλεκτροσυγκόλλησης, προτείνεται γεννήτρια 5 kVA. 

Οι μηχανές αυτές είναι εφοδιασμένες με κατάλληλο λογισμικό, το οποίο με την 
ανάγνωση του κωδικού που υπάρχει σε κάθε εξάρτημα (barcode) επιλέγει τις 
κατάλληλες συνθήκες για κάθε συγκόλληση. Οι πιο σύγχρονες μηχανές κρατούν 
αρχείο με τις παραμέτρους όλων των συγκολλήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
σε ένα έργο, το οποίο μπορεί να εξαχθεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για το 
ιστορικό του έργου ή περαιτέρω επεξεργασία. Όλες οι συνδέσεις θα πρέπει να 
γίνουν σε περιβάλλον χωρίς σκόνη, χώμα και υγρασία ενώ παράλληλα η 
συνδεσμολογία προς συγκόλληση θα πρέπει να κρατείται σταθερή με ένα 
σφικτήρα προκειμένου να μην υπάρξει μετατόπιση Στις περιπτώσεις όπου στη 
θέση τοποθέτησης η κάμψη του αγωγού είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη τιμή 
που ορίζει ο κατασκευαστής θα πρέπει να τοποθετείται κατάλληλο ειδικό τεμάχιο 
καμπύλης. 

Tα ειδικά τεμάχια των σωληνώσεων που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο 
(καμπύλες, ταυ, συστολές κλπ) θα είναι όμοιας ονομαστικής διαμέτρου με αυτής 
του αντίστοιχου αγωγού και θα συνδέονται με ενσωματωμένες ή ανεξάρτητες 
ηλεκτρομούφες. Τα ειδικά υδραυλικά εξαρτήματα των αγωγών (δικλείδες, 
βαλβίδες κλπ.) θα συνδέονται μεταξύ τους με φλάντζες. 

Σε κάθε περίπτωση, τα υδραυλικά τεμάχια και εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν 
θα πρέπει: 

α) Να μην δημιουργούν στένωση στον αγωγό, με εξαίρεση στους εκκενωτές και 
στους μετρητές παροχής, 



β) Να μην καταργούν τις προβλεπόμενες συνδέσεις με φλάντζα, δηλαδή τη 
δυνατότητα αφαίρεσης των προβλεπομένων εξαρτημάτων (δικλείδες κλπ.). 

Όλα τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατασκευασμένα από το 
ίδιο υλικό με αυτό των αγωγών (ΡΕ 100) και θα πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές, 
ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία στις μεταξύ τους συναρμογές. Τα ειδικά 
τεμάχια από χάλυβα θα έχουν επιπλέον εσωτερική και εξωτερική προστασία 
εποξειδικής ρητίνης. Όλα τα ειδικά τεμάχια θα επαρκούν για υδραυλική πίεση 1,5-
1,6 φορές την πίεση λειτουργίας τους. 
 

2.2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 

2.2.3.1. Βάθος αγωγών 

Η κυκλοφορία οχημάτων από τους δρόμους διέλευσης των αγωγών 
χαρακτηρίζεται «ελαφρά». Έτσι, το βάθος τοποθέτησης του άξονα των αγωγών 
ορίζεται σε 1,00 m από την επιφάνεια του οδοστρώματος όπως αυτό υφίσταται 
σήμερα. 

Αποκλίσεις από το ανωτέρω γενικό βάθος τοποθέτησης θα γίνονται τοπικά σε 
περιπτώσεις διασταύρωσης με άλλα υπόγεια δίκτυα κοινής ωφέλειας, που είτε 
υπάρχουν είτε προγραμματίζονται στην περιοχή των αγωγών, καθώς επίσης και 
στις θέσεις κατασκευής φρεατίων υδραυλικών εξαρτημάτων, ανάλογα με τις κατά 
περίπτωση απαιτήσεις. Σε τμήματα όπου για οποιονδήποτε λόγο οι τοπικές 
συνθήκες επιβάλλουν μικρότερο βάθος τοποθέτησης από 1,00 m, οι αγωγοί θα 
εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα C12/15, περιεκτικότητας τσιμέντου 300 Kg/m3, σε 
πάχος 10,0 cm εκατέρωθεν και 15,0 cm υπεράνω αυτών. 

2.2.3.2. Ορύγματα αγωγών 

Τα ορύγματα των αγωγών θα διανοιχτούν με κατακόρυφα πρανή. Tο πλάτος των 
ορυγμάτων για όλες τις διαμέτρους των αγωγών του έργου ορίζεται ίσο με 0,50 m 
και το ονομαστικό βάθος σε 1,0m. Το πλάτος αυτό του ορύγματος είναι αρκετό, 
καθόσον οι συγκολλήσεις των τεμαχίων των αγωγών στις περισσότερες 
περιπτώσεις μπορούν να γίνουν και εκτός ορύγματος. Μεγαλύτερα πλάτη 
κρίνονται άσκοπα και αντιοικονομικά και επιπλέον αυξάνουν την καταπόνηση των 
αγωγών από εξωτερικά φορτία. 

Η εκσκαφή των ορυγμάτων θα γίνει επί το πλείστον με μηχανικό εκσκαφέα. 

Σε ορισμένα σημεία του έργου όπου το έδαφος είναι βραχώδες ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθεί και αερόσφυρα. 

Εξαιτίας της συνεκτικότητας του εδάφους και του χαμηλού υδροφόρου ορίζοντα, 
δεν αναμένεται να απαιτηθούν αντιστηρίξεις των παρειών των ορυγμάτων, ούτε 
άντληση του νερού κατά τη φάση της τοποθέτησης των αγωγών. 
 

2.2.3.3. Έδραση, εγκιβωτισμός και επίχωση αγωγών 

Oι αγωγοί θα τοποθετηθούν επάνω σε κατάλληλο υπόστρωμα θραυστού υλικού 
τύπου 3Α, πάχους 0,10 m, για εξομάλυνση του πυθμένα του ορύγματος. Ο 
εγκιβωτισμός των αγωγών θα γίνει επίσης με 3Α μέχρι ύψος 0,10 m από το άνω 
εξωρράχιο αυτών. 

Σε ειδικές περιπτώσεις μικρού βάθους τοποθέτησης αγωγών, ή διέλευσης από 
δρόμους με κυκλοφορία, ο εγκιβωτισμός των αγωγών θα γίνεται με σκυρόδεμα 
C12/15, περιεκτικότητας τσιμέντου 300 Kg/m3, σε πάχος 10,0 cm εκατέρωθεν και 
15,0 cm υπεράνω αυτών, όπως προαναφέρθηκε. 

Η επίχωση του ορύγματος των αγωγών θα γίνει με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφής, κατά στρώσεις πάχους 20,0 cm περίπου, οι οποίες θα 
συμπυκνώνονται. 



Τυπική διατομή σκάμματος 
 
2.2.3.4. Αγκύρωση αγωγών 

Λόγω της σχετικά περιορισμένης διαμέτρου (Φ140) του νέου αγωγού και της 
χαμηλής πίεσης λειτουργίας (μέγιστη πίεση 6bar), αλλά και της υπόγειας 
εγκατάστασης αυτού, δεν  θα απαιτηθούν έργα αγκύρωσης του αγωγού. 
 

2.2.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ 

Για την προστασία των αγωγών από μελλοντικές εργασίες εκσκαφής, θα 
τοποθετηθεί κατά μήκος των αγωγών, στο ύψος της άνω στάθμης του 
εγκιβωτισμού, πλέγμα προστασίας. Το πλέγμα θα έχει πλάτος 0,30 m περίπου, 
από κατάλληλη πλαστική ύλη για παραμονή στο έδαφος και θα παρουσιάζει 
αντοχή σε εφελκυσμό της τάξης των 300 Kg ανά μέτρο πλάτους. 
 

2.3. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ 

2.3.1. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 

2.3.1.1. Θέσεις 

Tα σημεία τοποθέτησης δικλείδων φαίνονται στα σχετικά σχέδια των αγωγών. Oι 
δικλείδες τοποθετήθηκαν έτσι, ώστε να είναι δυνατή η απομόνωση ενός μικρού 
μόνο τμήματος του αγωγού για τυχόν επισκευές ή συντήρηση αυτού, χωρίς να 
επηρεάζεται η λειτουργία του υπολοίπου έργου και κυρίως χωρίς να απαιτείται η 
εκκένωση μεγάλων τμημάτων αυτού, γεγονός που περιπλέκει τις επεμβάσεις. 

Oι προβλεπόμενες δικλείδες του έργου επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε κάποια 
απόσταση από το σημείο του αγωγού που καταδεικνύουν τα σχέδια της μελέτης, 
εάν αυτό εξυπηρετεί την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου (π.χ. εκτός κύριου 
δρόμου κυκλοφορίας, κατάλληλο σημείο εκκένωσης κλπ). 

Οι δικλείδες θα είναι τοποθετημένες σε φρεάτια και θα ενώνονται με τους 
αγωγούς με φλάντζες και τεμάχια εξάρμωσης, ώστε να είναι εύκολη η αφαίρεσή 
τους. Επίσης, όπου απαιτείται θα είναι κατάλληλα αγκυρωμένες προς αποφυγή 
μετακινήσεων. 

 



2.3.1.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Οι δικλείδες που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι συρταρωτού τύπου, μη 
ανυψούμενου βάκτρου με ελαστική έμφραξη και θα έχουν σχεδιασθεί 
απαραιτήτως για υδατοστεγές κλείσιμο. 

Oι δικλείδες θα είναι της αυτής διαμέτρου με την ονομαστική διάμετρο των 
αγωγών που τοποθετούνται και αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης (10 atm). 

Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7259-88 
τύπος Α με ελαστική έμφραξη κατά DIN 3352/4A – BS 5136 τύπος Α. Θα 
χρησιμοποιηθούν δικλείδες μικρού μήκους, κατά το πρότυπο ISO 5752 και στα 
άκρα τους θα φέρουν φλάντζες με γεωμετρικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 7005, ή κατά DIN 2501. Στο σώμα της δικλείδας θα υπάρχουν 
ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για την ονομαστική διάμετρο (DN), 
την πίεση (ΡΝ), τη διεύθυνση κλεισίματος, το υλικό του σώματος και το λογότυπο 
ή την επωνυμία του κατασκευαστή. 

Οι δικλείδες που θα τοποθετηθούν θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
ποιότητας κατά ISO 9001 ή ISO 9002 και θα είναι της απολύτου εγκρίσεως του 
φορέα του έργου. 

Στην ανοικτή θέση, οι δικλείδες θα πρέπει να ελευθερώνουν εντελώς τη διατομή 
που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους διάμετρο και να έχουν κατάλληλη 
εσωτερική διαμόρφωση, ώστε να αποτρέπεται η επικάθιση φερτών υλικών. Θα 
είναι επίσης κατάλληλες τόσο για συχνή χρήση, όσο και για χρήση μετά από 
μεγάλη περίοδο ακινησίας είτε στην ανοικτή, είτε στην κλειστή θέση. 

Ο χειρισμός των δικλείδων θα γίνεται με χειροστρόφαλο και το κλείσιμο αυτών με 
δεξιόστροφη περιστροφή. Επίσης, οι δικλείδες θα πρέπει να είναι τέτοιας 
κατασκευής ώστε να επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω τμήματος αυτών 
(σύρτη, βάκτρου κλπ), χωρίς να απαιτείται αποσύνδεση του κυρίου σώματος 
αυτών από τον αγωγό. 

Το σώμα, το κάλυμμα και ο σύρτης των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από 
φαιό χυτοσίδηρο κατ’ ελάχιστον τύπου GG 25 κατά DIN 1691-85, ή GRADE 250 
κατά ISO 185-88, ή θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο καλύτερης 
ποιότητας (π.χ. από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου GGG 40 κατά DIN 1693, 
ή 400-15 κατά ISO 1083-87). Η επικάλυψη του σύρτη για τη σφράγιση αυτού θα 
είναι από συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής, τουλάχιστον Nitrile Rubber Grade 
T κατά BS 2494 ή ισοδύναμο. 

Το βάκτρο των δικλείδων θα είναι μη ανυψούμενο και θα μπορεί να 
αντικαθίσταται χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του κυρίως καλύμματος 
(καμπάνας) από το σώμα της δικλείδας. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ή από χρωμιούχο ανοξείδωτο χάλυβα με περιεκτικότητα σε 
χρώμιο 11,5%. Στην περιοχή της στεγάνωσης η επιφάνεια αυτού θα είναι 
απόλυτα λεία. Η στεγάνωση του βάκτρου θα γίνεται με δακτυλίους O-rings, ή 
άλλο ισοδύναμο τρόπο που θα εγκριθεί από τον φορέα του έργου. 

Οι κοχλίες, τα περικόχλια, οι ροδέλες κλπ. που χρησιμοποιούνται σε 
οποιοδήποτε μέρος της δικλείδας θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ή από χρωμιούχο ανοξείδωτο χάλυβα με περιεκτικότητα σε χρώμιο 
11,5%. 

 
2.3.2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ) 

2.3.2.1. Θέσεις 

Σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης (εξάρμωσης) θα εγκατασταθούν μαζί με τα 
προβλεπόμενα ειδικά εξαρτήματα του έργου (δικλείδες κλπ.) σύμφωνα με τα 



σχετικά σχέδια, ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική αφαίρεση αυτών χωρίς να 
θιγούν οι σωλήνες ή να καταστραφούν τα παρεμβύσματα. 
 

2.3.2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Οι σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης αποτελούνται από δύο μικρού μήκους 
σωληνωτά τεμάχια και θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα αξονικής μετακίνησης του ενός προς το άλλο αυξομειούμενου του 
αξονικού μήκους του συνδέσμου τουλάχιστον κατά 2,5 cm. 
 
Η κατασκευή τους θα είναι χαλύβδινη, φλαντζωτή και με αντιδιαβρωτική 
προστασία από ειδική αντιοξειδωτική βαφή. Σε κάθε περίπτωση οι σύνδεσμοι θα 
είναι συμβατοί και ισοδύναμοι με τα αντίστοιχα εξαρτήματα που συνδέουν, τόσο 
ως προς την ονομαστική διάμετρο, όσο και στην ονομαστική πίεση (10 atm). 

 
2.3.3. ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ 

2.3.3.1. Θέσεις 

Σε τοπικά χαμηλά σημεία του αγωγού θα τοποθετηθούν εκκενωτές για περιοδικό 
ξέπλυμα του αγωγού και για ενδεχόμενη εκκένωση αυτού, όπως φαίνεται στις 
οριζοντιογραφίες του έργου. Οι δικλείδες χειρισμού των εκκενωτών θα 
τοποθετούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένα και επισκέψιμα φρεάτια. 
 
Σε κάθε περίπτωση, οι αγωγοί απορροής θα καταλήγουν σε κατάλληλα σημεία 
από όπου το νερό θα μπορεί να απομακρύνεται με επιφανειακή απορροή. Η 
διευθέτηση της επιφανειακής απορροής του νερού θα γίνεται επί τόπου, κατά την 
κατασκευή του έργου. 
 

2.3.3.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η διάταξη εκκένωσης θα αποτελείται από διακλάδωση (ταυ) στον κύριο αγωγό 
όπου διαμορφώνεται το στόμιο εκκένωσης ελεγχόμενο από δικλείδα ελέγχου 
ροής. Δικλείδες θα φέρουν επίσης και οι δύο κλάδοι του αγωγού εκατέρωθεν του 
εκκενωτή. Οι προβλεπόμενοι εκκενωτές στον αγωγό θα έχουν ονομαστική 
διάμετρο Φ140 με δικλείδα ίδιας διαμέτρου. Σε κάθε αγωγό εκκένωσης θα 
υπάρχει υποχρεωτικά κατάλληλη βαλβίδα μείωσης πίεσης, ενώ η διάταξη του 
στομίου εκκένωσης θα είναι κατάλληλα προσανατολισμένη προς αποφυγή 
ατυχήματος. 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ      /    / 2022 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Τ.Υ. 
 
 
 

ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αριθ. Κωδικός Κωδ. Μον. Τιμή ΔΑΠΑΝΗ

Τιμ. Άρθρου Αναθ. Μέτρ. Μον. Μερική Ολική

1
ΤΟΜΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ

1.1 ΟΔΟ-Δ-1 ΟΙΚ-2269Α ΜΜ 2.200,00 1,00 2.200,00

2

Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες Με 
πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής 
Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m (ΥΔΡ 
3.11.01.01)

1.2
ΥΔΡ 

3.11.01.01
ΥΔΡ 6082.01 Μ3 50,00 25,80 1.290,00

3

Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. 
Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m. (ΥΔΡ 
3.10.01.01)

1.3
ΥΔΡ 

3.10.01.01
ΥΔΡ 6081.01 Μ3 940,00 6,70 6.298,00

4

Φορτοεκφόρτωση 
προϊόντων εκσκαφής 
γαιωδών ή 
ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε 
οποιαδήποτε 
απόσταση (ΥΔΡ 2.01)

1.4 ΥΔΡ 2.01 ΥΔΡ 6071 Μ3 990,00 0,80 792,00

5

Φορτοεκφόρτωση 
βραχωδών υλικών ή 
καθαιρεθέντος 
οπλισμένου ή άοπλου 
σκυροδέματος με την 
μεταφορά σε 
οποιαδήποτε 
απόσταση (ΥΔΡ 2.02)

1.5 ΥΔΡ 2.02 ΥΔΡ 6072 Μ3 50,00 1,00 50,00

6
Διάστρωση προιόντων 
εκσκαφής.

1.6 ΥΔΡ 3.16 ΥΔΡ 6070 Μ3 560,00 0,21 117,60

7

Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων 
με άμμο προελεύσεως 
λατομείου

1.7 ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 Μ3 38,00 25,00 950,00

Ποσότ
ητα

1η ΟΜΑΔΑ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σελίδα 1 από 3



Αριθ. Κωδικός Κωδ. Μον. Τιμή ΔΑΠΑΝΗ

Τιμ. Άρθρου Αναθ. Μέτρ. Μον. Μερική Ολική

Ποσότ
ητα

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8

Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου Για συνολικό 
πάχος επίχωσης έως 
50 cm

1.8 ΥΔΡ 5.05.01 ΥΔΡ 6068 Μ3 451,00 26,00 11.726,00

9

Αποκατάσταση 
ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων που 
έφεραν ασφαλτικές 
στρώσεις μέσου 
πάχους 10 cm

1.9 ΥΔΡ 4.09.02 ΟΔΟ 4521Β Μ2 1.100,00 18,50 20.350,00

10

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

1.10 ΥΔΡ 3.12 ΥΔΡ 6087 Μ 2.200,00 15,50 34.100,00

11
Χρήση πινακίδων 
εργοταξιακής 
σήμανσης.

1.11 ΥΔΡ 1.01 ΟΙΚ 6541 ΜΗΝΑΣ 6,00 8,20 49,20

12
Αναλάμποντες φανοί 
επισήμανσης κινδύνου

1.12 ΥΔΡ 1.03 ΗΛΜ 108 ΜΗΝΑΣ 6,00 10,30 61,80

77.984,60

1
Τυπικά φρεάτια 
εκκένωσης απλά

2.1 ΥΔΡ 9.31.01
50% ΥΔΡ 6327
50%ΥΔΡ6311

ΤΕΜ 2,00 1.960,00 3.920,00

2

Τυπικά φρεάτια 
αερεξαγωγού,για 
αγωγούς DN ≤ 600 
mm, διαστάσεων 2.00 
x 1.50 m

2.2 ΥΔΡ 9.30.01
50% ΥΔΡ-6329 
50% ΥΔΡ-6311

ΤΕΜ 2,00 2.370,00 4.740,00

8.660,00

1

Αγωγός από HDPE 3ης 
γενιάς, ΡΕ 100:Ονομ. 
διαμέτρου DN 140 mm 
/ ΡΝ 10 atm

3.1
ΥΔΡ 

12.14.01.09
ΥΔΡ 6621.2 Μ 2.200,00 15,10 33.220,00

2
Φίλτρο αναρροφήσεως 
με ωτίδες DN140 3.2 ΑΤΗΕ-917.1.4 ΗΛΜ-84 ΤΕΜ 1,00 600,00 600,00

3

Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 
atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150 mm

3.3
ΥΔΡ 

13.03.01.05
ΥΔΡ 6651.1 ΤΕΜ 8,00 324,00 2.592,00

4
Καμπύλες γωνίας 31° 
έως 60°, PN 10,0 bar 
DN 150 mm

3.4
ΥΔΡ 

12.47.06.01
ΥΔΡ 6621.1 TEM 2,00 460,00 920,00

5
Καμπύλες γωνίας 61° 
έως 90°, PN 10,0 bar 
DN 150 mm

3.5
ΥΔΡ 

12.47.09.01
ΥΔΡ 6621.1 ΤΕΜ 1,00 610,00 610,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ης ΟΜΑΔΑΣ

2η ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ

3η ΟΜΑΔΑ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Σελίδα 2 από 3



Αριθ. Κωδικός Κωδ. Μον. Τιμή ΔΑΠΑΝΗ

Τιμ. Άρθρου Αναθ. Μέτρ. Μον. Μερική Ολική

Ποσότ
ητα

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6

Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές 
Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 150 mm

3.6
ΥΔΡ 

13.03.01.05
ΥΔΡ 6651.1 ΤΕΜ 1,00 324,00 324,00

7

Χαλύβδινες 
εξαρμώσεις 
Ονομαστικής πίεσης 
PN 10 at Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 100 mm

3.7
ΥΔΡ 

13.15.01.04
ΥΔΡ 6651.1 ΤΕΜ 8,00 139,00 1.112,00

39.378,00

126.022,60
22.684,07

148.706,67

Απρόβλεπτα (15%*αξία εργασ.) 22.306,00

Άθροισμα 171.012,67

Απολογιστικά ΑΕΕΚ 5.000,00

Αναθεώρηση 8.987,33

Δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα και Αναθεώρηση185.000,00
Επιβάρυνση  Φ.Π.Α. 24 % 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  (ΕΥΡΩ) 185.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3ης ΟΜΑΔΑΣ

ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ       /     /2022 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ       /        /2022
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Τ.Υ.

Άθροισμα δαπάνης εργασιών
Προστίθεται ΓΕ+ΕΟ 18 %

Άθροισμα δαπάνης εργασιών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Σελίδα 3 από 3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΟΕΔΟΜΙΑΣ 

ΕΡΓΟ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

                                  ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ:    185.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) 
     Κ.Α.:      63-7312.016 
     ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 83/2022 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

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

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

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

1.1.2 Οι δαπάνες 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, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των 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.  

1.1.8 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.) 

1.1.9 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. 

1.1.10 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  

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

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

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

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

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

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, 
είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό 
Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 
εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού 
και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης 
από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
των πλεοναζόντων ή 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. 

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

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

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 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. 

1.1.27 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 [*] 
παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά 
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, 
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

 
 
 
 

 

 

 

  



1η ΟΜΑΔΑ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

10.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
  

 

  
 Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών 

(και όχι των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών 
κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών έργων.  

 Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.  

 Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -μεταφοράς των υλικών 
περιλαμβάνονται ανηγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στα οικεία άρθρα. 

 

 
Α.Τ. 1.1 

 

Άρθρο Δ-1  ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

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

 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, 

με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της 

κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των 

εργασιών. 

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 

τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα ευρώ 

 Αριθμητικά: 1,00 

 
Α.Τ. 1.2 

 
Άρθρο  3.11  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 

 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού 

(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 

Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών 

γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό 

επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 

υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 

‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 

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

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 

και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 

αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  



Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 

(αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 

σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και 

τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους 

πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 

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

2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις πιμετρώνται 

ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη 

μελέτη. 

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

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

πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 

από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του 

παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

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

 

3.11.01.01    Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 

 

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:     Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 

             Αριθμητικώς:    25,80 

 

Α.Τ. 1.3 

 

Άρθρο  3.10  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες  
 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων 

και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο 

εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή 

χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 

υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 

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

υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του 

άρθρου.  

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 

εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  

απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 



διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, 

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

απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες 

μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 

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

2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις πιμετρώνται 

ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη 

μελέτη. 

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

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

πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 

εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

 

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

εκσκαφής. 

 

3.10.01.01    Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    Έξη ευρώ και εβδομήντα λεπτά  

              Αριθμητικώς:   6,70 

 

Α.Τ. 1.4 

 

Άρθρο 2.01   Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών 

και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση    
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6071 

 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με 

την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται 

ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό 

την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:  0,80  [*] 

 

 

 



Α.Τ. 1.5 

 

Άρθρο 2.02  Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 

άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6072 

 

Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος, με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση.  
  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται 

ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο 

της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  

 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή 

καθαιρεθείσας κατασκευής (κατά περίπτωση),  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ένα ευρώ 

 Αριθμητικώς: 1,00  [*] 
 

Α.Τ. 1.6 

 

Άρθρο 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070 
 

Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί 

στον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από 

εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων"και τα καθοριζόμενα στους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

 

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η 

ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων 

για την διόδευση των ομβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάμου. 

Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία 

άρθρα του τιμολογίου.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι ένα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   0,21 

 

Α.Τ. 1.7 

 

Άρθρο 5.07  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 
 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 

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

''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

 



Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 

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

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

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για 

την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 

μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   είκοσι πέντε ευρώ  

 Αριθμητικώς:   25,00   [*] 
 

Α.Τ. 1.8 

 

Άρθρο 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068 
 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-

01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 

θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 

χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την 

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές 

διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor 

Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής 

του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

 

5.05.01   Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:     είκοσι έξη ευρώ 

                  Αριθμητικώς:   26,00  

 

Α.Τ. 1.9 

 

Άρθρο 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 
  

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

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

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

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη   



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

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   

4.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις 

συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 

5.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής 

διπλής ασφαλτικής στρώσης   

       

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η 

απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, 

καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός 

του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και 

των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους 

εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του 

τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με 

το πάχος των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:. 

 

4.09.02   Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις 

μέσου πάχους 10 cm 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά 

            Αριθμητικώς:    18,50 

 

Α.Τ. 1.10 

 

Άρθρο 3.12  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 

δίκτυα ΟΚΩ. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087 
 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, 

κάτω από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, 

υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού 

κατά μήκος του σκάμματος.  
 

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

της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό 

κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως 

ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται 

ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.  

 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 

αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά 

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

και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 



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

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   15,50 
 

Α.Τ. 1.11 

Άρθρο 1.01      Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 
 

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας 

κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα 

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

περιεχομένου (ΠΣΠ)’’. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 

πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο 

πλαίσιο 

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

της πινακίδας εντός του εδάφους 

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

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

διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

 Αριθμητικώς:   8,20 
 

Α.Τ. 1.12 

 

Άρθρο 1.03        Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108 
 

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 

200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων  έργων, είτε 

ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 

• η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 

• ο έλεγχος λειτουργίας 

• η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 

εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   10,30 



2η ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ 

 

 

Α.Τ. 2.1 

 

Άρθρο 9.31 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης 

Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6327 +  50% ΥΔΡ-6311 

 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 

ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

▪ οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

▪ οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε 

κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του 

ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων 

εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

▪ οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

▪ οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

▪ οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

▪ οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο 

(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), 

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης   

▪ οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια 

της Μελέτης 

▪ η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 

▪ η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 

καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

▪ η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη 

(σωλήνας, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

▪ η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

▪ η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

▪ η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση 

(κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο) 

▪ κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του 

φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεμάχιο 

εξάρμωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

 

9.31.01 Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό (τύπου Α) 
 



ΕΥΡΩ   Ολογράφως :  Χίλια   εννιακόσια εξήντα ευρώ 

     

Αριθμητικώς : 1.960,00 

 

Α.Τ. 2.2 

 

Άρθρο 9.30 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού 
 

Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 +  50% ΥΔΡ-6311 
 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου 

και ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

▪ οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

▪ οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε 

κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του 

ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων 

εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

▪ οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

▪ οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

▪ οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

▪ οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο 

(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), 

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης   

▪ οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου  

▪ η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με  ασφαλτική επάλειψη 

▪ η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 

καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

▪ η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη 

(σωλήνας, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

▪ η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

▪ η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

▪ η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση 

(κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο) 

▪ κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του 

φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η 

συρταρωτή δικλίδα απομόνωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

 



9.30.01 Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN < 600 mm, 

διαστάσεων 2.00x1.50 m 
 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως : Δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ 

Αριθμητικώς : 2.370,00 

 

 

3η ΟΜΑΔΑ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

 

Α.Τ. 3.1 

 

Άρθρο 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 

τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 

 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος 

κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, 

αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: 

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του 

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -

peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required 

Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 

MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη 

τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 

καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για 

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι 

τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable 

layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και 

των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 



β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 

αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων 

και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς 

συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η 

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του 

δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης 

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 

σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 

εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

 

12.14.01.09  Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.2  
 

ΕΥΡΩ          Ολογράφως:   Δέκα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά  

                    Αριθμητικώς:  15,10 

 

Α.Τ. 3.2 

 

Κωδ. ΑΤΗΕ-917.1.4 Φίλτρο αναρροφήσεως με ωτίδες, ονομ. πίεσης (PN) 10atm.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-84 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή 

φίλτρου αναρροφήσεως ("ποτήρι" υδροληψίας) με ωτίδες, από χυτοσίδηρο 

γαλβανισμένο, ονομαστικής διαμέτρου DN150 και πίεσης (PN) 10 ατμοσφαιρών. 

Περιλαμβάνεται φορτοεκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του 

έργου στη θέση εγκατάστασης σε οποιοδήποτε βάθος ή ύψος, καθώς και την εργασία 

εγκατάστασης, σύνδεσης μετά του αγωγού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων 

ειδικών τεμαχίων σύνδεσης (ενωτικά, ωτίδες κλπ), καθώς και κάθε αναγκαίου υλικού 

και εργασίας για την πλήρη εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου φίλτρου αναρροφήσεως.  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια  

(Αριθμητικώς): 600 

 

 



Α.Τ. 3.3 

 

Άρθρο 13.03  Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  
 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής 

δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-

02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες 

στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

  

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

εργαστηρίου δοκιμών. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 

13.03.01.05  ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ   

               Αριθμητικώς:  324,00   

Α.Τ. 3.4 

 

Άρθρο 12.47 Eιδικά τεμάχια φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους 

με υολονήματα (CC-GRP)     
 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.1   
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικών τεμαχίων 

φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP: 

Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1796, 

ISO 10639, ΕΝ14364, ISO 10467. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

12.47.06  Καμπύλες γωνίας 31° έως 60°, PN 10,0 bar     
 

12.47.06.01 DN 150 mm  
 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:    Τετρακόσια εξήντα ευρώ 

               Αριθμητικώς:   460,00  
 

Α.Τ. 3.5 

 

12.47.09  Καμπύλες γωνίας 61° έως 90°, PN 10,0 bar 
 

 

12.47.09.01 DN 150 mm  
 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:    Εξακόσια δέκα ευρώ 

                Αριθμητικώς:    610,00 

 

Α.Τ. 3.6 

 

Αρθρο 13.03  Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  
 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής 

δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-



02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες 

στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

  

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

εργαστηρίου δοκιμών. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 

 

13.03.01  Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1  

 

13.03.01.05  ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ   

               Αριθμητικώς:   324,00  

 

Α.Τ. 3.7 

 

Άρθρο 13.15 Χαλύβδινες εξαρμώσεις  
 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού 

χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την  

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών". 
 

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 

παρεμβύσματα στεγάνωσης, 
 

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

εργαστηρίου δοκιμών. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 

 

13.15.01 Ονομαστικής πίεσης PN 10 at 
 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1  
 

 

13.15.01.04  ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Εκατόν τριάντα εννέα ευρώ 

               Αριθμητικώς:    139,00 

 

 
 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ      /    / 2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ      /    / 2022 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Τ.Υ. 

 

 

 

ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Ε.Σ.Υ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 
ΕΡΓΟ: 

 
ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 185.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
Άρθρο 1: Αντικείμενο της εργολαβίας 

Άρθρο 2: Στοιχεία της εργολαβίας 

Άρθρο 3: Αρχική συμβατική χρηματική αξία - Συμβατικές τιμές της εργολαβίας 

Άρθρο 4: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 

Άρθρο 5: Σύμβαση έργου 

Άρθρο 6: Προθεσμίες 

Άρθρο 7: Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 

Άρθρο 8: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

Άρθρο 9: Διαχείριση έργου - Προσωπικό αναδόχου  

Άρθρο 10: Φόροι, δασμοί, κρατήσεις, εργολαβικά ποσοστά κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου 

Άρθρο 11: Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων 

Άρθρο 12: Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωμών –Τελικός λογαριασμός 

Άρθρο 13: Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις μελέτης 

Άρθρο 14: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων 

προϊόντων- Ελαττώματα-Παράλειψη συντήρησης 

Άρθρο 15: Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

Άρθρο 16: Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου 

Άρθρο 17: Ημερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις – Αφανείς εργασίες 

Άρθρο 18: Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα 
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Άρθρο 19: Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ)  

Άρθρο 20: Ασφαλίσεις 

Άρθρο 21: Αυξομείωση εργασιών - Νέες εργασίες - Κανονισμός τιμών μονάδος νέων 

εργασιών - Υπερσυμβατικές εργασίες – Αναθεώρηση 

Άρθρο 22: Παραλαβή - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών - Διοικητική παραλαβή 

Άρθρο 23: Δοκιμές εγκαταστάσεων 

Άρθρο 24: Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών 

Άρθρο 25: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους - Φθορές 

από εγκαταστάσεις και από τον Ανάδοχο 

Άρθρο 26: Χρήση έργου ή τμήματός του πριν από την αποπεράτωση 

Άρθρο 27: Σκυροδέματα 

Άρθρο 28: Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω. – Εκδόσεις αδειών 

Άρθρο 29: Εξυπηρέτηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης  

Άρθρο 30: Εξυπηρέτηση Οργανισμών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

Άρθρο 31: Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων 

Άρθρο 32: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

Άρθρο 33: Πινακίδες εργολαβίας 

Άρθρο 34: Προσωρινές εγκαταστάσεις – Πλωτά μέσα 

Άρθρο 35: Απαιτούμενα Μέτρα Ασφαλείας και Υγείας στο εργοτάξιο 

Άρθρο 36: Κανονισμοί – Προδιαγραφές 

Άρθρο 37: Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων 

 



3 

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της εργολαβίας  
 
1.1 Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η 

διατύπωση των Γενικών και Ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται 
να κατασκευαστεί το έργο όπως περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής 
Περιγραφής. 

 
1.2 Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της Διακήρυξης και συμπληρώνονται με 

τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης (Τ.Δ.).  
 

1.3 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον 
προϋπολογισμό μελέτης που ανέρχεται στο ποσόν των 185.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένων ΓΕ και ΟΕ 18% και ποσού απροβλέπτων 15% χωρίς ΦΠΑ. 
 

1.4 Το αντικείμενο αυτής της εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος της 
Τεχνικής Περιγραφής. 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε εργασίες αντικαταστασης  τμήματος 
του υφιστάμενου αγωγού (Φάση Α’) του εξωτερικού υδραγωγείου του Αγίου 
Γεωργίου με νέο αγωγό (Αγωγός Ν1) από πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς. Ο 
νέος αγωγός θα ξεκινά από το σημείο 87 της οριζοντιογραφίας και θα καταλήγει 
στο υφιστάμενη δεξαμενή στη θέση «Αγ. Γεώργιος». Ο αγωγός αυτός θα έχει 
κατάλληλη διατομή, ώστε να ανταπεξέρχεται στις σημερινές και μελλοντικές 
ανάγκες υδροδότησης του εξυπηρετούμενου οικισμού. O νέος αγωγός θα είναι 
από υλικό HDPE 3ης γενεάς, διαμέτρου Φ140 ο οποίος έχει εσωτερική διάμετρο 
περί τα 123,4 mm. Το συνολικό μήκος του νέου Αγωγού Ν1 σύμφωνα με την 
προμέτρηση ανέρχεται σε 2.200 m. 

Ο νέος Αγωγός Ν1 θα μπορεί να απομονώνεται κατά τμήματα, ώστε σε 
περιπτώσεις τοπικών εργασιών συντήρησης ή επισκευής αυτού να είναι δυνατή η 
εκκένωση κατά τμήματα για λόγους ταχύτητας και οικονομίας. 

Επίσης, στα χαμηλά σημεία κατά μήκος της όδευσης του αγωγού θα προβλεφθούν 
στόμια εκκένωσης-καθαρισμού, ενώ στα τοπικά υψηλά αερεξαγωγοί. 

Ο Αγωγός θα ακολουθεί την όδευση κατά μήκος του δρόμου από το σημείο 87, θα 
διατρέχει την Εθνική οδό Λαμίας-Καρπενησίου και θα καταλήγει στην δεξαμενή του 
Αγίου Γεωργίου. 

Όλες οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν θα γίνουν σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και με υπόδειξη από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Μακρακώμης. 

 
Άρθρο 2. Στοιχεία της εργολαβίας  
 
Στοιχεία της εργολαβίας αυτής και κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α. Η Σύμβαση. 
Β. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 
Γ. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
Δ. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης της Υπηρεσίας. 
Ε.  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
ΣΤ. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
Ζ. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της Υπηρεσίας. 
Η. Ο Πίνακας ΕΤΕΠ της μελέτης. 
Θ. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία 

καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία. 

Ι. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
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Άρθρο 3. Αρχική συμβατική χρηματική αξία - Συμβατικές τιμές της εργολαβίας 
 
Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του 
προϋπολογισμού προσφοράς του Αναδόχου (Σ.Π.), προσαυξημένο κατά το ποσό των 
απρόβλεπτων δαπανών επί του προϋπολογισμού προσφοράς. 
 
Άρθρο 4. Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 
 
Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος: 
 
4.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαμόρφωση του χώρου του έργου 

και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών 
κατασκευής τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πηγές προμήθειας των υλικών, τη 
μεταφορά τους στο χώρο του έργου, την αποθήκευση των υλικών και εξοπλισμού, 
τη συγκέντρωση, απόθεση και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών, την 
εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, των απαραίτητων 
μηχανημάτων, τις μεταφορικές δυνατότητες και την προσπέλαση σε όλους τους 
χώρους του έργου. 

 
4.2 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, όλα τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης και τα 

τεύχη δημοπράτησης του έργου και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την 
εκτέλεση των εργασιών. 

 
4.3 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν 
απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή 
λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τις συνθήκες 
κατασκευής του έργου γενικά. 

 
4.4 Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει ώστε η εκτέλεση των εργασιών να μην 

διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της Yπηρεσίας. Ως εκ τούτου οι εργασίες θα 
εκτελούνται μετά από συνεργασία και συνεννόηση με το χρήστη. 

 
Άρθρο 5. Σύμβαση έργου 

 
Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 105 και 135 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021) 
και της διακήρυξης. Η σύμβαση συνάπτεται με βάση την εγκριτική απόφαση και τα τεύχη 
και σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία. Το έγγραφο της σύμβασης έχει 
αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. 
 
Άρθρο 6. Προθεσμίες 
 
Σχετικά με τις Προθεσμίες εφαρμόζεται και ισχύει ο Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν.4782/2021, ιδίως άρθ. 96. 
 
6.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Για την αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται συνολική προθεσμία οκτώ (8) 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Μέσα στη συνολική προθεσμία 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν 
προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και 
για τις τμηματικές προθεσμίες. 
 

6.2 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 του 
Ν.4782/2021 να καθορίζει τμηματικές προθεσμίες περάτωσης των επί μέρους 
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εργασιών,  που ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις τηρήσει. Όλες οι 
τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 

 
6.3 Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή 

του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα 
δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή 
προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται 
τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την 
επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η 
Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της 
διευθύνου σας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της 
οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής 
εγκρίνεται παράταση των προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που 
υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η 
οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη 
της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός 
τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή 
σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας. Η 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την 
πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και 
εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Μετά την έγκριση παρατάσεως Προθεσμίας ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εντός 15 ημερών νέο 
Χρονοδιάγραμμα. Εφόσον η παράταση αφορά την συνολική προθεσμία, ο 
ανάδοχος υποχρεούται εντός 15 ημερών να υποβάλλει έγγραφα παράτασης της 
ισχύος ΌΛΩΝ των εγγυητικών επιστολών (καλής εκτέλεσης και «δεκάτων») που 
έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία. 

 
6.4 Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία με 

απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει τη 
δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν η κανονική βάρδια δεν επαρκέσει, με 
ή χωρίς υπερωρίες και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργιών και εορτών. Η 
οποιαδήποτε επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα 
βαρύνει τον ίδιο και δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα για καταβολή 
οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

 
Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση προσωπικού, 
θα εκδοθούν με μέριμνα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, αν χρειασθεί, θα 
συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. 
Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσμίας θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και να παραδοθεί το έργο για χρήση. 

 
6.5 Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του 

παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, 
ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η 
διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως 
τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν 
δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια 
μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις 
τριάντα (30) ημέρες. 

 
6.6 Μετά την περαίωση της συνολικής προθεσμίας, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην 

Υπηρεσία αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών του 
έργου. Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης, επιφέρει αυτόματα την επιβολή 
της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας.  

 
Άρθρο 7. Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες  
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7.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4782/2021, άρθ. 67. 

 
7.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της 

συνολικής 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 του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των 
τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που 
επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 148 παρ. 2 του Ν.4412/2016 & άρθρο 67 παρ. 2 
του Ν.4782/2021). 

 
7.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. 
Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσμία είναι ανέκκλητη (148 παρ.1 του 
Ν.4412/2016). 

 
Άρθρο 8. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 
 
8.1 Ο Ανάδοχος οφείλει με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, να υποβάλει 

στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα κατασκευής του έργου που 
υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 
παρ. 1 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 64, σε 
διάστημα από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημερών. 

 
8.2 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το 

χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά 
με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων, ανάλογα με τις δυνατότητες 
χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών 
προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 145 του 
Ν.4412/2016. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του 
έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει εντός της προθεσμίας ή δεν ζητηθούν εγγράφως από 
την Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το 
χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί εκτός αν τούτο έχει συνταχθεί κατά 
παράβαση των αναφερομένων στην διακήρυξη. Αναπροσαρμογές του 
χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή 
οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του 
Αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας με υπαιτιότητα 
του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων 
χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου. 

 
8.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής 

του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά 
ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το 
χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που 
περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή 
ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα GANTTκαι σχετική 
έκθεση αιτιολόγησης.  
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Ως μονάδα χρόνου θεωρείται η ημέρα. Ως αφετηρία των χρόνων (χρόνος 
εκκίνησης) λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Στο υπό έγκριση 
χρονοδιάγραμμα θα διακρίνονται με χαρακτηριστικούς συμβολισμούς: 

• Η αφετηρία του χρόνου. 

• Το πέρας του συνολικού συμβατικού χρόνου. 

• Η έναρξη και το πέρας των επιμέρους εργασιών. 
Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα πρέπει να συνοδεύεται και από αιτιολόγηση 
των διαφόρων φάσεων του. Η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος και ειδικά η 
ομαδοποίηση των εργασιών, ο καθορισμός των χρόνων επικάλυψης και ο 
προγραμματισμός ροής των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό, προκειμένου να καθορισθεί ο χρόνος και η διαδοχή εργασιών έτσι ώστε 
να μην επηρεάζεται η δραστηριότητα της Μονάδας. 
Σε έργα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00€) είναι 
υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων σύμφωνα με την μέθοδο της 
δικτυακής ανάλυσης (παρ.3  του άρθρου 64, Ν.4782/2021). 

 
8.4 O Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα 

από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του 
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 
εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του έργου. 
 

8.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την 
εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει, στην περίπτωση 
που κάπου ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική 
προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 

 
8.6 Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο 

βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται αυστηρά από την 
επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 9. Διαχείριση έργου - Προσωπικό αναδόχου  
 
9.1 Η Διαχείριση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από 

την Υπηρεσία, μέσω οργάνων που ορίζει για το υπόψη έργο με τις αρμοδιότητες 
που καθορίζονται στο άρθρο 136 και 136Α του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν.4782/2021. 
Εκτός από τους Εντεταλμένους Μηχανικούς, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να 
εξουσιοδοτεί και άλλα όργανά της (τεχνικό σύμβουλο), καθώς και τρίτα πρόσωπα 
για να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση με το εκτελούμενο από τον 
Ανάδοχο έργο. 
 
Ειδικότερα, η Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι Εντεταλμένοι Μηχανικοί της 
Υπηρεσίας, που ορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν φέρουν καμία ευθύνη 
απέναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται σε εργασίες που εκτελούνται στον 
ευρύτερο χώρο του έργου (εργοτάξιο) από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν 
θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Υπηρεσίας, του 
Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 
 
Η Διεύθυνση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το 
άρθρο 139 του Ν.4412/16 και το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό 
παρακολούθησης του έργου από την πλευρά του αναδόχου (Τεχνικά Στελέχη) θα 
είναι κατ’ ελάχιστο 2 μηχανικοί (ένας ΠΕ και ένας ΤΕ). Για το προσωπικό που 
αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα 
αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Για τα απαιτούμενα 



8 

 

Τεχνικά Στελέχη πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο Δήλωση 
ανάθεσης καθηκόντων και από τα Τεχνικά Στελέχη δήλωση αποδοχή και 
ανάληψης των καθηκόντων αυτών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει ή αρνείται 
την έγκριση των ανωτέρω. 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να μη δώσει την 
έγκρισή της για τον προτεινόμενο μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία 
θεωρήσει ότι αυτός δεν είναι κάτοχος των απαραίτητων προσόντων και πείρας ή 
δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης 
να υποβάλει συγχρόνως κατάσταση προσωπικού του εργοταξίου, το οποίο θα 
είναι εξουσιοδοτημένο να αναπληρώνει την παραπάνω στελέχωση του εργοταξίου. 
 
Ο εργοταξιάρχης θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, 
περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 
παρατηρήσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της 
υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που σχετίζεται με το έργο (παραλαβές, 
επιμετρήσεις, ημερολόγια, αλληλογραφία κλπ.). 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την 
έγγραφη έγκρισή της για τον ορισμό του παραπάνω εργοταξιάρχη οποτεδήποτε, 
οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον απομακρύνει και να τον αντικαταστήσει με 
άλλον του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγκριση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Ο εργοταξιάρχης είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των 
εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων προστασίας 
και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Για τον λόγο 
αυτό, θα πρέπει να υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση με 
την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του. 
 
Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει 
οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 64, στο οποίο θα περιγράφονται 
λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών του εξοπλισμού και των 
μηχανηματων άρθρο 136 του Ν.4412/16 που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση του έργου.  
 
Διευκρινίζεται ότι ο διορισμός του εργοταξιάρχη σε καμία περίπτωση δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος 
παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισμό του εργοταξιάρχη και του αντικαταστάτη του, 
υποχρεούται να στελεχώσει τα γραφεία του στο εργοτάξιο με επιτελείο από 
ειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, αναγκαίο για τη διεύθυνση, 
παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επαύξηση της 
παραπάνω στελέχωσης, εφόσον τούτο επιβάλλουν κατά την απόλυτη κρίση της οι 
συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) το πολύ μέρες από την 
υπογραφή της συμβάσεως να υποβάλει απ' ευθείας στα γραφεία ασφάλειας των 
Υπηρεσιών όπου εκτελείται το έργο πίνακα εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων που 
πρόκειται να εργασθούν στο έργο (ο αριθμός των οποίων αυξάνεται κατά ποσοστό 
20% περίπου πάνω από τον αριθμό των απολύτως αναγκαίων για την 
αντιμετώπιση τυχόν ακαταλληλότητας μερικών ατόμων). Στον πίνακα αυτό πρέπει 
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να επισυνάπτονται δηλώσεις των στοιχείων ταυτότητας κλπ συμπληρωμένες και 
υπογεγραμμένες σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπηρεσίας. 

 
9.2 Σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και, ειδικότερα, του 

Ν.2910/01, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση, το αλλοδαπό εργατικό 
προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου να ευρίσκεται νόμιμα 
στη χώρα. 

 
9.3 Ο μειοδότης της εργολαβίας αυτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, να καταθέσει ένα αντίγραφό της στο 
αρμόδιο υποκατάστημα Ι.Κ.Α. φέρνοντας στην Υπηρεσία σχετικό αποδεικτικό της 
δηλώσεως που θα κάνει. 

 
9.4 Ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα που μπορεί να 

προκληθεί από την μη έγκαιρη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας. 
 
Άρθρο 10. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις, εργολαβικά ποσοστά κ.λ.π. - Πληρωμή 
Αναδόχου  
 
10.1 Στη προκειμένη Εργολαβία ισχύει για γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου 

ποσοστό δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%), σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. θ του 
Ν.4782/2021. 

 
10.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τους νόμιμους φόρους, δασμούς, 

που ισχύουν κάθε φορά μέχρι την παραλαβή του έργου καθώς και τις έκτακτες 
χρηματικές παροχές στο εργατοτεχνικό προσωπικό του, που καθορίζονται με 
σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας ή άλλων Υπουργείων. 

 
10.3 Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

του εξοπλισμού τους (ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, καθαρισμός κλπ.) είτε πρόκειται 
για χώρους του Αναδόχου, είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης 
της Υπηρεσίας, βαρύνουν μέχρι την παραλαβή αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο 
οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και 
υγιεινής. 

 
 
 
Άρθρο 11. Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων 
 
11.1 Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για 

οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια 
υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, 
απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των 
κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις 
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου 
εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4782/2021, άρθ. 76.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν 
με δικές του δαπάνες. 
 

11.2 Μέχρι την παραλαβή, ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από 
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα 
κατασκευής του έργου. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή, 
οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, 
βαρύνουν τον κύριο αυτού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
157 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 76.  
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11.3 Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
στον τόπο του έργου που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον 
ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας 
καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των 
ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4782/2021, άρθ. 76.  
Για την αποκατάσταση βλαβών ή ζημιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εκτελέσει τις εργασίες για τις οποίες θα του δοθεί εντολή και σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 76.  
Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία 
μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για 
εύλογο χρονικό διάστημα. 
 

11.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από το φορέα 
κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή 
περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη 
διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη 
πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα 
δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται 
σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμιά 
αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, 
για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που 
οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του 
ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις 
περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με 
δικές του δαπάνες. 

 
11.5 Γενικά, για τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζημιώσεων έχουν 

εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 76. 

 
 
Άρθρο 12. Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωμών –Τελικός 
λογαριασμός 
 
12.1 Για τις επιμετρήσεις εφαρμόζεται το άρθ.151 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε 

με τον Ν.4782/21. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί 
τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των 
εκτελούμενων εργασιών. Τα επιμετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο 
στους επιβλέποντες του άρθρου 136, με υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας 
αυτών. Σε κάθε επιμέτρηση αποτυπώνονται διακριτά οι συμβατικές ποσότητες από 
τις εξωσυμβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, κατόπιν εντολών 
της υπηρεσίας.  

 
Στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του 
έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν το προηγούμενο προβλεπόμενο 
διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της, 
με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων 
κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' 
αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία 
απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των δηλώσεων της παρ. 3. Οι 
επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη 
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διευθύνουσα υπηρεσία με δήλωση περί της αλήθειας αυτών. Η υποβολή των 
επιμετρήσεων αποτελεί προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του αναδόχου. 
 
Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη 
συνολική ή δειγματοληπτική ενδεικτική επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας 
επιμέτρησης, σε κάθε περίπτωση, όμως, υποχρεούται να προβεί σε 
δειγματοληπτικό ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιμετρήσεως, σε αριθμό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των επιμετρήσεων που 
υποβλήθηκαν ή τουλάχιστον τέσσερις (4) εξ αυτών, αν υποβάλλονται λιγότερες 
από δέκα (10) επιμετρήσεις. 
 
Για τις αφανείς εργασίες εφαρμόζεται σχολαστικά το άρθ.151 παρ.7 του Ν.4412/16 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21. 
Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία την «τελική 
επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες 
όλων των τμηματικών επιμετρήσεων, η οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και 
από έναν τουλάχιστον από τους τεχνικούς του άρθρου 139. Στην τελική 
επιμέτρηση εμφανίζονται διακριτά οι συμβατικές εργασίες, οι οποίες εκτελέστηκαν 
με βάση τη σύμβαση ή με εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών 
και οι εξωσυμβατικές, έστω και αν εκκρεμεί η διαδικασία τακτοποίησης τους. Η 
τελική επιμέτρηση ελέγχεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος υποβάλλει εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών προς τη διευθύνουσα υπηρεσία σχετική έκθεση. Η 
διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της 
έκθεσης του προηγούμενου εδαφίου, να εκδώσει απόφαση περί της έγκρισης 
αυτής. 

 
12.2 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωμών των εκτελουμένων έργων θα γίνονται με 

τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4782/2021, τους όρους της εργολαβικής σύμβασης και της παρούσας Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. Μετά από τη λήξη κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει 
λογαριασμό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σε 
αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στις 
δηλώσεις γνωστοποίησης αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται 
στον λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί. Στους λογαριασμούς 
περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε είδους που 
έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της 
εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον Ανάδοχο. 
Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του 
εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών των άρθρων 159 και 170 του 
Ν.4412/2016, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν 
κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση 
προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που 
έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του 
εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. 

 
12.3 Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως, 

από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των επιμετρήσεων εργασιών που 
εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, από τα παραστατικά στοιχεία των 
απολογιστικών εργασιών, από τον πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και 
από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές 
ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο 
λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους 
λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε επιμετρήσεις ή αφορούν 
σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών. Κατά την υποβολή, τον έλεγχο και την 
έγκριση του λογαριασμού δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών 
πληρωμής και των παραστατικών πληρωμής των κρατήσεων εκ μέρους του 
αναδόχου. Το τιμολόγιο του αναδόχου που αφορά στο ποσό του εργολαβικού 
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ανταλλάγματος που θα πληρωθεί, καθώς και η φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητά του προσκομίζονται στην υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής που 
διενεργεί τις πληρωμές, μετά από σχετική ειδοποίησή του. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις στο εργολαβικό αντάλλαγμα γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και 
αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους. 

 
12.4 Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου 

και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν 
τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε 
ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σ’ αυτόν. Πριν από τη θεώρηση του τελικού 
λογαριασμού καθώς και όλων των ενδιάμεσων λογαριασμών, ο Ανάδοχος πρέπει 
να φέρει βεβαίωση του αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων 
ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές 
εισφορές. 

 
12.5 Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, 

πέραν του ενός (1) μήνα από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται 
τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(Α' 107). Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες δέκα (10) ημέρες μετά από 
την κοινοποίηση στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδικής έγγραφης δήλωσης. Γενικά, 
για όλες τις διαδικασίες υποβολής, προώθησης και πληρωμής του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4782/2021. 

 
Άρθρο 13. Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις μελέτης  
 
13.1 Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής 

και των ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των 
εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια 
εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε 
επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου. 

 
13.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν 

ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή 
τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του 
έργου  πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή 
εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα 
(εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. Επιτρέπεται η τροποποίηση της 
εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, μόνο για τη διόρθωση 
σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται 
από απρόβλεπτες περιστάσεις κατά τα αναφερόμενα στο άρθ. 144 του 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021. 

 
13.3 Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να 

κατασκευάζεται με τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα. 
 
13.4 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα 
ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε 
βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος 
κατασκευαστής. 

 
13.5 Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί 

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

 
13.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει αδαπάνως τις παρακάτω μελέτες 

και να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων και τη 
σύνταξη των επιμετρήσεων: 
(1) Το ΣΑΥ και το ΦΑΥ του έργου. 
(2) Το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ). 
(3) Τα Σχέδια όπως κατασκευάσθηκε το έργο ("AsBuilt" Drawings). 
(4) Συμπληρωματικά διευκρινίζεται, ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο 

και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο 
Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, οι δε έλεγχοι που θα ασκηθούν από την 
Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη 
αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

 
Άρθρο 14. Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων 
προϊόντων – Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης 
 

14.1 Ο εργολάβος δηλώνει με την υπογραφή της σύμβασης ότι ερεύνησε και 
εξασφάλισε την προμήθεια από την ελληνική ή την ξένη αγορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη και επομένως δεν έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την 
Υπηρεσία έστω και απλά να του υποδείξει τρόπο προμήθειας ή παράταση των 
συμβατικών προθεσμιών εκτέλεσης των έργων. 

 
14.2 Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας 

αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές. 

 
14.3 Επίσης, όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με 

τα συμβατικά δεδομένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί των ισχυόντων 
κανονισμών και των Εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π), καθώς επίσης 
και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της 
απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την 
προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κ.λπ. 

 
14.4 Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό ή μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την 

Υπηρεσία ως εξής: 
Αν πρόκειται για υλικό «σειράς» βιομηχανικής παραγωγής θα προσκομίζεται στην 
Υπηρεσία εγχειρίδιο (προσπέκτους) και προδιαγραφές του εργοστασίου 
παραγωγής, καθώς και δείγματα (εάν δεν πρόκειται για ογκώδες μηχάνημα). 
Αν πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν 
λόγω έργο, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. 
Τα παραπάνω δείγματα κλπ. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα 
φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση του εργολάβου λόγω επιλογής. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 
απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή συσκευή που δεν θα είναι 
σύμφωνο με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. Όλα τα μηχανήματα και 
συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με 
μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

 
14.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, 

συσκευών κλπ. να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των 
προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την 
ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 
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14.6 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι τη τελική παραλαβή του 
από την Υπηρεσία, η ποιότητα και ο έλεγχος της ποιότητας, τόσο επί τόπου του 
έργου όσο και εκτός έργου, θα διασφαλίζεται με τακτικές και έκτακτες 
δειγματοληψίες και ελέγχους των υλικών και του εξοπλισμού που προσκομίζεται 
στο εργοτάξιο, είτε για ενσωμάτωση στα έργα είτε για χρήση ή λειτουργία, 
σύμφωνα με τον Νόμο και με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Η παραλαβή και 
ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του 
έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς 
του άρθρου 139 του Ν.4782/2021, περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά του 
αναδόχου, ο οποίος συντάσσει και υποβάλει δήλωση προς τη διευθύνουσα 
υπηρεσία, με την οποία βεβαιώνει και την αλήθεια του περιεχομένου της. 
Παράλειψη σύνταξης και υποβολής της σχετικής δήλωσης συνιστά κώλυμα 
υποβολής κάθε επόμενου λογαριασμού. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ποιότητα όλων των ειδών που θα προμηθευτεί ή θα 
κατασκευάσει, καθώς και για την ποιότητα του κατασκευαζόμενου έργου. Η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί για λογαριασμό της, πρόσθετους 
ελέγχους και δοκιμές, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό και άλλες υπηρεσίες. 

 
14.7 Όλες οι δοκιμές και έλεγχοι που θα γίνονται σε εξωτερικό εργαστήριο, θα πρέπει 

να είναι σύμφωνες με τις σχετικές προδιαγραφές και τους κανονισμούς εκτέλεσης. 
Τα εξωτερικά εργαστήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μεν της επιλογής του 
Αναδόχου, αλλά θα πρέπει να είναι διαπιστευμένα για τους ελέγχους και τις 
δοκιμές που θα πραγματοποιήσουν στα πλαίσια του έργου και θα τα εγκρίνει 
πρώτα η Υπηρεσία. Οι εκθέσεις των δοκιμών και ελέγχων που θα γίνονται τόσο 
επί τόπου όσο και εκτός έργου θα καταγράφονται. Τα αποτελέσματα των δοκιμών 
θα πιστοποιούνται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Τα Πιστοποιητικά των 
δοκιμών από τους προμηθευτές ή άλλες υπηρεσίες δοκιμών εκτός έργου, θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία μόλις είναι διαθέσιμα και οπωσδήποτε όχι αργότερα 
από την ημερομηνία κατά την οποία τα σχετικά υλικά πρόκειται να παραδοθούν 
επί τόπου του έργου. Ο Ανάδοχος θα τηρεί και θα ανανεώνει το αρχείο για τον 
έλεγχο ποιότητας, όπου με κατάλληλη μορφή θα υπάρχουν κατάλογοι όλων των 
υλικών που έχουν παραγγελθεί, των υλικών που έχουν παραληφθεί, των υλικών 
τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα ή έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών ή 
όσων υπάρχουν σε πλεόνασμα. 

 
14.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στο εργαστήριο στα 

εντεταλμένα όργανα της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των εκτελουμένων 
δοκιμών. Υποχρεούται επίσης να διαθέτει το εργαστήριο, το προσωπικό του και 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να γίνονται από την Υπηρεσία 
πρόσθετες δοκιμές. Ο Ανάδοχος θα προβεί με ευθύνη και δαπάνες του, σε όλες τις 
απαιτούμενες δοκιμές παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα μέσα, υλικά, συσκευές, 
όργανα και προσωπικό. 

 
14.9 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για 

την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 
έξοδα και όφελος επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης 
και φύλαξης των υλικών αυτών. 

 
14.10 Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την 

παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 
του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 77. 

 
14.12 Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση 

υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, 
διατάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο 
Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δε χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά 
τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γ.Γ.Δ.Ε. ή 
Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις 
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εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον Ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, 
αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη 
βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον Ανάδοχο από τις πιστώσεις του 
έργου. 

 
14.13 Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή 

οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον 
Ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η 
ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την 
αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση 
των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν 
το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες 
δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του 
Αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. 

 
14.14 Η ένσταση του Αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η 

προηγούμενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίησή της. Με την εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η 
υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν 
επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
χαρακτηρίσει με διαταγή του το ελάττωμα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή, οι 
εργασίες για την άρση του ελαττώματος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή 
για την αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται αμέσως από τον Ανάδοχο. Η 
προϊσταμένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την 
απόφασή της μπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης 
έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή. 

 
14.15 Γενικά, έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016, 

καθώς και του άρθρου 170 του Ν.4412/2016 που προβλέπουν τις διαδικασίες 
αποκατάστασης ελαττωμάτων στα έργα και παραλαβής, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν με τον Ν.4782/2021 και ισχύουν σήμερα. 

 
 
Άρθρο 15. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
 
15.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από 

ειδικευμένο προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τον 
Ν.4782/2021, τους όρους της σύμβασης και τις εντολές των αρμοδίων οργάνων 
της επίβλεψης του έργου. 

 
15.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου 

(Π.Π.Ε), (άρθρο 158 του Ν.4412/2016, όπως αυτό ισχύει σήμερα) εντός μηνός 
από την υπογραφή της σύμβασης και το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β΄), 
ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β΄) 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των 
αποφάσεων: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β΄), β) 
ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β΄) του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) 
ΔΙΠΑΔ/οικ/12/13-1-2009 (ΦΕΚ 125/Β//27-1-2009) θα αποτελεί το εσωτερικό 
κανονιστικό έγγραφο του έργου και θα παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης 
του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν 
εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. Σημειώνεται ότι για τα έργα των οποίων ο 
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προϋπολογισμός είναι μικρότερος του 1.500.000,00€, δεν απαιτείται 
πρόγραμμα ποιότητας έργου. 

 
15.3 Το Π.Π.Ε. θα ενσωματώνει και θα κωδικοποιεί  όλες τις απαιτήσεις των 

συμβατικών τευχών, θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες, σε πλήρη εναρμόνιση με το χρονοδιάγραμμα του 
έργου και θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου καθώς και 
τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων 
κατά την κατασκευή. 

 
Άρθρο 16. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου 
 
16.1 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή 

λειτουργία και τη συντήρηση του κτιρίου για τους επόμενους δεκαπέντε (15) μήνες 
από τη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσής του, σύμφωνα με το άρθρο 85 
του Ν.4782/2021. Μετά την πάροδο του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος 
διενεργείται η παραλαβή. 

 
16.2 Αν ο Ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά 

το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την 
Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου 
Αναδόχου. Κατά τα λοιπά ισχύει το σχετικό άρθρο 85 του Ν.4782/2021. 

 
16.3 Όσον αφορά μηχανήματα και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, για τα οποία 

προβλέπεται εγγύηση μεγαλύτερη του ανωτέρω διαστήματος, ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να προβεί στη μεταβίβαση της κυριότητας αυτών στον Κύριο του Έργου, 
απαλλαγμένης από οποιεσδήποτε δεσμεύσεις, απαιτήσεις, χρέη και επιβαρύνσεις 
τρίτων. 

 
Άρθρο 17. Ημερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις – Αφανείς εργασίες  
 
17.1 Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε 

ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που 
τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την 
εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο 
συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, τα οριζόμενα 
στο άρθ.146 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 
Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα 
αυτό και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και 
διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον 
προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. 
Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να 
απορρίψει όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή 
προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών 
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να 
ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να 
καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, 
καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα 
έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται 
χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στα συμβατικά  τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία 
μπορεί να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο τρόπο, 
την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση 
ημερολογίου. 
Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και 
κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα των εκατό (100) 



17 

 

ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης 
του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, 
ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων 
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

 
17.2 Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει 

και να υποβάλει για έλεγχο, λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε 
κάτοψη και σχηματική τομή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σημειώνονται οι 
διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουμένων τμημάτων, είτε είναι εμφανή 
είτε αφανή. Επίσης υποχρεούται να διατηρεί και να υποβάλλει στην Υπηρεσία, 
επαρκή αριθμό φωτογραφιών και video για όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις φάσεις που περιλαμβάνουν αφανείς εργασίες. 

 
17.3 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το 

χρόνο εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, 
άρθρα 70 και 71 του Ν.4782/2021, όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρες και οι 
εργασίες ότι δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να πιστοποιηθούν. 

 
 
Άρθρο 18. Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την 
ποιότητα του έργου  
 
18.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης, 
όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο 
Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

 
18.2 Επίσης, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των 

υλικών, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και 
των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων.  

 
18.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. Σε περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο οι 
σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων 
(ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας – δικαστική επίλυση διαφορών).  

 
18.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για μεταβολές στο έργο, που έγιναν 

χωρίς έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη του έργου, 
ακόμη και αν οι μεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη 
μορφή του (άρθρο 59 του Ν.4782/2021). 

 
18.5 Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή από την οποία επήλθε μείωση 

ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται στον Ανάδοχο μόνο η δαπάνη των 
εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των 
διατάξεων περί κακοτεχνιών.  

 
18.6 Σε περίπτωση που δίνεται προφορική εντολή τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων 

στον τόπο του έργου, λόγω επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να καταχωρείται στο 
ημερολόγιο του έργου (άρθρο 59 του Ν.4782/2021) και να επακολουθεί η 
διαδικασία του άρθρου 155 του Ν.4412/2016, όπως αυτό ισχύει σήμερα.  

 
18.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες 

συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής μελέτης του έργου 
(άρθρο 59 του Ν.4782/2021) διατηρώντας τα δικαιώματά του, που αναφέρονται 
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στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016, λόγω τροποποίησης του αρχικού συμβατικού 
χρηματικού αντικειμένου. 

 
18.8 Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων 

που απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που 
επιβάλλεται, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το ΠΔ 
778/1980 (ΦΕΚ 193Α /26-8-80) περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
εργασιών, το ΠΔ 1073/1981 (ΦΕΚ 260Α /16-9-81) «περί μέτρων ασφαλείας κατά 
την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων 
αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού», το ΠΔ 305/96 και κάθε άλλη διάταξη που θα 
ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 
18.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης 

και ελέγχου της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή εργοτάξια παραγωγής υλικών. 
 
18.10 Η αναγραφή της επωνυμίας της εργοληπτικής επιχείρησης και του γραφείου των 

μελετητών στα σχέδια της μελέτης και κάθε άλλου στοιχείου αυτής είναι 
υποχρεωτική για τον Ανάδοχο.  

 
18.11 Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα 

των χώρων του εργοταξίου, την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, 
αχρήστων υλικών κλπ. και τη μεταφορά τους σε τοποθεσίες καθορισμένες από τις 
Δημόσιες Αρχές. 

 
18.12 Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες 

κατασκευές και εγκαταστάσεις, στο χώρο του εργοταξίου, που θα οφείλονται στα 
μηχανήματα, όργανα και μέσα που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου και 
θα πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο 
τις εργασίες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς.  

 
Άρθρο 19. Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας 

(ΦΑΥ)  
 
19.1 Κανονιστικές απαιτήσεις  

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

 
19.2 Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ). Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ 
ορίζονται οι εξής:  

 
19.2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου.  
 
19.2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. 

Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και 
καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού 
ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού 
Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν-
1568/85, ΠΔ-17/96, ΠΔ-305/96, ΠΔ-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του 
τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και 
του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε 
υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, 
μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομένης 
της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο 
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Ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά 
αδειοδοτημένη (ΠΔ-95/99, ΠΔ-17/96 ) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ).  

 
19.2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέματα ΑΥΕ.  
 
19.2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.  
 
19.2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:  

αναφορά ατυχήματος, διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της 
νομοθεσίας, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 
εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων.  

 
19.2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια μελέτη 

προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της 
κατασκευής.  

 
19.2.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, 
του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του 
έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των 
επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκμηριώνονται γραπτά.  

 
19.2.8  Άλλες προβλέψεις: 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το 
αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ.  
Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε 
θέματα ΑΥΕ. 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο 
εργοτάξιο.  
Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή 
ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού 
Εργασίας.  
 

19.2.9 Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφάλειας 
και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον 
αφορά θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ, τον οποίο παραδίδει σε δύο 
απλά αντίγραφα και δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε 
(ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς 
ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την 
ολοκλήρωση του 'Έργου (και σε ηλεκτρονική μορφή), ενημερωμένος ώστε να 
περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε 
περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον 
Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των 
αδαπάνως για το Δημόσιο. 
 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:  
 
19.2.9.1 Γενικά: 

Είδος έργου και χρήση αυτού  
Σύντομη περιγραφή του έργου  
Ακριβής διεύθυνση του έργου  
Στοιχεία του κυρίου του έργου  
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ.  
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19.2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.  
 
19.2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή 

πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.  
 

19.2.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του 
εργοταξίου.  

 
19.2.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής 

αχρήστων.  
 
19.2.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.  
 
19.2.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.  
 
19.2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις 

ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις 
μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση 
κατά την εργασία σε ύψος.  

 
19.2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του 

έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του 
έργου.  

 
19.2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και 

της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου 
με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ. 
Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου  
Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου  
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου  
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.  

 
19.2.9.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να 

αποφευχθούν.  
 
19.2.9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται 

συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για 
εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα II του Αρθ-12 
του ΠΔ-305/96). 

 
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
 
19.2.9.α Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, 

αριθμό αδείας, στοιχεία του κυρίου του έργου, στοιχεία του 
συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

 
19.2.9.β Στοιχεία από το μητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, 

παραδοχές μελέτης, τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη". 
 
19.2.9.γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα 

οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, 
π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. 

 Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή 
τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων 
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από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, 
κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 

 
19.2.9.δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 
Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα 
αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά 
φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες 
ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι 
θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης 
του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού 
που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 
Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες 
οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο 
εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου και είναι στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται 
με ευθύνη του ΚτΕ. 

 
19.3 Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ  

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 
έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

 
Άρθρο 20. Ασφαλίσεις  
 

Ο Ανάδοχος οφείλει – με μέριμνα και δαπάνη του να συνάψει ασφαλιστικές 
συμβάσεις που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και 
αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.  

 
20.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
20.1.1 Κατά την σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη 

του και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει 
κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.  

 
20.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών 
Οδηγιών.  

 
20.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.  
 
20.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

102 του Ν.Δ. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 
400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.  

 
20.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην 

αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της 
εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
118/1985.  

 
20.1.6 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά 

οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που 
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απορρέουν από την σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 
προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 
προνόμια, περιορισμούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα και πέραν από τα ποσά 
κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.  

 
20.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις:  

Θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα.  
Θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του 
παρόντος άρθρου, της υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών.  
Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ.  
Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι 
οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους 
του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Σ.Υ.  

 
20.1.8 Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί 

Ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων 
αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της 
ασφαλιστικής περιόδου.  
 

20.1.9 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από 
τον Νόμο 487/76 και το Π.Δ. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η 
οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

 
20.1.10 Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε 

χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο 
μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν 
να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών 
Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία. 
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, 
ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων 
λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει 
να υποβάλλεται ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες της 
ασφαλιστικής εταιρείας και σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει 
ασφαλίσει στην Ελλάδα.  

 
20.1.11 α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε 

στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και 
κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ, υπόψη των διαγωνιζόμενων, 
όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε-συνέταξε 
ως Ανάδοχος  
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, 
αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το 
ζητούν.  
Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα 
συμβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο τον ΚτΕ όσο και τους 
ασφαλιστές του. 

 
 β) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα  

- να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές, 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος, 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και 

ελέγχων. 
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα 
του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 
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 γ) Κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες 
θα πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι 
έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της Σ.Υ. περί «Ασφαλίσεων» και ότι με 
το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι 
και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Σ.Υ. 
Διαφορετικά ο ΚτΕ χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη 
ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής του στο όνομα, για 
λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί 
με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 

 
20.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 

α) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων 
και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς κανόνα Δημοσίας 
Τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 

 
β) Aντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά μόνο 

εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων 
αντιγράφων. 

 
γ) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρείας κρίνεται από το δίκαιο του 

τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορα 
εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την 
θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο 
του τόπου. 

 
20.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
 
20.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της 

ασφαλιστικής σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται σε 15 ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από 
το ΚτΕ σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ 
δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) 
αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ες) σύμβαση(εις) στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με 
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι 
σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβαση(εων) θα καταβληθούν από τον 
Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε 
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο 
υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει 
συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: 
- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη 

πληρωμή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, 
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις 

οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του, 
- ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις 

νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 
Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 
- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και 
- για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 

οφειλόμενων ποσών. 
 
20.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει 
ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα 



24 

 

στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την 
προηγούμενη ειδοποίησή του.  

 
20.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό 

που δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, 
απαλλαγών κλπ. σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων.  
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα : 
- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον 

Ανάδοχο  
- ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 
20.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε 

ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) 
οποιαδήποτε ζημία κλπ., για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάστασή της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, 
ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο ΚτΕ, 
σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και 
θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν 
προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε 
φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 
20.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι 
όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής 
θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
20.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
20.3.1 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική 

περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης θα γίνει εντός δέκα 
(10) ημερών από την υποβολή πλήρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (εντός 
μηνός από την υπογραφή της σύμβασης). 

 
20.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω 

παραγράφων 20.4, 20.5, 20.6 και 20.7.  
 
20.3.3 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά:  

- την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών  
- την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Σ.Υ.  

 
20.3.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και το 

αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών, να προσκομίσει απαραιτήτως «Βεβαίωση 
Ασφάλισης» (CoverNote), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα 
όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

 
20.3.5 Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η 

ασφαλιστική σύμβαση να είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου και 
να γίνει δεκτή από τον ΚτΕ, συνεπάγεται αφ’ ενός μεν ανέκκλητη ποινική ρήτρα 
3.000 €, αφ’ ετέρου δε τη διαδικασία σύναψης από τον ΚτΕ στο όνομα, για 
λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) 
που να καλύπτει(ουν) τις συμβατικές απαιτήσεις, πληρωμή ασφαλίστρων, κλπ, 
όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο. 
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20.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
20.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά 

ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα 
με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία. 

 
20.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 

προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν 
νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας 
Νομοθεσίας.  
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και 
πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου.  
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό 
προσωπικό.  

 
20.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.20.4.1 και 20.4.2, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την 
πραγματοποίηση των ελέγχων.  

 
20.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

εκτέλεσης του έργου.  
 
20.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Αντικείμενο ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» του Αναδόχου έναντι 
Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε 
Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για 
υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της περιόδου Μελετών – Κατασκευών και περιόδου συντήρησης 
εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης 
ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, 
και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου.  
Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες/εγκαταστάσεις. 
Διάρκεια της Ασφάλισης 
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με 
την Παραλαβή του Έργου. 
 
Όρια Αποζημίωσης 

(1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση 
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα 
είναι τα ακόλουθα: 

▪ Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων 300.000 €/περιστατικό. 

▪ Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο  300.000 €/περιστατικό. 
▪ Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων 600.000 €/περιστατικό. 
▪ Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια 

ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο 
εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ’ ελάχιστον 1.200.000 €. 

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά 
την περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των 
Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά 
την περίοδο εκτέλεσης του Έργου. 

(3) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την 
περίπτωση ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο 
έργο. Τα όρια αποζημίωσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από 100.000 
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€/άτομο, 300.000 €/ομαδικό ατύχημα και 600.000 € για όλη την περίοδο 
ασφάλισης. 

 
20.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός 
και Συνήθης «Βαρέως Τύπου») Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου. 

(2) Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά 
και την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική 
κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, 
αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας. 

(3) Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 
ζημιάς (εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή/και 
ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, 
Ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά. 

(4) Ο Ανάδοχος δε δικαιούται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον 
ΚτΕ  αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ, ακόμη και 
για την περίπτωση ανωτέρας βίας.  

(5) Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και 
τους αναγκαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του 
Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την 
άφιξη στην περιοχή του έργου μέχρι  την απομάκρυνσή τους από αυτό. 

 
20.7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
20.7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα 

με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και 
την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

20.7.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων 
είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

20.7.3 Ησύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα 
καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως 
άλλη ρύθμιση. 

 
20.8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των προηγουμένων παραγράφων θα 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

20.8.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης 
φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση 
εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και ο 
Κύριος  του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

20.8.2 Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 
Σύμβουλοι του ΚτΕ (και/ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων 
θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος «Διασταυρούμενη 
ευθύνη αλλήλων» (crossliability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 
ασφαλιζόμενων φορέων. 

20.8.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή 
εγείρεται τυχόν κατά: 

- του Αναδόχου 
- και/ή των Μελετητών και Συμβούλων του 
-  και/ ή του ΚτΕ 
-  και/ ή των Υπηρεσιών που εκπροσωπούν τον ΚτΕ και/ή των Συμβούλων τους 
-  και/ή μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από 
πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το 



27 

 

ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για 
βλάβη και/ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 
Ειδικότερα, η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση 
τυχόν κατασχέσεων κλπ, που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των 
ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

20.8.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, 
προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη 
ζημία κλπ, αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το 
σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 
συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους 
εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της 
ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην 
Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να 
καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας 
για το σκοπό αυτό. 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα 
τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 
την Σύμβαση. 

20.8.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της 
Υπηρεσίας, των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε 
περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, 
των παραπάνω προσώπων. 

20.8.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την 
έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, 
σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και 
προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

20.8.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 20.5 και 20.6 θα 
καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ή των Συμβούλων της και/ή του 
προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη 
Προστήσαντος). 

 
Άρθρο 21. Αυξομείωση εργασιών - Νέες εργασίες - Κανονισμός τιμών μονάδος 
νέων εργασιών - Υπερσυμβατικές εργασίες – Αναθεώρηση.  
 
21.1 Αν μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις παραστεί 

ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών ή μη εκτέλεσης συμβατικών, θα εφαρμόζεται 
ανάλογα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 75 του 
Ν.4782/2021.  

 
21.2 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης 

νέων επί μέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, 
θα συντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 
Εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με άρθρο 75 του Ν.4782/2021). Το ίδιο ισχύει και για την 
περίπτωση της μη εκτέλεσης συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στα κατ’ 
αποκοπή τιμήματα ή και την εκτέλεση συμβατικών εργασιών, περιλαμβανομένων 
μεν στα κατ’ αποκοπή τιμήματα αλλά σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη και δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο μελέτης 
εργασιών με τιμές μονάδος.  

 
21.3 Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 

156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 75 του Ν.4782/2021.  
 
21.4 Προκειμένου για νέα επί μέρους εργασία που αφορά το τμήμα του έργου που 

εκτελείται με τιμές μονάδος, η τιμή της που θα κανονιστεί σύμφωνα με τα 
παραπάνω 21.2. και 21.3. θα μειώνεται κατά το προσφερθέν από τον Ανάδοχο 
ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα 
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προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος 
του αναδόχου.  

 
21.5 Προκειμένου για νέα επί μέρους εργασία ή εργασία σε ποσότητα επί πλέον ή επί 

έλατο της προβλεπομένης από τη μελέτη που αφορά στο τμήμα του έργου που 
εκτελείται με κατ' αποκοπή τίμημα η τιμή θα κανονίζεται, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παράγραφο 21.3  

 
21.6 Για την αναθεώρηση της αξίας του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

153 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 72 του Ν.4782/2021.  
 
21.7 Οι μεταβολές των εργασιών (αύξηση ή μείωση) καθώς και οι νέες εργασίες που θα 

εκτελεσθούν γίνονται συμβατικό αντικείμενο με σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
εργασιών και έγκριση του από την Προϊσταμένη Αρχή. Γενικά, για την διαδικασία 
σύνταξης και έγκρισης του (Α.Π.Ε) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 75 του Ν.4782/2021.  

 
Άρθρο 22. Παραλαβή - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών - Διοικητική παραλαβή  
 
22.1 Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 82 του 

Ν.4782/2021. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του 
έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει εγγράφως 
στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήξη 
του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν 
υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση, καθώς 
επίσης επανελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές 
καταμετρήσεις και αναγράφει τις παρατηρήσεις του για εργασίες που έχουν 
εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των 
εγκεκριμένων σχεδίων. Αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί ή έχουν περατωθεί, αλλά 
οι εργασίες κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, με ουσιώδεις ή επουσιώδεις 
ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν, ο υπόχρεος του προηγουμένου 
εδαφίου αναφέρει εντός της άνω προθεσμίας τα παραπάνω με έκθεσή του προς 
τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 
22.2 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 83 του Ν.4782/2021.  
 
22.3 Για την παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 86 του 

Ν4782/2021.  
 
Άρθρο 23. Δοκιμές εγκαταστάσεων  
 
23.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την περάτωση των εγκαταστάσεων να 

κάνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαμβάνεται η δαπάνη 
προμήθειας καυσίμων, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ), τις 
απαιτούμενες δοκιμές οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους 
ικανοποίησης των απαιτητικών αποτελεσμάτων, οπότε και θα συντάσσεται 
πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό, τους 
χρήστες του έργου και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής.  

 
23.2 Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης, οι 

δοκιμές, οι έλεγχοι και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα για τις Η/Μ εγκαταστάσεις θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις 
αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., τους κανονισμούς εγκαταστάσεων, τα Ελληνικά και 
Ευρωπαϊκά πρότυπα, τις οδηγίες της Ε.Ε. και τον νόμο.  
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23.3 Ο Ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την 
παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην 
Επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, 
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ' αυτόν. Μία 
σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη 
διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.  

 
23.4 Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να 

διδάξει στους χρήστες του κυρίου του έργου και κυρίως στους τελικούς χρήστες, τη 
χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.  

 
23.5 Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, οφείλει να επιθεωρεί 

κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη 
κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι' αυτό. Γενικά, για την υποχρεωτική 
συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 
του Ν.4782/2021.  

 
23.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία 

ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο 
κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, 
σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.  

 
23.7 Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

περιορισθεί στον εντός του κτιρίου χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και 
να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην παρεμποδίζεται η εντός του κτιρίου 
κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων πιθανών εργασιών.  

 
 
Άρθρο 24. Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών  
 
24.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν 

από την προσωρινή παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε 
τρία (3) αντίγραφα στην Υπηρεσία:  

 
24.2 Πλήρη σειρά εφαρμοσμένων σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη μορφή.  
 
24.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή, να προβαίνει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα στη λήψη, εκτύπωση και παράδοση τεσσάρων εκτυπωμένων 
αντιτύπων και του αντιστοίχου αρχείου σειράς ψηφιακών φωτογραφιών των 
διαφόρων σημαντικών, χαρακτηριστικών φάσεων του έργου καθώς και αναλυτικά 
όλων των αφανών εργασιών. Τα αρχεία των φωτογραφιών θα είναι αριθμημένα, 
αρχειοθετημένα και καταχωρημένα στο Εργοτάξιο και θα περιέχονται αμέσως στην 
κυριότητα του Εργοδότη, στον οποίο ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα 
ανατύπωσης. Επίσης θα παραδοθεί ψηφιακή ταινία VIDEO σε τέσσερα (4) 
αντίτυπα που θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις εργασιών στο έργου. Οι 
φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές, με μεγάλη ανάλυση 
και θα παραδίδονται σε καλής ποιότητας φωτογραφικό χαρτί καθώς και σε 
ηλεκτρονική μορφή μετά από συνεννόηση με την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

 
24.4 Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει οπωσδήποτε πριν την παραλαβή των 

εγκαταστάσεων, να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα (ένα για το φάκελο επίβλεψης, ένα για το αρχείο της 
Διεύθυνσης Κατασκευών και ένα για τον Κύριο του Έργου) πλήρεις και 
λεπτομερείς οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.  

 
Άρθρο 25. Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους - 
Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον Ανάδοχο  
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25.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών 
που δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που 
έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους, με τα 
μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ.) και να ρυθμίζει την εκτέλεση των 
εκτελουμένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η 
εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.  

 
25.2  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην 

αρχική κατάσταση τις απαιτούμενες, με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 
και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον 
εντοιχισμό σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, 
χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην 
οικονομική προσφορά του.  

 
25.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον Ανάδοχο, οπών, φωλεών, 

και αυλακιών σε κατασκευές από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του 
επιβλέποντα μηχανικού.  

 
25.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου, σε 

οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον Ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την 
αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζημιά ή την 
φθορά, στην προηγούμενη τους κατάσταση.  

 
Άρθρο 26. Χρήση έργου ή τμήματός του πριν από την αποπεράτωση  
 
26.1 Η Υπηρεσία δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί 

το όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή 
(διοικητική παραλαβή για χρήση).  

 
26.2 Η πάρα πάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι η Υπηρεσία παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 

εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει 
εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. 
Επίσης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την σύμβαση.  

 
26.3 Η ανωτέρω παραλαβή για χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 83 του Ν.4782/2021.  
 
26.4 Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της παραλαβής 

του έργου (παρ. 5 άρθρου 169 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 
83 του Ν.4782/2021).  

 
Άρθρο 27. Σκυροδέματα  
 
27.1 Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από 
σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος, ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000), τις διορθώσεις 
παροραμάτων του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003), τις νεώτερες 
προσθήκες του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 447/Β/05-03-2004) και (ΦΕΚ 576/Β/28-04-
2005), την τροποποίηση του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010), τον ΕΑΚ 2000 
(ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999), τις τροποποιήσεις – συμπληρώσεις του ΕΑΚ 2000 
(ΦΕΚ 781/Β/18-06-2003), (ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003), (ΦΕΚ 1154/Β/12-08-2003) 
και (ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010).  
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27.2 Η ανάμιξη των υλικών του σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό 
αναμικτήρα, απόδοσης πολλαπλάσιου ακέραιου σάκου τσιμέντου.  

 
27.3 Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο του 

έργου. Όμοια τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζημιώσεις της παρ. 13.6 του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος.  

 
27.4 Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων κατασκευής 

θα γίνεται με χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου λόγω 
χρήσεως δονητών. Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται στη συμβατική αμοιβή του 
Αναδόχου, όπως θα έχει διαμορφωθεί με την προσφορά του.  

 
27.5 Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη 

δοκιμίων κατά την διάστρωση του. Η λήψη και οι δοκιμές των δοκιμίων θα 
πραγματοποιούνται με δαπάνες του αναδόχου, με την παρουσία και τις οδηγίες 
της επίβλεψης (τρία δοκίμια ημερησίως για κάθε σύνθεση και για κάθε 100 Μ3 
σκυροδέματος).  
Λήψη πυρήνων (καρώτων) κατασκευών από σκυρόδεμα και δοκιμή της αντοχής 
τους θα γίνεται με δαπάνες του Αναδόχου, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.  

 
Άρθρο 28. Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω. – Εκδόσεις αδειών  
 
28.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την εγκατάσταση στο έργο να φροντίσει με δικές του 

δαπάνες την παροχή και σύνδεση του εργοταξίου του με (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) για 
τις ανάγκες κατασκευής του έργου.  

 
28.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή 

και σύνδεση των κτηρίων του έργου με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ 
κλπ.).  

 
28.3 Η δαπάνη των πάρα πάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει την Υπηρεσία που 

τις καταβάλει είτε απ' ευθείας στους Ο.Κ.Ω, είτε στον Ανάδοχο, στην περίπτωση 
που ο τελευταίος τις έχει ήδη προκαταβάλει, φυσικά με την προσκόμιση πάντοτε 
των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων κλπ. νομίμων εγγράφων.  

 
Άρθρο 29. Εξυπηρέτηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης  
 
29.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της 

επίβλεψης στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του έργου και 
γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο 
διευθύνων τα έργα από μέρους της Αναδόχου επιχείρησης υποχρεούται, μετά από 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, 
διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή 
επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής (άρθρο 59  
του Ν.4782/2021). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όταν ειδοποιείται από την 
Υπηρεσία να διαθέτει κατάλληλο μεταφορικό μέσο για την μεταφορά Υπηρεσιακών 
ή Ελεγκτικών παραγόντων.  

 
Άρθρο 30. Εξυπηρέτηση Οργανισμών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)  
 
30.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να 

υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να μεταφερθούν από τους κυρίους τους.  
 
30.2. Με τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία ανάμιξη, υποχρεούται όμως 

να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους, χωρίς να δικαιούται 
οποιαδήποτε αποζημίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση 
του έργου του.  
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Άρθρο 31. Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων  
 
31.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του 

έργου ή του όλου έργου μετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει 
από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόμων, κάθε προσωρινή 
εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές 
προστατευτικές κατασκευές και περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα 
υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και 
του εργοταξίου, για την παράδοση τους, απολύτως καθαρών και γενικά να 
μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοιμο 
για χρήση και λειτουργία.  

 
31.2 Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις πάρα 

πάνω παραγράφου εργασίες, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος 
και για λογαριασμό του Αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης από την 
αμέσως επόμενη πληρωμή.  

 
Άρθρο 32. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου  
 
32.1 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμον αδείας, καθώς και την αναγγελία σε 
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (επιθεώρηση εργασίας, αστυνομικές αρχές, αρμόδιο 
ασφαλιστικό φορέα, κλπ) καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά αποδεικτικά των ανωτέρω 
αδειών και δηλώσεων. 

            Όπου δια της κείμενης Νομοθεσίας περί Σχεδίων Πόλεως, περί μέτρων 
ασφαλείας, ή άλλων διατάξεων, ορίζεται ευθύνη επιβλέποντος Μηχανικού, η 
ευθύνη αυτή νοείται στο πρόσωπο του Εργοταξιάρχη, του Αναδόχου ή του επί 
τόπου Μηχανικού αυτού.  

 
32.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στην Υπηρεσία, όλες τις 

απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτήν διαταγές και εντολές των διαφόρων 
Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη την διάρκεια κατασκευής 
του έργου.  

 
32.3 Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για την 

εκτέλεση του έργου και για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, 
στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό.  

 
32.4 Γενικά, ο Ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 

του Ν.4782/2021 (άρθ. 59), και γενικότερα από όλες τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις.  

 
Άρθρο 33. Πινακίδες Εργολαβίας 
 
33.1 Σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος δύναται με δικά του έξοδα να 

τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα αναγράφουν στοιχεία της εργολαβίας (τον 
τίτλο, την εκτελούσα τα έργα Αρχή, την ονομασία του εκτελούμενου έργου, το 
ονοματεπώνυμο του Αναδόχου και τον προϋπολογισμό του έργου). Οι πινακίδες 
θα τοποθετηθούν σύμφωνα με οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 34. Προσωρινές εγκαταστάσεις 
 
34.1 Με την εγκατάστασή του ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην οργάνωση του 

εργοταξίου κατασκευάζοντας προσωρινό γραφείο και εγκατάσταση υγιεινής 
(χημικής) τουαλέτας για χρήση από το προσωπικό του, σε θέση που θα 
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υποδειχθεί από το Κύριο του έργου. Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να απομακρύνει εντός ενός μηνός από την έγγραφη εντολή της Δ/σας 
Υπηρεσίας όλες τις εγκαταστάσεις, μηχανήματα, πλωτά μέσα και άχρηστα υλικά. 
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως η Δ/σα Υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει στην 
καθαίρεση, απομάκρυνση και απόρριψη  των άχρηστων σε βάρος και για 
λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη θα αφαιρεθεί από την τελική 
πιστοποίηση ή θα εισπραχθεί σε βάρος των εγγυητικών επιστολών. 

 
Άρθρο 35. Απαιτούμενα μέτρα Ασφαλείας και Υγείας στο εργοτάξιο*  
 
35.1 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 
(άρθ. 7-9), Ν. 4782/2021 (άρθ. 59), Ν. 3850/10** (άρθ. 42).  

 
35.2 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. 4782/2021, 
άρθ. 59).  
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 (Ν. 4782/2021, άρθ. 59).  
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 (άρθ. 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 ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να 
κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------  
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι 
του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.  
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις  
των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.  
 
35.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 35.2, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να τηρεί τα ακόλουθα:  
35.3.1 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 (άρθ. 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 τ α ο ποία 
αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής), 
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σύμφωνα με τις αποφάσεις και διατάγματα που αναφέρονται στον 
Ν. 4782/2021 (άρθ. 59).   

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, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 
του Ν. 4782/2021.  

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, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 του 
Ν. 4782/2021. 

(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 παραλαβή κάθε 
Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία 
ενσωματώθηκε στην ισχύουσα νομοθεσία.  

(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 με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 
του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 
35.3.2 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 και 
αρ.12 παρ.4).  
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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.  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου καθώς και των τεχνικού 
ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο 
εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  
(1) Γραπτή εκτίμηση προς τον Ανάδοχο, από τους τεχνικό 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). 
 

35.3.3 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.  
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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.  
 

35.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ)  
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται με το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο 
Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη 
του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην 
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.  
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος.  
 

35.4 Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο.  

 
35.4.1 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 τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: 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).  
 

35.4.2 Εργοταξιακή σήμανση – Σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - 
Εκφόρτωση – Εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες 
κλπ.  
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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.  
 

35.4.3 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).  



38 

 

(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 ). 

 
35.5 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:  
 

35.5.1 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.  
 

35.5.2 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 ).  
 

35.5.3 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 ).  
 

35.5.4 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.  
 

35.5.5 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).  
 

35.5.6 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).  
 

35.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα.  
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή 
προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 
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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).  
 

35.6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  
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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. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Ν. 4412/16  

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 

Π. Δ. 70/90 

Π. Δ. 85/91 

Π. Δ. 499/91 

 

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 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

ΦΕΚ 147/Α/16 

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 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

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 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

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 

ΦΕΚ 187/Β/93 

 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

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 

ΚΥΑ 4229/395/2013 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

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 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

Π/208//12-9-03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215//31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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Άρθρο 36. Κανονισμοί - Προδιαγραφές  
 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν: 
(1) Τα εγκεκριμένα ισχύοντα ενιαία Τιμολόγια (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟΔΟ, ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥΔΡ) 

καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.)  

(2) Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων 

Έργων σε ότι αφορά τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

προκειμένου να υπολογισθούν τιμές συμπληρωματικών εργασιών και δεν 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που 

γίνονται απολογιστικά.  

(3) Π.Δ. 244/1980 - Περί Κανονισμού Τσιμέντων για έργα από Σκυρόδεμα 

(Προεντεταμένο, Οπλισμένο και Άοπλο) 

(4) Τα νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµούσκυροδέµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 

10080, ΕΛΟΤ 1421-1, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3) 

(5) Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο 

Σκυρόδεμα που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ11ε/0/30123/21-10/31-12-

1991(ΦΕΚ1068Β’) και τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ11β/13 της 3/28-3-1995 

(Φ.Ε.Κ. 227/Β’), όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/6-

11-2000) και την απόφαση Δ17α/32/10/ΦΝ 429/20-2-2004 (ΦΕΚ 447Β/5-4-2004) 

Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΚΩΣ 2000» 

καθώς και το ΦΕΚ Β΄270/16.03.2010.  

(6) Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 

ΕΔ2α/01/22 της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και τροποποιήθηκε με την απόφαση 

Δ14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και ανασυντάχθηκε με την κοινή 

Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης Δ14/50504/12-4-

2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002).  

(7) Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 που εγκρίθηκε με την 

απόφαση Δ17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184Β’/20-12-99) και το ΦΕΚ 

423/12-4-01, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Δ17α/67/1/ΦΝ/275/6-6-

2003 (ΦΕΚ 781Β΄/18-6-2003) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης 

έγκρισης του ΕΑΚ 2000», Δ17α/113/1/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1153Β΄/12-8-

2003) «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000» και 

Δ17α/115/9/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154Β΄/12-8-2003) «Τροποποίηση 

διατάξεων του ΕΑΚ 2000 λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισμικής 

επικινδυνότητας» Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 καθώς και το 

ΦΕΚ Β΄270/16.03.2010.  

(8) Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)  

(9) Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24-

3-2000), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές 

κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις 

συστημάτων προέντασης κ.λπ.  

(10) Η Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.372 «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε 

συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα. (ΦΕΚ Β` 1457/5-06- 2014)»  

(11) Ο Κανονισμός φόρτισης δομικών έργων Β.Δ. από 10-12-54 (ΦΕΚ325Α).  

(12) Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) και ο Ν.Ο.Κ (Ν.4067/12-

ΦΕΚ 79 Α & Αποφ.63234/19-12-12 έγκρισης τεύχους τεχνικών οδηγιών 

εφαρμογής του Ν.4067/12). 

(13) Ο ΚΕΝΑΚ (Νόμος 3661/2008, Απόφαση Δ6/Β/οικ. 5825 ΦΕΚ407/9 Απριλίου 

2010 κλπ) όπως ισχύει. 
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(14) Τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ, ΦΕΚ 

59/Β/11-4-1955) και τις εκάστοτε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του που βρί-

σκονται σε ισχύ, συμπληρωμένο με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE.  

(15) Τις απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

(ΦΕΚ Β’470/2004 - Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004) για τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις και τις εκάστοτε  συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του (ΦΕΚ Β’ 

1932/2010 -Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010) και γενικά όλοι οι κανονισμοί και τα 

πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. Από τα πρότυπα αυτά και τους 

Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους.  

(16) Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η., το Εγχειρίδιο Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής της 

Δ.Ε.Η. Α.Ε. (Ε.Τ.Κ.Δ.) και τις οδηγίες διανομής της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

(17) Τις τελευταίες συμπληρωματικές τεχνικές απαιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

(18) Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ Β2221/30-

07-12 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» 

καθώς τις  Εγκυκλίους 22/24.10.2014, 26/11.12.2014 και 17/07.09.2016 του 

ΥπΥΜΕΔΙ «Αναστολής υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)»  αντίστοιχα, στην θέση των οποίων το 

Υπουργείο συνιστά την χρήση των ανάλογων Προσωρινών Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ). 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, 
Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ 
ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ. 

(19) Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων.  

(20) Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.  

(21) Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 

(22) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις.  

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

(24) Ο Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157Α/04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες 

διατάξεις» 

(25) Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών».  

Εγκ – ΔΙΠΑΔ/9/14-1-2011 «Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την 
ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική 
Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και ΠΔ 334/94)» ΔΙΠΑΔ/οικ/621/2009. 
Γνωστοποίηση Αποφάσεων για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών 
Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και 
ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών») Αριθμ. 12394/406 Κυβόλιθοι, 
πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα. Αριθμ. 12395/407 
Επιχρίσματα τοιχοποιΐας. Αριθμ. 12396/ 408 Κονιάματα τοιχοποιίας. Αριθμ. 
12397/409 Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς 
χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή / και διαρροής καπνού. Αριθμ. 12398/ 410 
Εξώφυλλα και Εξωτερικές Περσίδες ΦΕΚ: 1794/Β/2009. 

(26) Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως 

ισχύουν μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 

1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις.  

(27) Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, 

γειτνίασης με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ.  

(28) Η πάγια διαταγή υπ' αριθμ. 1-5/70 από 11-2-70 του Α.Ν. "Περί Εκρηκτικών Υλών" 

και η Μ.Δ./ΓΕΝ 1-5/90 από 17-7-90. 
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(29) Οι αστυνομικές και υπόλοιπες ειδικές διατάξεις για το προσωπικό του εργολάβου. 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. 

σήμανση, φωτοσήμανση, προστατευτικά ικριώματα κλπ) σε μέρη του έργου που 

μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα τόσο στους διερχόμενους (οχήματα και 

πεζούς) όσο και στο προσωπικό τους. Η δαπάνη για τα παραπάνω μέτρα θα 

βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργολάβο και θα γίνεται με υποδείξεις της Υπηρεσίας 

που επιβλέπει το έργο. 

(30) Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(ΦΕΚ Β’ 2776/2012 - Υ.Α. οικ. 41020/819/2012) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις 

τους. 

(31) Οι ισχύοντες Κανονισμούς Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Υ.Ε.) 

και τις εκάστοτε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τους που βρίσκονται σε ισχύ. 

(32) Οι όροι διάθεσης των λυμάτων ή των αποβλήτων καθορίζονται σύμφωνα με την 

υγειονομική διάταξη ΕΙΒ/221/65 (Φ.Ε.Κ. 138/Β) ή των τροποποιήσεών της που 

κάθε φορά ισχύουν και των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με 

αυτήν. 

(33) Οι ισχύουσες ΤΟΤΕΕ. 

(34) Το ΠΔ 42/2003 «Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της 

προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι 

δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση 

με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L 23/57/28-1-2000)». 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω 
συμβατικά στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτή 

 

υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτή 
 

Άρθρο 37. Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων  
 

37.1 Η διαχείριση της περίσσειας των υλικών εκσκαφών και των υλικών από την 
κατασκευή ή την κατεδάφιση τεχνικών έργων και την αποξήλωση ασφαλτικών θα 
γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) 
όπως εξειδικεύονται με την Αριθμ. πρωτ.: οικ 4834/25-1-2013 Εγκύκλιο του τ. 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Συγκεκριμένα η διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών 
υποδομών, ή κτιριακών έργων καθώς και της αποξήλωσης ασφαλτικών στρώσεων 
θα γίνει μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον 
υπάρχουν. 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει με δικές του δαπάνες σχετικό Φάκελο Στοιχείων 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) τον οποίο θα υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία 
και τον οποίο στη συνέχεια θα εφαρμόσει κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
Ειδικότερα για όσα απόβλητα προβλέπεται κατά τα ανωτέρω η διαχείριση μέσω 
εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ο Aνάδοχος θα τα μεταφέρει 
και θα τα παραδίδει ανά είδος αποβλήτου σε εγκαταστάσεις συνεργαζόμενες με 
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 
Ο Aνάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της εναλλακτικής διαχείρισης των 
αποβλήτων και θα λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά που αφορούν το είδος, την 
παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων και το ποσό που πληρώθηκε. 
Η αποζημίωση του Αναδόχου για τις δαπάνες αυτές θα γίνεται στο πλαίσιο των 
πιστοποιήσεων του έργου, με βάση τα ανωτέρω παραστατικά σε βάρος του 
κονδυλίου των απολογιστικών εργασιών που έχουν προβλεφθεί για τον σκοπό 
αυτό στον προϋπολογισμό του έργου, πλέον του εργολαβικού οφέλους (ΓΕ και 
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ΟΕ) επί του οποίου θα εφαρμόζεται η μέση τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας και 
πλέον ΦΠΑ. 
Ο Aνάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι όλες οι δαπάνες 
(εργασίες, φορτοεκφορτώσεις, διαλογή, μεταφορές, κλπ) μέχρι και την παράδοση 
των αποβλήτων στο χώρο του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης 
(δηλαδή εκτός των δαπανών εναλλακτικής διαχείρισης) έχουν συμπεριληφθεί στις 
τιμές των αντίστοιχων άρθρων του Τιμολογίου της Μελέτης. 

 

Σπερχειάδα,  …/…/2022 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

             Σπερχειάδα,  …/…/2022   
Η ΑΝ/ΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Τ.Υ. 

 
 
 

ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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