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]<H@I<̂C@CEHÊD@C_<ID@C@H].5@HC̀T_C̀?SRQaaTLM +$-#0<




�U���b4!(",/"2P!8"2* "!.6'-.8)-/-#/3#.(8(-/"%!8"-2/+O.>'()+_4*5"29"<�

M'1F">",/"2%!8"2:%>.(/0'2 ">!%&#0'-F(.2)"94'.(/(,F!-#/0!(+/0/.,/"2O.>'()"4

_2*5"49"2: "2 081c"2'- +/0#2*5-/()3#>%#0/0,Q 0!.#6-,*.-2/+'<




�U�G�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<HA


defghijklmfnopjkqrstk

uvw��Y
x
y[���[z{��|



}�~�y}y��


������������vy�



 ���v��}y��


�����������






_2'/-8*-/1!>0,S��L

T**-'"239O#-)190,

 



R!�0>C8",�0>C)",

b9.1'70,̀.!-*1'0,

�����}y�� 

�./0'-!(7*+ !&/<]<H@I<@I@C?C@ADENC_<@?EDCDA�-!@HCM_RT�CR��- +$-#0 

��������������
��������������� ¡���¢�£¢��



���

�

�������������������������������������������������
����������	
��

�����
�������
����
���	����
��������
���������������������������������

����
����  ��!�"�#���
��$���%	�&
�
�����������'�����	(��
��������(���')(��*���	���
�����+�������
�����
��(�

,����(��-
�
����
��'�	��������-
�������+
���-'�(�����)��.	(�/�����(���������(�����

�
������
��-�,
�������(������.��(�����0��%����11�����
��  ��!�"�#��
2�3
�/��,�����������+(���������	�	(��	(����������
	(������	(�4��'������+(��
��������

��/�������56*�)�����+(������	(������������-����7��%�/����-�����,������%����	�	(8��

$���������	���/'�	��������-��

���/
���+��+���(��	(�*����9�)(�:
�	(��

�
�/��,��������������%�(�����*��'���	�����-�5��/�������(�����*$53�)��%%���

��/'�	��������-��
�����+��+���(�**����/�������(������%�������������������
���

�
��/��
������	�������-��
����/���
 �$���%	�&
�����	���
������	(��
��������(���')(��
;�����<����	(�%������/��+�	��(�==*�����

��==������������)����(�
#��5������������������
��  ��!�"�#��>�����)��.	��-����	(�����%����
������=��%�'����
���(�

�%	��,����(���������%���
��������?���(��@�����5�����)����(�A�����5������)����(�3@�

����
��  ��!�"�#��*���	���
�����+������'����	
������	��������	��
����
�-��������)��.	(�

�-����	(�/�����������(������
����
������
��������(���'�(�������-
�
��

'�	��������-
�����
������'���������	��
���
������5���)��.	�$-����	(����
�%&
��(�

�����+��	��������)��BCCDE!!FGHID�CJK�JLMNDI�JL!KNOLHJPCF!�"�Q !���##!RSTU"��DKV�����

������,&
�
��(�����
�%+/(��
W�>��������	��8�����%	�&
�������������%����
�������	�6���)��.	���,+��
�	��
���������

��')�����%�����������/������//��,
����(������%)���+����(�����
�����-(�,����(����'�

�//�	���&
�������%&
��
Q�$���%	�&
�
������'+
��%%���//��,���-����	(�)���-'	�����	��
�����������')����
���

�
�/������������+�
������/��X���)�
�������������������'�����	(��-����	(�)��	(�

����������(��-
�X	(��
��Y��
���
�����-
����
�������'������%�-���	���%)�	(������	���������
�	%�����
��)�

��+����	����������
���//��,���	(��-����	(��������
������%	,�����������+
��������	(�

����)��.	(���+�%�X	�+�������'�������//��,���	(��-����	(�����������-
����������%%��

�%	
��
�	%�����
��&
�4+�(������'���������)��%%������%%	%�������)���
�����+(�

��'�������&
�)��%%
�����%%)%
����
�����	%�����
��&
����
8��$�	
��������	�

���)��������
�����	���+%���	�����-��	E�Z[����+%������//��,���	(��-����	(�

�����������������������������������
������+�\\\\\\\\\\�����+(�\\\\\\\���%	��,����(�

\\\\\\\���	%�E\\\\\��E\���]���
���,��+��
��������-
���+����
��%����
�/
&�	�

�
����������//��,
��	(��-����	(�\\������/��,�����	(��
��������(���')(������

��(���/�����(�	����(�����&��(�̂�
�"�Y��
���
��������
������,�������%�-���	���%)�	(������	���������
�	%�����
��)�

��+����	����������
���//��,���	(��-����	(����+���	��
�����������')������������
��

�,���+�����	
��������������������������
��  ��!�"�#���
�,���
������������+
��������	(�

����)��.	(��������������������(�����������������-�'�����)����
��%	��,���&
�����

������������-
�����������
���+��������
���������
�����
��)�	���+����	������'������

�//��,����*
����������%�'���	��
�����������')���������-���
���
�,�����+��E��]�

����
����+(�,����(��
�%����
����	
����'���	�
���	�)���������������������
���	�

/
������)�������������(�4�������%����
���

��
�������&�
������%%	
���-�����

����
�-(�[-���8��'��(��	
����	/�-��
	��//��,	���/�������	��	(�3
��������(�3�')(��

_̀ _abcdefghijk
lmnopqrrstumttlvwrlmxryxru



���

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	���

	��������	���	�������	����������������������������������	����

�������������������	��������������������� ��������	�����������!������

��	
���"���������������#��������	����	��������$	�����������������������#������

����������������"������%����������������!�����������	���"�������

	���������

���"����!���"���������#������������������&'(()&(*+���������������� �������

�����	�,��
&&��-����	 �������������.��#�������.	$����������������
���	���������	�������/�

0�
���	��!����������������1!�	�������
��������������
$�������������"�������
&2��-����	 ������������	������	��	�����������3������	�#������������	#	���&4�����

�	������-���	��������������	��������������	
��!���#�������	��
�������������

�	
���������	���5	"�������	#	��&&������6��	�#���&&78*4)2+9&:92:&7��;�<�.��/8*2&�=61��
&8��5	"����	#	��&2��	��&�2�&�&��>�&�2�&�2������6��	�#���&&78*4)2+9&:92:&7��;�<�.���
&4���-���	���������	��
������������������������	#	���('��	��2��	��=�����.���������

44&2)2:&+�0?���#�	�������	����������
���,!�������#���������	$����	����"������

����������
���	�������/��1������	��
���������"���������$�������������
�����
&'��?������������������������#��������	$��#��	���������	����	������������������#�����

$������!�������������������������������	��������3�
������������������������������

	��������������	����	������!��������������������	�#������!�������� ������	���

��������	 �������������������������$�������	����������-�����	�����������

���	�������������	#	��**�����*(��������44&2)2:&+��
&+��@������
��	�#��������#�	������������

	�����������"���������������	������������

���	���	�����������/&:1��������
�����	�������������/2:1����	 ������������������������

	�����������"�����������������
���� ������	���	����������$����
&7�5	"����	#	��&:8��	��&��������44&2)2:&+!������	�����#�����������	#	��&:7��	��&(�����

���44(7)2:&7�/.�&7&1���
&*�A������������3�������	��7�����*������	#	���7*��������44&2)2:&+�/���B������	#���� ��

������1��
&(���@��	����0CDEFGEHIGJKJLKMNOPHGEJQGRNJPQCSTEULJVGDKWXYJQGTRZGEJG[KDXLEULZG\QIW]NUĴG
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 TMΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 
 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΜΟΝΑΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
  

 
 
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 
             KAI ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ)  736 ΔΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ              ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/                                           
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 
             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
ΣΧΕΤ.: α. Φ.900/864/127266/Σ.1115/02 Νοε 18/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ 
  β. Φ.900/13/694090/Σ.215/21 Ιαν 19/ΓΕΣ/Γ2 (ΔΥΠΠΕ)  
  

 Η παρούσα αφορά στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και υποδομών 
στο Στρδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» στην ΠΕ/5ης ΤΑΞΠΖ 
(Χανιά), προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι υφιστάμενες ώστε να χρησιμο-
ποιηθούν κατά τη μετεγκατάσταση σε αυτό, Μονάδων του Στρδου «ΤΑΞΧΟΥ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». 
 

 Η μελέτη Π/Υ 480.000,00 € με ΦΠΑ 24% συντάχθηκε  σε εκτέλεση των (α) 
και (β) σχετικών και περιλαμβάνει εκτός από το παρόν και τα ακόλουθα τεύχη :   
   

 Τεχνική Περιγραφή 
 

 Κατασκευή Κεντρικής Πύλης, μετά Φυλακίου 
 

 Κατασκευή Υπόστεγων Οχημάτων   
 

 Κατασκευή Έργων Οδοποιίας 
 

 Λοιπές Κατασκευές 
 

 Τιμολόγιο Μελέτης 
 

 Προϋπολογισμός Μελέτης 
 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
 

 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

 Σχέδια Μελέτης 
 

  Βύρωνας, Φεβρουάριος 2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο   Ο   ΤΟ ΟΙ 
ΔΝΤΗΣ ΥΔΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

    
    

Σπαγκούρος Κων/νος Κρικέλης Γεώργιος Παπαδόπουλος Φίλιππος Παπαδόπουλος Φίλιππος 
Ανχης (ΜΧ) Λγος (ΜΧ) Πολ. Μηχανικός Πολ. Μηχανικός 

    

   Αποστολόπουλος Δημήτριος 
Λγος (ΜΧ) 
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ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
  

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 
             ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ)  736 ΔΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ             ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/                                           
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 
             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
(ΝΕΑΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕΤΑ ΦΥΛΑΚΙΟΥ 

ΣΤΡΔΟΥ «ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» 
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 
             ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ)  736 ΔΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ               ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/                                           
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 
             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
                                                        

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Κ. ΠΥΛΗΣ) 

 
 Περιγραφή  Υφιστάμενης Κατάστασης 

  Η υπάρχουσα Κεντρική Πύλη του Στρδου «ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ            

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» είναι κατασκευασμένη σε καμπύλη της οριζοντιογραφίας της οδού, 

που έχει ως συνέπεια τα διερχόμενα οχήματα από τα Χανιά προς το Στρδο, (κατά 

την είσοδο/έξοδο), να έχουν ανεπαρκή ορατότητα, με αυξημένο τον κίνδυνο 

πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Επισημαίνεται ότι κυκλοφοριακός φόρτος του 

οδικού αυτού δικτύου, είναι ιδιαίτερα αυξημένος κατά τους θερινούς μήνες λόγω της 

τουριστικής περιόδου. Δεν υφίσταται χώρος ελέγχου/τοπικής στάθμευσης των 

οχημάτων πρό της εισόδου του Στρδου (χοάνη) και η όλη διαδικασία γίνεται 

εσωτερικά κατά την είσοδο στο Στρδο. Το δε οδικό δίκτυο εσωτερικά της Κ. Πύλης 

εκατέρωθεν είναι υπό μεγάλη κλίση (ανωφέρεια). Το έντονο ανάγλυφο δημιουργεί 

αυξημένες παροχές ομβρίων που υπερχειλίζουν παρά την τάφρο με εσχάρα της 

πύλης, τον χειμώνα, δημιουργώντας στο συγκεκριμένο σημείο κυκλοφοριακά 

προβλήματα όχι μόνο στην πύλη αλλά και στον επαρχιακό δρόμο. Η 

μετεγκατάσταση στο Στρδο του 5ου ΤΥΠ, έχει απαίτηση την είσοδο οχημάτων 

μεγάλου μήκους, από την Κ. πύλη. Οι εν λόγω κινήσεις οχημάτων και μέσων από 

την υφιστάμενη καθίσταται επικίνδυνη, διότι τα οχήματα δεν έχουν δυνατότητα να 

κινηθούν σε μεγάλες κλίσεις, να εισέλθουν από την πύλη χωρίς ελιγμούς και χωρίς 

να αποκλείσουν τον δημόσιο δρόμο. Επομένως, για λόγους κυκλοφοριακούς αλλά 

και ασφαλείας πρέπει να εξασφαλισθεί ορατότητα, μικρότερη κλίση ανόδου, μεγάλο 

εύρος πύλης, χώρος ελιγμών και χώρος στάσης ελέγχου, χωρίς να παρεμποδίζεται 

η κυκλοφορία. Επίσης δεν υφίσταται Φυλάκιο για να στεγάσει τη φρουρά της Κ. 

Πύλης, σε περίπτωση που απαιτηθεί άμεση επέμβαση και οι σκοποί διανυκτερεύουν 

στο κτίριο Λόχου οπλιτών. Άρα αναγκαιεί η κατασκευή νέας Κ. Πύλης που να μην 

έχει τα παραπάνω μειονεκτήματα. 

 

Προτεινόμενη Κατασκευή 

Με την παρούσα μελέτη θα κατασκευαστεί η (νέα) Κεντρική Πύλη στο Στρδο 

«ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ». Αναλυτικότερα θα κατασκευαστεί 

υπόστεγο Πύλης μετά των σιδηρών θυρών, οικίσκος ελέγχου, Φυλάκιο Κεντρικής 

Πύλης με τουαλέτα, τρείς θέσεις μάχης (σκοπιές) από σκυρόδεμα και τμήμα 
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περίφραξης, το οποίο θα συνδεθεί με την υπάρχουσα, με χοάνη μήκους περίπου 15 

μ εκατέρωθεν σύμφωνα με το σχέδιο. Η κατασκευή της Κεντρικής Πύλης θα γίνει σε 

κάθετη απόσταση 8 μ. από τον επαρχιακό δρόμο με διαστάσεις όπως στα σχέδια. 
 

1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
 Γενικές εκσκαφές 

 Θα γίνουν εκσκαφές στον περιβάλλοντα χώρο, στον οποίο θα κατασκευασθεί η 

Κεντρική Πύλη, ώστε να διαμορφωθούν οι κλίσεις του εδάφους.   

 Το είδος του εδάφους (γαιώδες-ημιβραχώδες-βραχώδες) θα καθορισθεί επί 

τόπου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία. 
 
 Ειδικές εκσκαφές 

 Για την κατασκευή των θεμελίων θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ειδικές 

εκσκαφές, στην όσο το δυνατόν μικρότερη επιφάνεια για να αποφευχθούν ζημιές 

στον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. 

 Για την διέλευση των δικτύων (ηλεκτρικά, ύδρευση και αποχέτευση) θα γίνει 

διάνοιξη τάφρων, όπως ορίζεται από τα αντίστοιχα μηχανολογικά σχέδια. 

 
 Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών 

 Όσα από τα προϊόντα εκσκαφών είναι κατάλληλα θα χρησιμοποιηθούν για την 

επίχωση της θεμελιώσεως  των κτιρίων και των τάφρων. Για τον σκοπό αυτό τα 

προϊόντα εκσκαφών θα συσσωρευτούν δίπλα στα σκάμματα, ενώ τα ακατάλληλα και 

οι πλεονάζουσες ποσότητες θα φορτωθούν επ’ αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα για 

να απορριφθούν σε χώρο επιτρεπόμενο από τις Αρχές. 

 
 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό     

 Κάτω από τα δάπεδα των θέσεων μάχης και του W.C. προβλέπεται εξυγιαντική 

στρώση με θραυστό υλικό σε πάχος 20 cm, ενώ κάτω από τα πεζοδρόμια η 

εξυγίανση θα έχει πάχος 10 cm. 

 
 Περιφράξεις 

 Θα αποξηλωθεί τμήμα της περίφραξης από συρματόπλεγμα περίπου 30 

μέτρων, στο σημείο κατασκευής της νέας Κ.Πύλης. Σημειώνεται ότι η αποξήλωση της 

περίφραξης θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και των σχετικών 

αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 

ενημέρωση όλων των αρμόδιων αρχών (Αστυνομία, Δήμος κλπ.) κατά τη διάρκεια των 

εργασιών. Επίσης θα κατασκευαστεί νέα περίφραξη όμοια με την υπάρχουσα (και 

πλήρης διασύνδεση με αυτήν) όπως φαίνεται στο σχέδιο 1-Α. 
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 Φορτοεκφόρτωση-μεταφορά 

 Όλα τα προϊόντα καθαιρέσεων και τα ακατάλληλα η πλεονάζοντα προϊόντα 

εκσκαφών θα φορτωθούν επ’ αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα για να μεταφερθούν 

προς απόρριψη σε μέρος επιτρεπόμενο από τις Αρχές. Για την ακριβή χιλιομετρική 

απόσταση της μεταφοράς θα γίνει κατά την εκτέλεση του έργου το σχετικό 

Πρωτόκολλο. 
 
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
 

 Σκυρόδεμα C12/15  

 Σκυρόδεμα C12/15 θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της στρώσης 

καθαριότητας της θεμελιώσεως, πάχους 10 cm και για τον εγκιβωτισμό των δικτύων.  

 
 Σκυρόδεμα C16/20 

 Από σκυρόδεμα C16/20 θα γίνουν τα δάπεδα, τα πεζοδρόμια, τα 

υποστυλώματα τα τοιχεία της περίφραξης, όπως φαίνονται στα σχέδια, τα πρέκια 

και τα σενάζ της τοιχοποιίας, τα φρεάτια των εγκαταστάσεως καθώς και οι τρείς 

θέσεις μάχης.  

 
 Σκυρόδεμα C20/25 

 Για την κατασκευή των θεμελίων, των συνδετήριων δοκών, των πλακών, των 

στηθαίων, των δοκών και των υποστέγων και γενικά όλου του φέροντος οργανισμού 

θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.  

 
 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

 Θα χρησιμοποιηθούν για την σκυροδέτηση των θεμελίων και όσων 

υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών προβλέπεται να επιχρισθούν.  

 
 Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων 

 Τα υπόστεγα, και τα περιμετρικά στηθαία των κτιρίων, τα τοιχία και τα 

υποστυλώματα της περίφραξης προβλέπεται να μείνουν ανεπίχριστα και γι’ αυτό θα 

στις επιφάνειες αυτές θα γίνει επεξεργασία της επιφάνειας των ξυλοτύπων, 

προκειμένου να επιτευχθεί λεία επιφάνεια και άριστο αισθητικά αποτέλεσμα. Στην 

τιμή του επιμελημένου σανιδώματος ξυλοτύπων περιλαμβάνεται επίσης και η 

τοποθέτηση φαλτσογωνιών και η κατασκευή σκοτίας, στα σημεία που θα 

υποδειχθούν από την επίβλεψη.  

 
 Ξυλότυποι χυτών τοίχων   

 Θα χρησιμοποιηθούν για την σκυροδέτηση των χυτών τοίχων. 
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 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

 Για την κατασκευή των σενάζ, των πρεκιών, των φρεατίων, και των 

μεμονωμένων στύλων της περίφραξης θα χρησιμοποιηθεί ξυλότυπος 

μικροκατασκευών . 

 

 Σιδηροί οπλισμοί 

 Για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού, των σενάζ, των πρεκιών, των 

τοιχείων και των στύλων της περιφράξεως θα χρησιμοποιηθεί στρεπτός και λείος 

δομικός χάλυβας S 500 s. Για τον οπλισμό των δαπέδων θα χρησιμοποιηθεί δομικό 

πλέγμα Τ 131. 

 
 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων 

 Οι ξυλότυποι που κατασκευάζονται σε ύψος άνω των 4 m από το υποκείμενο 

δάπεδο εργασίας προσαυξάνονται στην τιμή με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου 

της μελέτης. Η προσαύξηση αυτή δίνεται ανά ζώνη των 2.00 m (4.00-6.00 m). 

 
 Στατική μελέτη  

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβεί στην σύνταξη της στατικής μελέτης 

του φέροντος οργανισμού των κτιρίων (2 υποστέγων, 3 θέσεων μάχης, φυλακίου Κ. 

Πύλης) στο επίπεδο της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής χωρίς 

ιδιαίτερη αποζημίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας και τους 

ισχύοντες κανονισμούς και να την υποβάλει εντός είκοσι ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης.  

 Η μελέτη θα περιλαμβάνει πλήρεις υπολογισμούς, κατασκευαστικά σχέδια και 

λεπτομέρειες σύμφωνα με το ΠΔ696/74, την τεχνική περιγραφή και τα αρχιτεκτονικά 

σχέδια της υπηρεσίας.  

 Η υπηρεσία οφείλει εντός 15 ημερών από την υποβολή της μελέτης να την 

ελέγξει και να την εγκρίνει, γνωστοποιώντας στον Ανάδοχο τα αποτελέσματα του 

ελέγχου. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί διόρθωση της μελέτης από τον Ανάδοχο, 

αυτός οφείλει να προβεί στην διόρθωση, που θα του υποδείξει η υπηρεσία και να 

την επανυποβάλει εντός πέντε ημερών. 

 Ο χρόνος σύνταξης της μελέτης και της τυχόν διόρθωσης της προσμετρείται 

εντός του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου και δεν στοιχειοθετεί δικαίωμα 

παράτασης της συμβατικής προθεσμίας. 

 Κατά την σύνταξη της μελέτης θα ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παραδοχές: 

 

 Α. Υλικά. 
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  Σκυρόδεμα C20/25. 

  Οπλισμοί S 500 s (Για τα δάπεδα S 500 δομικό πλέγμα) 
 

 Β.  Φορτία. 

  (1)  Μόνιμα.      

   Ειδικό βάρος σκυροδέματος   25 KN/m³ 

   Επικάλυψη δαπέδου    1.3 KN/m² 

Επικάλυψη δώματος    2.5 KN/m² 

  (2) Μεταβλητά  

Κινητό φορτίο      2.0 KN/m² 

Φορτίο χιονιού      1.5 KN/m² 
 

 Γ.  Έδαφος θεμελίωσης. 

  Επιτρεπόμενη τάση θεμελίωσης   150 KN/m² 
 

 Δ.  Σεισμικότητα.  

  Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας   ΙΙ 

  Κατηγορία σπουδαιότητας    Σ3 

  Κατηγορία εδάφους      Δ 

  Συντελεστής θεμελίωσης     Θ=1 

  Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς Q=3.5 

  Πρόβλεψη ορόφων      Όχι  

 

 Γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου 

 Αυτό θα χρησιμοποιηθεί σαν εξισωτική στρώση δαπέδων κάτω από τα 

κεραμικά πλακίδια.  

 

 Περλιτόδεμα των 200 kg τσιμέντου 

 Για την απορροή των ομβρίων θα διαμορφωθούν ρύσεις στο δώμα των κτιρίων 

με περλιτόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm. Οι κλίσεις των δωμάτων θα είναι 2%. Στο 

υπόστεγο οι κλίσεις διαμορφώνονται από την πλάκα του μπετόν, ενώ η 

περισυλλογή των ομβρίων στις υδρορροές, θα γίνει μέσω του κεντρικού λουκιού, 

που θα έχει κλίση 2% προς τα στόμια.  
 

3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 
 

 Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων προβλέπονται διπλοί δρομικοί πάχους 25 cm 

με ενδιάμεση θερμομονωτική στρώση από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5 cm. 

Από δρομική πλινθοδομή θα κατασκευασθεί επίσης ο εσωτερικός τοίχος του 

φυλακίου της Κεντρικής Πύλης.  
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4.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

 Επιχρίσματα μαρμαροκονιάματος 

 Τα εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα των τοίχων θα γίνουν τριπτά 

τριβιδιστά σε τρείς στρώσεις με μαρμαροκονίαμα 1 : 2, των 150 kg τσιμέντου. Στην 

συναρμογή των εξωτερικών τοίχων με την επιφάνεια του περιμετρικού πεζοδρομίου 

θα κατασκευασθεί λούκι τεταρτοκυκλικής διατομής από ισχυρή τσιμεντοκονία σε δύο 

στρώσεις. 
 

 Επιστρώσεις Τσιμεντοκονίας 

        Τα δάπεδα του φυλακίου, του W.C. και των 3 θέσεων μάχης θα επιστρωθούν 

με τσιμεντοκονία πάχους 2.0 cm σε δύο στρώσεις, με πρώτη στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου και δεύτερη στρώση με πατητό 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο.  
  

 Κατώφλια-Ποδίες 

 Τα κατώφλια των εξωτερικών θυρών θα κατασκευασθούν από μάρμαρο 

Καβάλας πάχους 3 cm. Από το ίδιο μάρμαρο θα κατασκευασθούν οι ποδιές των 

παραθύρων πάχους 3 cm με μικρή κλίση (2%) προς τα έξω και ποταμό στην 

εσωτερική πλευρά τους.  
 

 Κεραμικά πλακίδια  

 Τα δάπεδα του φυλακίου, του W.C. και των 3 θέσεων μάχης θα επιστρωθούν 

με κεραμικά πλακίδια 40χ40 cm (ή μικρότερα για το W.C.) υψηλής αντοχής σε 

φθορά και σκληρότητας (Group 4), μονόπυρα, ανυάλωτα τύπου Kerastar, που θα 

τοποθετηθούν με αρμούς πάχους 3 mm. Στο δάπεδο των χώρων υγιεινής θα δοθεί 

η απαιτούμενη ρύση προς το σιφώνι δαπέδου.  

 

 Πλακίδια πορσελάνης  

 Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής μέχρι το ύψος των πρεκιών των θυρών θα 

επενδυθούν με πλακίδια πορσελάνης διαστάσεων 50χ25 cm (Group 1), με αρμούς 

το πολύ 1 mm.  Όλα τα πλακίδια θα είναι άριστης ποιότητος σχεδίου και επιλογής 

της Υπηρεσίας.  

 

 Επιστρώσεις τσιμεντοπλακών  

 Το τμήμα του πεζοδρομίου, μήκους 10 m, που θα γίνει δίπλα στην θέση μάχης 

της νέας πύλης, θα επιστρωθεί με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 50χ50 cm, που θα 

τοποθετηθούν με αρμό το πολύ 1 cm. 
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 Πατητή τσιμεντοκονία 

 Το δώμα των κτιρίων και των υποστέγων (Κ.Πύλης) θα επιστρωθεί με πατητή 

τσιμεντοκονία πάχους 2 cm σε δύο στρώσεις εκ των οποίων η πρώτη με 

τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου και η δεύτερη των 600 kg τσιμέντου. 

 

 Επικάλυψη με ασφαλτόπανο 

 Η τελική επιφάνεια του δώματος του φυλακίου και των θέσεων μάχης θα 

επιστρωθεί με ασφαλτόπανο βάρους 5.0 kg και τοποθέτηση χαλίκων. Πριν από την 

επικάλυψη θα κατασκευασθεί περιμετρικό λούκι δώματος από την ισχυρή 

τσιμεντοκονία. Το ασφαλτόπανο θα επικολληθεί και στην άνω και εσωτερική 

επιφάνεια των στηθαίων. 
 

5.  ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  
 

 Θύρες (Πόρτες) 

 Όλες οι εξωτερικές θύρες του φυλακίου Αρχιφύλακα και του φυλακίου Πύλης, 

θα γίνουν μονόφυλλες, ανοιγόμενες από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικά 

βαμμένα σε απόχρωση λευκού. Στο κάτω μέρος τους θα φέρουν ταμπλά από διπλό 

φύλλο αλουμινίου (μέσα-έξω) ηλεκτροστατικά βαμμένο στην ίδια απόχρωση. 

Ανάμεσα στα δύο φύλλα θα παρεμβάλλεται πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης 

πάχους 2 cm. Στο άνω μέρος τους θα φέρουν υαλοπίνακα πάχους 4 mm. 

 Οι θύρες τους W.C. θα γίνουν από τα ίδια προφίλ, δεν θα φέρουν υαλοπίνακα 

αλλά φύλλα αλουμινίου άνω και κάτω. 

 

 Παράθυρα    

 Τα εξωτερικά παράθυρα προβλέπονται δίφυλλα συρόμενα επάλληλα σύμφωνα 

με τα σχέδια της μελέτης, με ψευτοκάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1.5 

mm κάσσα και πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένα σε χρώμα 

λευκό. Τα παράθυρα θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες διαφανείς συνολικού πάχους 

18mm (5-8-5) και σίτες. Επίσης στα παράθυρα που βρίσκονται στην εξωτερική 

πλευρά πλησίον της περίφραξης θα τοποθετηθούν μεταλλικά κιγκλιδώματα.  
 

 Σιδηρές θύρες  

 Οι θύρες εισόδου των οχημάτων και οι θύρες εισόδου των πεζών θα είναι 

κατασκευασμένες σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια, από απλές ορθογώνιες 

διατομές και λάμες, δίφυλλες ή μονόφυλλες ανοιγόμενες. Με τις ίδιες διατομές θα 

κατασκευασθούν και τμήματα των κιγκλιδωμάτων παραπλεύρως των θυρών, όπου 

φαίνονται στα σχέδια. Επίσης θα τοποθετηθεί μεταλλική βάση στήριξης μπάρας με 
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μεταλλική μπάρα και δυνατότητα ανάκλησης. Στο δρόμου εντός του Στρδου θα 

τοποθετηθούν όσα πλαστικά εμπόδια απαιτούνται. 

 

 Σιδηρικά 

 Οι εξωτερικές πόρτες θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας τύπου YALE και η 

εσωτερική πόρτα του W.C. θα φέρει απλή κλειδαριά. Όλες οι πόρτες θα φέρουν 

ζεύγος χειρολαβών αλουμινίου απλού σχεδίου, λευκού χρώματος. Τα συρόμενα 

επάλληλα παράθυρα θα έχουν τις αντίστοιχες χωνευτές χειρολαβές-κλείθρα.  

 
 Υαλοπίνακες 

 Στα παράθυρα και το άνω μέρος των θυρών θα τοποθετηθούν διπλοί 

υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm (5 – 8 – 5 ). 
 

6. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
 
 Τσιμεντόχρωμα 

 Οι εξωτερικοί τοίχοι και οι επιφάνειες των εμφανών σκυροδεμάτων θα 

χρωματισθούν με τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης σε αποχρώσεις της εκλογής της 

υπηρεσίας.  

 
 Πλαστικά με σπατουλάρισμα 

 Οι εσωτερικοί τοίχοι μέχρι την οροφή θα βαφούν με πλαστικό χρώμα κοινό με 

σπατουλάρισμα, σε απόχρωση καθοριζόμενη από την υπηρεσία. 

 
 Υδρόχρωμα τσίγκου και κόλλας  

 Όλες οι οροφές των εσωτερικών χώρων θα βαφούν με υδρόχρωμα τσίγκου και 

κόλλας σε χρώμα λευκό. 

 
 Αντισκωριακό μίνιο και ντούκο  

 Όλες οι σιδηρές επιφάνειες θα χρωματισθούν με διπλή στρώση αντισκωριακού 

μινίου τύπου ΣΑΣΙΚΟΤ και χρώμα συνθετικών ρητίνων ντούκο. Οι ψευτοκάσες θα 

βαφούν πριν τοποθετηθούν στους τοίχους με αντισκωριακό μίνιο τύπου ΣΑΣΙΚΟΤ, 

επιλογής της υπηρεσίας.  
 

 7.  ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
 

 Θερμομόνωση 

 Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων θα θερμομονωθούν με πλάκες εξηλασμένης 

πολυστερίνης πάχους 5 cm, που θα τοποθετηθούν μεταξύ δύο δρομικών τοίχων. 
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Υγρομόνωση 

 Τα δώματα θα μονωθούν με τις ακόλουθες στρώσεις:  

 Διπλή επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματος (φράγμα υδρατμών). 

 Θερμομόνωση με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5 cm.  

 Περλιτόδεμα κλίσεων ελαχίστου πάχους 5 cm με ρύσεις απορροής 

ομβρίων 2%. 

 Πατητή τσιμεντοκονία με δύο στρώσεις πάχους 2 cm. 

 Περιμετρικά στην συναρμογή των στηθαίων με την πλάκα του δώματος θα 

κατασκευασθούν λούκια τεταρτοκυκλικής διατομής από ισχυρό τσιμεντοκονίαμα. 

 Θα πραγματοποιηθεί επικόλληση ασφαλτόπανου βάρους 5.0 kg και 

τοποθέτηση χαλίκων στην πλάκα του δώματος. 
 

8.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 

 Ηλεκτρικά 

 Τα πάσης φύσεως καλώδια θα οδεύουν εξωτερικά στα κτίρια και από εκεί έως 

την πύλη σε χαντάκι μέσα σε σιδηροσωλήνα. 

 Στο φυλάκιο του Αρχιφύλακα και στο φυλάκιο Κεντρικής πύλης, θα 

τοποθετηθούν ηλεκτρικοί πίνακες.  

 Στην οροφή του φυλακίου της κεντρικής πύλης θα τοποθετηθούν φωτιστικά 

σώματα φθορισμού τετράγωνα με δύο λαμπτήρεςτων 40 W.  

 Στο φυλάκιο Αρχιφύλακα θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα με ελλειπτικό 

κώδωνα. 
 

 Υδραυλικά 

 Η ύδρευση του φυλακίου της κεντρικής πύλης θα γίνει από τον υπάρχοντα 

διερχόμενο αγωγό, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 550 μ, εντός Στρδου. 

Τα υλικά της αποχέτευσης του φυλακίου θα οδηγούνται σε βόθρο ο οποίος θα είναι 

κατασκευασμένος από 2 τσιμεντένιους σωλήνες ύψους 1 μ. και διαμέτρου 2 μ. και 

θα καλύπτεται με τσιμεντένια κατασκευή με καπάκι για τον έλεγχό του. Το συνολικό 

ύψος του βόθρου θα είναι 2 μ. και διάμετρο 2 μ. Η εν γένει κατασκευή και οι 

διάμετροι των σωλήνων του αποχετευτικού δικτύου θα είναι σύμφωνοι προς τους εν 

ισχύει κανονισμούς υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

  Βύρωνας, Φεβρουάριος 2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο   Ο   ΤΟ ΟΙ 
ΔΝΤΗΣ ΥΔΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

    
    

Σπαγκούρος Κων/νος Κρικέλης Γεώργιος Παπαδόπουλος Φίλιππος Παπαδόπουλος Φίλιππος 
Ανχης (ΜΧ) Λγος (ΜΧ) Πολ. Μηχανικός Πολ. Μηχανικός 

    

   Αποστολόπουλος Δημήτριος 
Λγος (ΜΧ) 
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 
             ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ)  736 ΔΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ               ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/                                           
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 
             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 
             ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ)  736 ΔΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ               ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/                                           
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 
             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   
                                                             

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ) 
 
 Περιγραφή  Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Πρόκειται για ένα μεταλλικό υπόστεγο (14 θέσεων) διαστάσεων 50 Χ 6,30μ. και 

ένα υπόστεγο με υποστυλώματα από οπλισμένο Ω.Σ. (9 θέσεων) διαστάσεων 31,5 

Χ 6,30μ. με επιστέγαση από λαμαρίνες. Τα υπόστεγα είναι άνευ ΑΜ, μη λειτουργικά 

και δεν χρησιμοποιούνται. Επίσης παρουσιάζουν προβλήματα στην στατικότητα των 

υποστυλωμάτων τους, ενώ σε αρκετά σημεία η επιστέγασή τους από λαμαρίνες έχει 

αποκολληθεί (γενικά βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς και ο σκελετός της). 
 

Προτεινόμενη Κατασκευή 

 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες αποξήλωσης και κατασκευής 

νέων υπόστεγων στην ίδια θέση. Πρόκειται για  την κατασκευή δύο μεταλλικών 

υποστέγων 14 και 9 θέσεων στάθμευσης οχημάτων Γενικής Χρήσης. Οι διαστάσεις 

κάθε θέσης όλων των υπόστεγων θα είναι 3,50 Χ 8,00m έκαστη, μέσου ύψους 4,25μ 

όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο. Ο φέρων οργανισμός των υπόστεγων είναι από 

μεταλλικές δοκούς και η θεμελίωση κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 Τα υπόστεγα, θα κατασκευαστούν ώστε να υποδεχτούν το σύνολο των 

οχημάτων του 5ου ΤΥΠ. Θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση των υπαρχόντων 

υποστέγων, επαναχρησιμοποίηση των υλικών επιστέγασης (κοιλοδοκοί, λαμαρίνες) 

καθώς και τα υλικά που βρίσκονται σε καλή κατάσταση από τους όρχους του 5ου 

ΤΥΠ στο Στρδο «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» (Χανιά), με μέριμνα Αναδόχου (απεγκατάστα-

ση-μεταφορά) και προμήθεια - τοποθέτηση νέων υποστυλωμάτων από κοιλοδοκούς.  

 Στο χώρο έμπροσθεν των δύο υποστέγων θα διαστρωθεί άσφαλτος, σύμφωνα 

με τη μελέτη οδοποιίας.  

 Για τη θεμελίωση, θα κατασκευαστoύν μεμονωμένα πέδιλα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα σε κάθε υποστύλωμα διαστάσεων (0,50 x 0,50 χ 0,80)m. Επίσης θα 

φέρουν κάτω οπλισμό # Φ12/10.  
 
1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
 Ειδικές εκσκαφές 

 Για την κατασκευή των θεμελίων θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ειδικές 

εκσκαφές, στην όσο το δυνατόν μικρότερη επιφάνεια για να αποφευχθούν ζημιές 

στον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. 
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  Για την διέλευση των δικτύων (ηλεκτρικά, ύδρευση, αποχέτευση,) θα 

διανοιγούν τάφροι, όπως ορίζεται από τα αντίστοιχα μηχανολογικά σχέδια.  

 Το είδος του εδάφους (γαιώδες-ημιβραχώδες-βραχώδες) θα καθορισθεί επί 

τόπου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία. 
 
 Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών 

 Όσα από τα προϊόντα εκσκαφών είναι κατάλληλα θα χρησιμοποιηθούν για την 

επίχωση της θεμελιώσεως  των υπόστεγων και των τάφρων. Για τον σκοπό αυτό τα 

προϊόντα εκσκαφών θα συσσωρευθούν δίπλα στα σκάμματα, ενώ τα ακατάλληλα 

και οι πλεονάζουσες ποσότητες θα φορτωθούν επ’ αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα 

για να απορριφθούν σε χώρο επιτρεπόμενο από τις Αρχές. 
 
2.  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
 
 Σκυρόδεμα 

 Η προβλεπόμενη ποιότητα σκυροδέματος για την κατασκευή των έργων της 

παρούσας είναι το σκυρόδεμα C16/20. Τα πρόσθετα σκυροδέµατος θα είναι 

σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 934-2:2001 και θα ικανοποιούν επιπρόσθετα τις 

απαιτήσεις της παραγράφου 4.5 του ΚΤΣ. 

 
 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

 Θα χρησιμοποιηθούν για την σκυροδέτηση των θεμελίων των 

υποστυλωμάτων. Γενικά η τοποθέτηση ξυλοτύπων σε ορισμένα τμήματα του έργου 

μπορεί να παραλείπεται, εφόσον η διάστρωση του σκυροδέματος γίνεται σε επαφή 

με το έδαφος και η φύση αυτού το επιτρέπει. 
 
 Σιδηροί οπλισμοί 

 Σαν σιδηρούς οπλισμός θα χρησιμοποιηθεί γενικά B500C (S500s). Η 

επικάλυψη του οπλισμού με σκυρόδεμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πάχους 3 

cm. 
 
3.  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
 Για την κατασκευή των υποστυλωμάτων και τη σύνδεση των πλαισίων 

(κεφαλοδοκοί)  θα χρησιμοποιηθούν κοιλοδοκοί τύπου RHS (100x100x3)  όπως 

φαίνεται στα συνημμένα σχέδια. Οι κοιλοδοκοί θα εγκιβωτιστούν στο πέδιλο 

θεμελίωσης. 

 Ως τεγίδες, για την τοποθέτηση της επικάλυψης της οροφής, θα 

χρησιμοποιηθούν μεταλλικές διατομές RHS (80x40x3) τοποθετημένες ανά 1,5μ. 

 Επίσης για την κάλυψη των δυνάμεων ανεμοπίεσης, προβλέπεται χρήση 

χιαστών ράβδων και συγκεκριμένα γωνία (40 χ 4) σε συγκεκριμένα σημεία όπως 

φαίνεται στα συνημμένα σχέδια.  
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 Για τη στέγη του υπόστεγου των 14 θέσεων θα χρησιμοποιηθούν τραπεζοειδή 

στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1 χλστ. Οι διαστάσεις της στέγης είναι 50μ Χ 8μ.  

Ενώ για τη στέγη του υπόστεγου των εννέα θέσεων θα χρησιμοποιηθεί τραπεζοειδή 

στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1 χλστ. Οι διαστάσεις της στέγης είναι 31,5μ Χ 8μ.  

Η στερέωση επί του μεταλλικού σκελετού θα γίνει με τη χρήση αυτοδιάτρητων 

κοχλιών τύπου Μ και διχαλωτών συνδέσμων ανά 20 εκ. Τέλος ο Ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος για την σύνταξη στατικής μελέτης χωρίς ιδιαίτερο κόστος. 
 
4.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
  Αντισκωριακό μίνιο και ντούκο 

 Τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού θα είναι επεξεργασμένα με βαφή 

σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:  

 α. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως 

νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής 

ρητίνης. 

 β. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

 γ. Οι επί μέρους αποχρώσεις θα καθοριστούν σε χρώμα επιλογής της 

Υπηρεσίας. 

 
5.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
 Ηλεκτρικά 

 Τα πάσης φύσεως καλώδια θα οδεύουν εξωτερικά στα υπόστεγα σε χαντάκι 

μέσα σε σιδηροσωλήνα. Σε κατάλληλο χώρο πέριξ των υπόστεγων θα τοπο-

θετηθούν ηλεκτρικοί πίνακες. Στην οροφή των υπόστεγων θα τοποθετηθούν ανά 

θέση, φωτιστικά σώματα φθορισμού τετράγωνα με δύο λαμπτήρεςτων 40 W και 4 

προβολείς LED στις εμπρός γωνίες των υποστέγων.  

 

  Βύρωνας, Φεβρουάριος 2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο   Ο   ΤΟ ΟΙ 
ΔΝΤΗΣ ΥΔΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

    
    

Σπαγκούρος Κων/νος Κρικέλης Γεώργιος Παπαδόπουλος Φίλιππος Παπαδόπουλος Φίλιππος 
Ανχης (ΜΧ) Λγος (ΜΧ) Πολ. Μηχανικός Πολ. Μηχανικός 

    

   Αποστολόπουλος Δημήτριος 
Λγος (ΜΧ) 
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 
             ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ)  736 ΔΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ              ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/                                           
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 
             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
                                        ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 
             ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ)  736 ΔΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ            ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/                                           
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 
             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                     
  
                                                              

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) 
 

 
 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΙΓΡΑΦΗ 

 

 Θα πραγματοποιηθεί κατασκευή έργων οδοποιίας σε υφιστάμενο καροποίητο 

τμήμα του Στρδου «ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» στα Χανιά, με την 

κατασκευή τεχνικών έργων, τάφρων, κατασκευή υπόβασης, βάσης και ασφαλτικών.   

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 1. Στο οδικό δίκτυο του Στρδου θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες :   

  α.  Τμήματα  Α-Β-Γ, και Β-Δ συνολικού  μήκους 500m περίπου (250m 

το καθένα). 

   (1)  Εκσκαφή ακατάλληλων εδαφών. 

   (2)  Χωματουργικά (εκσκαφές και επιχώματα). 

   (3)  Τεχνικά έργα (κατασκευή σωληνωτών οχετών, τοιχίων 

αντιστήριξης, επένδυση τάφρων, τσιμεντοσωλήνων). 

   (4)  Κατασκευή δύο (2) στρώσεων υπόβασης πάχους 10 cm της 

Π.Τ.Π. Ο150. 

   (5)  Κατασκευή δύο (2) στρώσεων βάσης 10 cm της Π.Τ.Π.  Ο155. 

   (6)  Κατασκευή στρώσης ασφαλτικής προεπάλειψης. 

   (7)  Κατασκευή μίας (1) στρώσης ασφαλτικής – βάσης πάχους 5 

cm και κυκλοφορίας πάχους 4 cm των Π.Τ.Π. Α260 και Α265, αντίστοιχα. 

   (8)  Κατασκευή στρώσης ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 2. Οι προς εκτέλεση αναφερόμενες εργασίες, που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα μελέτη αναλύονται παρακάτω : 

 

 Χωματουργικά 

         α.     Εκσκαφή ακατάλληλων εδαφών (διαμόρφωση σκάφης) 

 β. Εκσκαφές θεμελίων  για την κατασκευή των τεχνικών έργων 

 γ. Διάνοιξη τάφρων  

 δ.  Κατασκευή επιχωμάτων 

 ε.  Φόρτωση και απομάκρυνση των (ακατάλληλων) προϊόντων εκσκαφών 
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 Τεχνικά Εργα 

 α.  Κατασκευή σωληνωτών οχετών κατάλληλης διαμέτρου (από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C20/25), οι θέσεις των οποίων θα καθορισθούν από την μελέτη 

εφαρμογής. 

 β.  Επένδυση τάφρου, όπου η κλίση είναι αυξημένη (μεγαλύτερη του 5%) και 

το έδαφος γαιώδες.   

 γ.  Κρασπεδόρειθρα θα κατασκευαστούν, όπου αυτά κριθούν απαραίτητα.    

  

 Οδοστρωσία   

 Αφού γίνει ισοπέδωση - μορφωση της σκάφης του δρόμου  θα διαστρωθούν 

δύο στρώσεις υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10cm της Π.Τ.Π. Ο 150 και δύο 

στρώσεις βάσης της Π.Τ.Π. Ο 155 από θραυστό υλικό λατομείου σε συμπυκνωμένο 

πάχος 10 cm κάθε μία. Η παραπάνω βάση θα κατασκευασθεί, σε όλο το μήκος του 

υπό κατασκευή οδικού δικτύου. 

 

 Ασφαλτικά  

 Για το ως άνω τμήμα των 500m, αφού γίνει ασφαλτική προεπάλειψη θα 

επακολουθήσει διάστρωση ασφαλτικου σκυροδέματος βάσης της Π.Τ.Π. Α 260 σε 

συμπυκνωμένο πάχος 5cm και πλάτους σε ευθυγραμμία 5.00m εώς 6.00m. 

 Θα ακολουθήσει συγκολλητική επάλειψη και διάστρωση ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας σε συμπυκνωμένο πάχους 4cm της Π.Τ.Π. Α 265 και πλάτους σε 

ευθυγραμμία  5.00m εώς 6.00m. 

 

Γενικοί Όροι 

 Το οδικό δίκτυο θα σχεδιασθεί για ταχύτητα 30 km/h κατά βάση ενώ σε 

μεμονωμένα τμήματά του, όπου υπάρχει δυσχέρεια ανάπτυξης των τόξων θα 

μειώνεται σε 20 km/h. 

 

Οριζοντιογραφία 

 Τα τόξα συναρμογής να επιτρέπουν την ομαλή κίνηση οχήματος γενικής 

χρήσεως μετά ρυμουλκούμενου. 

 

     Υψομετρία 

     Γενικά επιβάλλεται να μην υπάρχουν κατά μήκος κλίσεις μεγαλύτερες του 10 

%. Κλίσεις μεγαλύτερες του 10 % και μέχρι 15 % είναι επιτρεπτές για συνολικό 

μήκος οδού όχι μεγαλύτερο των 200 m. 
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 Οι δρόμοι θα είναι διπλής κυκλοφορίας. Το πλάτος του οδοστρώματος 

(ασφαλτικών) θα είναι 5.00m εώς 6.00m με ερείσματα και στις δύο πλευρές πλάτος 

50cm στη κάθε μία.  Η τυπική διατομή των δρόμων θα έχει αμφίπλευρη επίκλιση 2% 

πλήν τμημάτων που μπορεί να έχουν μονόπλευρη ιδίου μεγέθους λόγω απορροής 

των ομβρίων ή  διαμόρφωσης τόξων σε οριζοντιογραφία. 

   Σε όλες τις οδούς από την πλευρά που υπάρχουν ορύγματα θα διαμορφωθούν 

τριγωνικές επενδεδυμένες τάφροι σύμφωνα με την ΠΤΠ Τ 110. Όταν η διαμήκης 

κλίση της τάφρου υπερβαίνει το 5% σε περίπτωση γαιώδους εδάφους και το 

συνολικό μήκος της τάφρου υπερβαίνει τα 100 m η τάφρος θα επενδύεται με 

οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 πάχους 15 cm. Για την αποστράγγιση των ομβρίων, 

όπου απαιτείται, θα προβλεφθούν κατάλληλης διαμέτρου σωληνωτοί οχετοί. Τυχόν 

συμπληρωματικά δίκτυα υποδομής που προβλέπονται κατά μήκος του οδικού 

δικτύου να προβλεφθούν και να κατασκευασθούν πριν από την οδοστρωσία. 

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται άνευ αποζημίωσης 

να προβεί στη/ν : 

 1.  Υψομετρική και οριζοντιογραφική αποτύπωση υφισταμένου οδικού 

δικτύου και εισόδου εγκαταστάσεων. 

 2.  Σύνταξη τελικής μελέτης εφαρμογής με βάση την παραπάνω φιλοσοφία 

ήτοι αναλυτικά :  

  α.  Να αποτυπώσει υψομετρικά την υπάρχουσα κατάσταση και να 

συντάξει οριζοντιογραφία και μηκοτομή με μικροβελτιώσεις. Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να εγκατασταθεί δίκτυο υψομετρικών αφετηριών (Repers) ανά 250 m.  

  β.  Να πάρει στοιχεία και να συντάξει τεύχος διατομών σε όλα τα 

χαρακτηριστικά σημεία και σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 20 m. 

  γ.  Να συνταχθούν τοπογραφικά διαγράμματα στις θέσεις των 

τεχνικών, κατόψεις, όψεις, τομές κλπ. αυτών. 

  δ.  Επίσης χωροσταθμήσεις υψομέτρων στα άκρα και στο μέσον των 

διατομών θα γίνονται και μετά την ολοκλήρωση κάθε στρώσεως. Τα σχέδιά τους με 

τα σχετικά υψόμετρα θα υποβάλλονται ως μέρος των επιμετρητικών στοιχείων, που 

συνοδεύουν τα Π.Π.Α.Ε και τους Λογαριασμούς. 

  ε.  Ομοίως ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να συντάξει κάθε επί μέρους 

μελέτη σχετική με το έργο, που θα του  ζητηθεί από την Υπηρεσία χωρίς αμοιβή. Η 

σύνταξη της μελέτης και η υποβολή της για έγκριση θα γίνει εντός 20 ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος δεν θα εκτελέσει ουδεμία εργασία πριν 
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από την έγκριση των αποτυπώσεων και των σχεδίων μετά από επιτόπιο έλεγχο από 

τον επιβλέποντα. 

  

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
 1.   Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στα αρμόδια εργαστήρια θραυστά 

υλικά και ασφαλτόμειγμα για εργαστηριακούς ελέγχους ( κοκκομετρική διαβάθμιση, 

δείχτης Los Angeles, πλαστικότητα, περιεκτικότητα ασφάλτου, δείκτης κενών, 

φαινόμενο βάρος, ισοδύναμο άμμου κλπ). Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα 

εργαστηριακών ελέγχων των υλικών που προσκομίζονται στο εργοτάξιο ακόμη και 

πριν από την είσοδό τους σ’ αυτό στους χώρους παραγωγής ή αποθήκευσής τους. 

Εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται για την εξέταση της συμπυκνώσεως υπόβασης- 

βάσης, που θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 95 % της μέγιστης εργαστηριακής 

πυκνότητας σύμφωνα με τη μέθοδο Α.Α.S.H.O. Τ 180 μέθοδος D. Όμοιος έλεγχος 

συμπυκνώσεως θα γίνεται και με το ασφαλτικό σκυρόδεμα. (φαινόμενο βάρος άνω 

του 95 % κατά Marshall).  

 2.  Ο Ανάδοχος οφείλει να παράγει το ασφαλτοσκυρόδεμα μετά από μελέτη 

συνθέσεως ,που θα συνταχθεί από αρμόδιο κρατικό εργαστήριο. Από την μελέτη 

αυτή θα προκύπτει η ποσότητα ασφάλτου και τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

που θα απαιτηθεί να προστεθεί στο ασφαλτόμειγμα. 

 3. Οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές του ΥΔΕ 

και με άλλες ξένες αποδεκτές απ’ αυτό ( Α.S.Τ.Μ.,Α.Α.S.H.O, B.S κλπ). 

 4.  Για την επαλήθευση του πάχους των στρώσεων θα ανοίγονται οπές ανά 

τακτές αποστάσεις (περίπου 100 m) και σε διάφορα σημεία της διατομής του 

εδάφους, ώστε το δείγμα να είναι τυχαίο. 

 5.  Το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα διαστρώνεται σε θερμοκρασία άνω των 130 

βαθμών Κελσίου και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 10 βαθμών Κελσίου. 

Η άσφαλτος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τύπου 80/100. 

 6.  Θα πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθούν οι συναρμογές προς την υπάρχουσα 

υψομετρική κατάσταση του δαπέδου των κτιρίων. 

 7.  Οι εκσκαφές των τεχνικών έργων θα γίνουν σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 50, 

η δε κατασκευή τους σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 110. 

 8.  Τα επιχώματα θα κατασκευασθούν από κατάλληλα υλικά σύμφωνα με 

την Π.Τ.Π. Χ 1.  

 9.  Στα σκυροδέματα θα πρέπει να εφαρμοσθεί πλήρως ο νέος Κανονισμός 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος.  

 10.  Η θεμελίωση των τεχνικών έργων θα γίνει σε βάθος που τελικά θα 

υποδειχθεί από την επίβλεψη.  
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 11.  Πριν από κάθε εργασία για την κατασκευή της οδοποιίας θα προηγηθεί 

ισοπέδωση – μόρφωση της υπόβασης. Μεγάλη σημασία δίνεται στην επίτευξη της 

επιπεδότητος της επιφανείας αυτής (+- 1 cm).  

 12.  Η επίβλεψη μετά από έγκριση της 736 ΔΣΕ δύναται κατά την κρίση της να 

προσαρμόσει τις απαιτούμενες εργασίες στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες όπου 

αυτές υπάρχουν. Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, τα 

συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις Π.Τ.Π. και την Τεχνική Μελέτη που θα συντάξει ο 

Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Βύρωνας, Φεβρουάριος 2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο   Ο   ΤΟ ΟΙ 
ΔΝΤΗΣ ΥΔΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

    
    

Σπαγκούρος Κων/νος Κρικέλης Γεώργιος Παπαδόπουλος Φίλιππος Παπαδόπουλος Φίλιππος 
Ανχης (ΜΧ) Λγος (ΜΧ) Πολ. Μηχανικός Πολ. Μηχανικός 

    

   Αποστολόπουλος Δημήτριος 
Λγος (ΜΧ) 
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 
             ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ)  736 ΔΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ              ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/                                           
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 
             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 
             ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ)  736 ΔΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ              ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/                                           
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 
             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) 
 
ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
    

 Γενική Περιγραφή 

 Στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση προστίθενται η λειτουργία 

περισσοτέρων ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών κτιρίων – εγκαταστάσεων, με 

αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον η επαύξηση της ισχύος του υφιστάμενου 

υποσταθμού.  

 
 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 Να συντάξει μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (απαιτούμενα φορτία, τυχόν 

αδειοδοτήσεις από την ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.) κατόπιν ελέγχου του συνόλου των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων - υποδομών του Στρδου, μετά την υποδοχή των 

Μονάδων/Υπηρεσιών και την ανακατασκευή των υφιστάμενων κτιρίων, προκειμένου 

να διαπιστωθεί αν απαιτείται επαύξηση ισχύος, καθώς και όλες οι  απαιτούμενες 

ενέργειες για την κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εάν απαιτηθεί, 

κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

 
ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
 Γενική Περιγραφή 

   Η εγκατάσταση της υποδομής του υπόγειου δικτύου ηλεκτροδότησης, 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, που αφορά σε έργο 

αντίστοιχης κατασκευής με του μελετώμενου, περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:  

1. Την εκσκαφή τάφρου (σκάμματος) για την τοποθέτηση των σωληνώσεων 

διέλευσης καλωδίων και των φρεατίων, την αποκατάσταση της φυσικής ή 

τεχνητής επιφάνειας στη θέση του σκάμματος και την απομάκρυνση των 

περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής.  

2. Την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων.  

3. Την προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων.  

4. Τον επιτόπου εγκιβωτισμό των σωλήνων διέλευσης καλωδίων.  
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5. Την προμήθεια και διάστρωση θραυστού υλικού οδοστρωσίας 3Α επί των 

εγκιβωτισμένων σωλήνων για την ολοκλήρωση πλήρωσης του 

σκάμματος.  

6. Την προκατασκευή ή την επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση των 

φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων και έλξης των καλωδίων.  

7. Την προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού ύψους 

6μ. 

8. Την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού με 

λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής πίεσης (NaLP) Ισχύος 180 W, με  βραχίονα. 

9. Την προμήθεια και τοποθέτηση πίλλαρ οδοφωτισμού είκοσι 

αναχωρήσεων. 

10. Τις δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου.  

Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας 

για ηλεκτρικά δίκτυα και τα σχέδια της μελέτης (βλ. Παράρτημα), σύμφωνα με την 

αντίστοιχη ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009.  

Επιβάλλεται να γίνεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου τοποθέτησης των 

καλωδίων σε όσα τμήματα προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από την τυπική χάραξη) 

λόγω εμποδίων, και η έγγραφη αποδοχή της από τον επιβλέποντα εφόσον το νέο 

μήκος είναι μεγαλύτερο από το 5% του συνολικού μήκους που ορίζεται στα σχέδια.  
 

Εκσκαφή και πλήρωση τάφρου  

Η πορεία της χάραξης του σκάμματος είναι προδιαγεγραμμένη και θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Σε περίπτωση ύπαρξης 

πάσης φύσεως εμποδίου κατά μήκος της χάραξης, προβλέπονται οι ακόλουθες 

προκαταρκτικές εργασίες :  

• Καθαρισμός: απομάκρυνση μικροκατασκευών, εγκαταστάσεων, κιγκλιδωμάτων, 

καλλωπιστικών φυτών κτλ. και γενικά ακατάλληλων προς περαιτέρω χρήση 

μικροϋλικών, στο εύρος κατάληψης των εργασιών, με χρήση ελαφρού εξοπλισμού, 

με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση.  

• Αποψιλώσεις: κοπή - εκρίζωση δένδρων και θάμνων στο εύρος κατάληψης των 

έργων.  

• Καθαιρέσεις: καθαιρέσεις / κατεδαφίσεις πάσης φύσεως κατασκευών στο εύρος 

κατάληψης του έργου.  

Σε κάθε περίπτωση οι προβλεπόμενες ενέργειες θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις της αντίστοιχης ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-

00:2009).  

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα διανοιχθεί τάφρος, 

βάθους 70 cm, στη θέση που προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης, με στάθμη 
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πυθμένα σε βάθος 15 cm κάτω από την προβλεπόμενη στάθμη των σωλήνων. Οι 

πλαστικοί σωλήνες θα εγκιβωτιστούν σε οπλισμένο σκυρόδεμα σε βάθος 15 cm 

κάτω από αυτούς και μέχρι 15 cm πάνω από αυτούς, ενώ το υπολειπόμενο βάθος 

της τάφρου (35cm) μέχρι την επιφάνεια συμπληρώνεται με θραυστό υλικό 

οδοστρωσίας (3Α), με συμπύκνωση κατά στρώσεις μέγιστου συμπυκνωμένου 

πάχους κάθε στρώσης 10cm, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 

«Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά». Οι διαστάσεις της τάφρου 

καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης.  

Τα περισσεύματα των προϊόντων εκσκαφής θα απομακρύνονται και θα 

απορρίπτονται σε χώρο εγκρινόμενο από την Υπηρεσία, σύμφωνα και με τα 

οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη σχετικά με χώρους απόρριψης άχρηστων 

υλικών.  
 
Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων  

Οι σωλήνες από ειδικά σταθεροποιημένο U-PVC θα εγκατασταθούν στην 

τάφρο και θα στερεώνονται κατάλληλα ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και ο 

αποχωρισμός τους κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκιβωτισμού τους σε 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Τόσο η τοποθέτηση όσο και ο εγκιβωτισμός των 

σωλήνων θα είναι σύμφωνοι με τα σχέδια της μελέτης.  

Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε θα 

τοποθετείται επιστόμιο στα άκρα της σωλήνωσης. Οι σωλήνες πρέπει να 

παραμένουν εσωτερικά καθαροί. Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, θα 

ελέγχεται το εσωτερικό τους με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της 

διαμέτρου του σωλήνα.  

Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται (στην περίπτωση των 

διαμορφώσιμων κυματοειδών (σπιράλ) σωλήνων), χωρίς όμως να αλλοιώνεται η 

εσωτερική διάμετρός τους, με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 12πλάσια της 

διαμέτρου των.  

Εντός των σωλήνων διέλευσης καλωδίων τοποθετείται γαλβανισμένο σύρμα-

οδηγός για την έλξη των καλωδίων.  
 
Τοποθέτηση και έλξη καλωδίων  

Τα καλώδια της εν λόγω ηλεκτρικής εγκατάστασης, θα τοποθετηθούν μέσα σε 

πλαστικούς σωλήνες διαμέτρου Φ50 (ένα καλώδιο σε κάθε σωλήνα), των οποίων τα 

χαρακτηριστικά αναφέρονται σε παραπάνω παράγραφο, πληρώντας τις απαιτήσεις 

της αντίστοιχης ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009.  

Η έλξη των καλωδίων γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα οδηγό που 

τοποθετείται στους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων 

πρέπει να εμποδίζεται με κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας εντός του σωλήνα. Στην 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         ΕΚΔΟ                                                                                                        Σελίδα 25 από 25ΣΗ  

περίπτωση που η έλξη γίνεται με άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα 

χρησιμοποιείται δυναμόμετρο για τον έλεγχο της αναπτυσσόμενης δύναμης 

σύμφωνα με την αντοχή σε εφελκυσμό που ορίζει ο κατασκευαστής των καλωδίων.  
 

Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων  

Τα φρεάτια θα είναι προκατασκευασμένα ή θα κατασκευαστούν επιτόπου του 

έργου στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης και θα 

τοποθετούνται εντός της τάφρου των καλωδίων. Αυτά θα είναι από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 και θα φέρουν διπλό χυτοσίδηρο κάλυμμα με στεγάνωση. Η 

πλήρωση του κενού μεταξύ των παρειών του σκάμματος και των φρεατίων 

επανεπιχώνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή (π.χ. 

πλακόστρωση) επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 
 
Τοποθέτηση χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού 

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση 20 χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού μετά 

φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού με λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής πίεσης (NaLP) 

Ισχύος 180 W με  βραχίονα,  κατά μήκος της νέας ασφαλτόστρωσης.  

Οι χαλύβδινοι ιστοί θα είναι κατασκευασμένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι 

φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’  

Η εργασία τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-

01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά 

σώματα". 

 

  Βύρωνας, Φεβρουάριος 2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο   Ο   ΤΟ ΟΙ 
ΔΝΤΗΣ ΥΔΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

    
    

Σπαγκούρος Κων/νος Κρικέλης Γεώργιος Παπαδόπουλος Φίλιππος Παπαδόπουλος Φίλιππος 
Ανχης (ΜΧ) Λγος (ΜΧ) Πολ. Μηχανικός Πολ. Μηχανικός 

    

   Αποστολόπουλος Δημήτριος 
Λγος (ΜΧ) 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

1.1 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. 
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 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 
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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 
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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 
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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: 
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(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  
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(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  
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 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. 
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει 
αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των 
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, 
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς 
και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 
Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου 
άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα 
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο 
Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
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αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 
κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους 
πάνω από 0,50 m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 
MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται 
με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών 
σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 



  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ         ΕΚΔΟ                     Σελίδα 11 από 38ΣΗ 4.0  

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών 
ασφαλείας, με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων 
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους 
κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες 
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των 
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος 
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 
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ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή 
επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης 
από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα :  
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α/α Είδος Συντελεστής 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι 
τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως 
προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι 
τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και 
μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που 
επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για 
επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα 
στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να 
διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και 
σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ 
ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και 
να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η 
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη 
Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and 
stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν 
σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 
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ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων 
και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 
τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται 
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο 
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 
78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές 
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 
τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 



  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ         ΕΚΔΟ                     Σελίδα 15 από 38ΣΗ 4.0  

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

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

0,03 

 
 

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

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

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), 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). 

 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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 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.  001 
 
10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 

 

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

Τιμή ανά τόνο (ton) 
  

10.01.02  Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,65      

 
Α.Τ.  002 
 
10.07  Μεταφορές με αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
 

10.07.01  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,35      
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 20.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

 
 
  

 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ 
ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα 
με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.  

 

 Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο 
ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες 
που διατίθενται για επανεπιχώσεις) 

 

  
Α.Τ.  003 
 
20.05  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων  
 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως 
έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, 
σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν 
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με 
την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και 
την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 
έργων" 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και 
μετά την εκσκαφή.  
 
20.05.01  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      

 
Α.Τ.  004 
 

20.10  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων 
χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω 
προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, 
διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 
"Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, 
εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
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Α.Τ.  005 
 
20.20   Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή 
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και 
μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της 
κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 
cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 
δονητικές πλάκες. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του 
θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών 
προ και μετά την επίχωση.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 15,91      

   
 

 22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 

 
 
 

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων 
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την 
θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, 
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος. 

 
  Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 

22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται 
μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, 
υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

 
 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης 

οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών 
διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, 
αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 

 
Α.Τ.  006 
 
22.04  Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-
02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 15,70     
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Α.Τ.  007 
 
22.52  Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή 
αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την 
μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,60 

 
    

Α.Τ.  008 
 
Άρθρο Α-10   Καθαιρεση περιφραξεων με συρματοπλεγμα  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6448) 
 

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί 
εδάφους είτε επί τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των 
φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε 
απόσταση προς απόρριψη. 
  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και 
της περίφραξης,  

 η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν 
λόγω των κατεδαφίσεων,  

 η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων 
υλικών προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε 
οποιαδήποτε απόσταση,  

 η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία 
αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ,  

 η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του 
φυσικού εδάφους,  

 η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων 
ασφαλείας και των σχετικών αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν 
όλες οι ευθύνες.  

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,60     

  
Α.Τ.  009 

 
22.56  Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  
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Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε 
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους". 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,35     

  
 
 

 31. ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ  
 

 
Α.Τ.  010 

  
31.02 Γαρμπιλοδέματα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207  
 

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός 
είδους τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, 
σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος". 
 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη 
(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες 
από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης,  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
  

31.02.02  Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ    
 (Αριθμητικώς): 78,00      

 
 

 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 

 
32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση 
αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις 
ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  



  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ         ΕΚΔΟ                     Σελίδα 21 από 38ΣΗ 4.0  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 
τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την 
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά 
πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

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

του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό 
σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, 
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό 
σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος 
στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος 
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας 
τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 
σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη 
συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της 
άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 
μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 
στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την 
θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός 
από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 

Α.Τ.  011  
 

32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ   
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 (Αριθμητικώς): 84,00      
Α.Τ.  012 
 

32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 95,00      

  
Α.Τ.  013 

32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 90,00      

  
 
  

 35. ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΑ - 
ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑΤΑ  
  

 
Α.Τ.  014 
 

35.04  Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m3 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3506  
 

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διωγκωμένο περλίτη και 200 
kg τσιμέντου ανά m3, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί 
τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η 
διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η 
διαμόρφωση της άνω στάθμης. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ    
 (Αριθμητικώς): 100,00      

  
 

 38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ  
 

 
Α.Τ.  015 
 
38.01  Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801  
 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)". 

 

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών 
πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας 
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αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την 
κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.  
 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του,  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,50      

Α.Τ.  016 
 
38.02  Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  
 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 
χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η 
εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ   

  

 (Αριθμητικώς): 22,50      
 
 

Α.Τ.  017 
 
38.10  Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841  
 

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτών τοίχων και 
συνήθων κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 
"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      

  
38.20  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, 
μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και 
διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 
ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα 
οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισμού.  
 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, 
τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα 
ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
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 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή 
αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη.  
 

Α.Τ.  018 
 

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,07      

  
Α.Τ.  019 
 

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,01      

  
 

 

 

 46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ  
  

 

 
 Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από 

οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από 
άργιλο ", με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού 
ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση 
έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή 
ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου     

 

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών 
προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 

 

γ)  Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα 
ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι 
και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 

- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση 
νεροχυτών και καπακιών 
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- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων 

διαζωμάτων 
 

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα 
έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με 
κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 
N/mm2. 

 
46.01 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm 

 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 
cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από 
οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα 
κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που 
παρασκευάζεται επί τόπου,  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  
  
Α.Τ.  020 
 

46.01.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1 
   

  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 16,00      

  
 

61.  ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  
 
 Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 

ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση 
-ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 
θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας 
(νεοπρένιο, EPDM κλπ),  

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών 

στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας 
γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας 
και παλαιάς κατασκευής. 

Α.Τ.  021 
 
61.05  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
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 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, 
με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά 
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων 
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους 
επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη 
συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

 

 Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα 
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  

 

 Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 

  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 2,70      

  
 
 

 62.  ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ  
 

 
Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 
62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 

 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση 
-ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα 
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, 
EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),  

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
  

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών 
στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με 
βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την 
αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 

Α.Τ.  033 
 
62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα 
εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και 
ορειχαλκίνες χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 
"Σιδηρά κουφώματα".  

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ    
 (Αριθμητικώς): 5,00      

  
 
 

64.  ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ  
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Α.Τ.  038 

 
 

64.01  Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, 
περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και 
η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωμάτων. 

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50  

 
    

Α.Τ.  037 
 
64.48  Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448  
 

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 
τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,05      

  
 65.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  
 

 
 

 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

γ)  Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 

δ)  Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα 
ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

δ1)  Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς 
την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι 
περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 
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δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη 
λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με 
τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς 
και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης 
του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και 
θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) 
στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, 
εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 

ε)  Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους 
αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή 
του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

 
65.02  Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες 
 

 Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου". 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
  

Α.Τ.  034 
 

 65.02.02  Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο: 
 

65.02.02.01 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη  
   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 175,00     

  
Α.Τ.  035 

 
65.17  Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα  
  

 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων 
συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού 
πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
  

65.17.06 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα 
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524 
 

  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 135,00     
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 71.  ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
 

 

 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  
υλικά): 

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  
αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με 
μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 

-  Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το 

πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων 

οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ 

γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά 
στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε 

τύπου, 

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 

-  Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των 
άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής 
διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας 
του κονιάματος στα υλικά αυτά).  

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη 
μηχανή). 

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για 

ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών). 
 

Α.Τ.  023 
 
 

71.31  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131  
 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί 
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 
4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-
01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο 
μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 11,20      

  
 

73.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
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Α.Τ.  029 
 

73.16  Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 
 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 
cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος 
πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 
ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία 
πλήρους κατασκευής. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,50      

 
Α.Τ.  026 

 
73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  
 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", 
διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά 
πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων 
με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή 
με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα 
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, 
μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά 
πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και 
καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 36,00      

 
Α.Τ.  027 

 
73.34 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές 
και εξωτερικές".  
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Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 
mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο 
βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των 
αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το 
αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά 
πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η 
διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 
ρευματοδοτών κ.λπ.  
 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και 
καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      

Α.Τ.  022 
 
73.37  Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-

κονίαμα σε δύο στρώσεις.  
 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-
κονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή 
στρώση  και δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου 
με λεπτοκόκκη άμμο.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
73.37.01 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 14,60      

 
Α.Τ.  028 

 
73.47  Περιθώρια δώματος (λούκια) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347  
 

Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, 
αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg 
τσιμέντου και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με 
αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.  
 

Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του 
δώματος, η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με 
κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα 
υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ     
 (Αριθμητικώς): 9,00      
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 75.  ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  
  

 
Α.Τ.  032 
 
75.01  Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο  

 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί 
τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά 
κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

 
75.01.03 Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 

cm και πλάτους 11 - 30 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7503  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 106,00      

 
Α.Τ.  031 

 
75.31  Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 

 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί 
τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά 
κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής 
(ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού  
 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
75.31.04 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 

3 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7532  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ    
 (Αριθμητικώς): 95,00      

 
 

 76.  ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ  
 

 

Α.Τ.  036 
 

 

76.27 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
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Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη 
εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 
 

76.27.01 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 
κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00      

 
 

 

 77.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
  

 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)   Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα 

απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση 
πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 
φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή 
ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη 
κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

 

β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια 
κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν 
προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι 
καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   

 

γ)  Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  

 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως 
του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το 
προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
τιμές μονάδας.  

 
Α.Τ.  042 

 
 

77.10  Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725  
 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-
κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια 
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ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως 
και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος".  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 3,90      

Α.Τ.  041 
  

77.20  Αντισκωριακές βαφές 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
 
Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της 
επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 77.20.01       Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως       
                                       νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης    
                                       αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. 

 
 

 Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και 
αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου 
(ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του 
Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε 
ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά.  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,20      

 
Α.Τ.  043 
 
77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών". 
 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση 
αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 6,70      

 
Α.Τ.  034 

 
77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
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Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-
00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του 
τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

Α.Τ.  039 
 

77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,00      

 
Α.Τ.  040 

 
77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-

ακριλικής βάσεως. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,10      

  
 

 79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ  
 

 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους 
χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας 
ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται 
στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του 
υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις 
εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' 
ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.    

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο 
προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως 
του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το 
προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
τιμές μονάδας.  

Α.Τ.  030 
 
79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα 
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με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι 
επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις. 
 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 7,90       

 
Α.Τ.  025 

 

79.46  Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, 
οποιασδήποτε διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm, με επικόλληση αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-
01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 14,50      

Α.Τ.  024 
 
Αρθρο 12.01 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα 
ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" 
(bell-sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο 
φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding 
factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση 
αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού 
της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα 
αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
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Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την 
διάταξη ή μή οπλισμού.  
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 
προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, 
προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας 
κατά 10 %. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με 
τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, 
ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου 
στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον 
εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής 
κλίσης.  
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα 
του Τιμολογίου. 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 
12.01.01  Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

 
12.01.01.12 Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.7   
 

                       ΕΥΡΩ:520,00 
 

                                         (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 
 

  Βύρωνας, Φεβρουάριος 2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο   Ο   ΤΟ ΟΙ 
ΔΝΤΗΣ ΥΔΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

    
    

Σπαγκούρος Κων/νος Κρικέλης Γεώργιος Παπαδόπουλος Φίλιππος Παπαδόπουλος Φίλιππος 
Ανχης (ΜΧ) Λγος (ΜΧ) Πολ. Μηχανικός Πολ. Μηχανικός 

    
   Αποστολόπουλος Δημήτριος 

Λγος (ΜΧ) 
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 
             ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ)  736 ΔΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ              ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/                                           
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 
             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 
 

Τιμολόγιο Μελέτης Η/Μ 
 

 

A.T.: 010  
 
ΑΤΗΕ 8063  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) 

ορθογωνικής διατομής6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 
cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C μέχρι 4 atm μεγάλης μηχανικής και χημικής 
αντοχής συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας 
πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,51      
 

A.T.: 011  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.5  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm 

και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση 
πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg 
τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής 
ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  Διαστάσεων 40cm X 50cm 
και βάθος έως 0,50 m  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 151,80      
 
 

A.T.: 001 
 
ΑΤΗΕ 8072  Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29  100,00%  
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      Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα 
στεγανοποιήσεως    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,76      
 
 

A.T.: 002 
 
ΑΤΗΕ 8131.2.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου 

γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,15      
 
 

A.T.: 003  
 
ΑΤΗΕ 8141.2.2  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή 
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθμητικώς): 60,77      
 
 

A.T.: 014  
 
ΑΤΗΕ 8151.2  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη , Χαμηλής πίεσης με το δοχείο 

πλύσεως και τα εξαρτήματά του,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη , " Ευρωπαϊκού τύπου ", Χαμηλής πίεσης με το δοχείο 
πλύσεως και τα εξαρτήματά του, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 192,13      
 

A.T.: 015  
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ΑΤΗΕ 8160.2  Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  
      Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ 
Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά 
(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία  
Διαστ. 42 Χ 56 cm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 164,74      
 
 

A.T.: 016  
 
ΑΤΗΕ 8168.2  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία 
χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαστάσεων 42 Χ 60 cm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 26,22      
 

A.T.: 017  
 
ΑΤΗΕ 8169.2.1  Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Oρειχάλκινη επιχρωμιωμένη - διαστάσεων 12 

Χ 60 cm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  Oρειχάλκινη επιχρωμιωμένη - διαστάσεων 12 Χ 60 cm   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,28      
 

A.T.: 019  
 
ΑΤΗΕ 8176.1.1  Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή μονή   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Πετσετοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή μονή   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,46      
 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   Σελίδα 4 από 14 

 

A.T.: 020  
 
ΑΤΗΕ 8178.1.1  Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
επιχρωμιωμένη απλή  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,53      
 

A.T.: 021  
 
ΑΤΗΕ 8179.2  Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 18  100,00%  
 
      Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως  χρώματος λευκού  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,97      
 
 

A.T.: 024  
 
ΑΤΗΕ 8732.2.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 23mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ Διαμέτρου Φ 23mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,86      
 
 

A.T.: 025  
 
ΑΤΗΕ 8734.1.1  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Διαμέτρου Φ 13,5mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις 
απαραίτητα ευθεία ή καμπύλα από πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,58      
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A.T.: 026  
 
ΑΤΗΕ 8734.2.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 13,5mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις 
απαραίτητα ευθεία ή καμπύλα από πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  σπιράλ Διαμέτρου Φ 13,5mm   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,95      
 
 

A.T.: 027  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.1  Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,07      
 

A.T.: 028  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.2  Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,42      
 
 

A.T.: 029  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.4  Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό Διατομής:4 Χ 5 mm2  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,21      
 

A.T.: 030  
 
ΑΤΗΕ 8774.3.3  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 4 

mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία  Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,86      
 

A.T.: 031  
 
ΑΤΗΕ 8801.1.1  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,06      
 
 
 

A.T.: 032  
 
ΑΤΗΕ 8826.3.2  Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Ρευματοδότης χωνευτός  με ενσωματωμένο μετασχηματιστή 220/220 V και προστατευτικό ρελαί, 
υπερεντάσεως 20 VA , δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,04      
 

A.T.: 033  
 
ΑΤΗΕ 8840.4.1  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος Διαστάσεων 50 Χ 35 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και 
εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ 
μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο 
πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών 
καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  στεγανός προστασίας Ρ43 
επίτοιχος Διαστάσεων 50 Χ 35 cm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 160,02      
 
 

A.T.: 034  
 
ΑΤΗΕ 8880.3.1  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) 

απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,03      
 

A.T.: 035  
 
ΑΤΗΕ 8880.3.2  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός 

Εντάσεως 40 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 21,63      
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A.T.: 037  
 
ΑΤΗΕ 8915.1.2  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,07      
 

A.T.: 038 
 
ΑΤΗΕ 8915.1.3  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
μονοπολικός Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,04      
 

A.T.: 039  
 
ΑΤΗΕ 8924  Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρηςμε ασφάλειαπορσελάνης 

25/2 Α πλήρους   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α 
πλήρους τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,42      
 

A.T.: 042  
 
ΑΤΗΕ 8983.10.1.2  Φωτιστικό σώμα, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) 

προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρες 60 W  CONCENTRA  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής προστασίας ΙΡ 20 δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  
σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρες 60 W πυρακτώσεως 
CONCENTRA  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 36,28      
 

A.T.: 009  
 
ΑΤΗΕ Ν8029.3  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα 
μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 34,96      
 

A.T.: 018  
 
 Ν8172.1.1  Σαπωνοσπογγοθήκη inox πλήρης Διαστάσεων 30 Χ 15 cm με 

χειρολαβή  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Σαπωνοσπογγοθήκη inox πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 23,53      
 

A.T.: 022  
 
ΑΤΗΕ.Ν. 
Ν8570.21.11  

Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα Inverter, Ενεργειακής κλάσης 
τουλάχιστον Α++, τύπου αντλίας θερμότητος, διαιρουμένου τύπου 
(SPLIT SYSTEM) συνολικής ψυκτικής ικανότητος 9000 BTU/H  

 
      Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα Inverter, Ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++, τύπου αντλίας 
θερμότητος, διαιρουμένου τύπου (SPLIT SYSTEM) αποτελούμενη απο τις πιο κάτω συσκευές : 
α. Εξωτερική μονάδα  ανεμιστήρα συμπύκνωσης αερόψυκτη πλήρης, αποτελούμενη απο συμπιεστή 
οικολογικού ψυκτικού μέσου, ψυγείο , ανεμιστήρα, τα αναγκαία όργανα διακοπής ελέγχου και 
προστασίας, συγκροτημένα σε ένα ενιαίο σύνολο, κατάλληλα εγκιβωτισμένα και προστατευμένα σε 
κατάλληλο, καλαίσθητο,στιβαρό, μεταλλικό κιβώτιο. 
β. Εσωτερική μονάδα ανεμιστήρα - στοιχείου ( fan-coil unit), κατάλληλη για τοποθέτηση επι τοίχου και 
σύνδεση με το δίκτυο ψυκτικού υγρού και  του ηλεκτρικού δικτύου, αποτελούμενη απο καλαίσθητο 
περίβλημα, ανεμιστήρα, ψυκτικό στοιχείο απ' ευθείας εκτόνωσης, φίλτρο και όλα τα αναγκαία όργανα 
αυτοματισμού και ελέγχου, συγκροτημένα σε ένα ενιαίο σύνολο.Εκτέλεση κάθε άλλης απαραίτητης 
εργασίας για την στήριξη της εξωτερικής μονάδος και εσωτερικής καθώς και την σύνδεση των 
μονάδων μεταξύ των ( διάνοιξη οπών κλπ), καθώς και έντεχνη και καλαίσθητη αποκατάσταση 
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οιονδήποτε φθορών στα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση προς το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος  των συσκευών μεταξύ τους, και το δίκτυο 
συμπυκνωμάτων (αποκομιδή, απόρριψη όλων των αχρήστων υλικών και μικροϋλικών, πλήρωση με 
ψυκτικό μέσο, και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, εκτέλεση μετρήσεων και δοκιμών και 
σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 550,00      
 

A.T.: 023 
 
 Ν8570.21.17  Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα Inverter, Ενεργειακής κλάσης 

τουλάχιστον Α++, τύπου αντλίας θερμότητος, διαιρουμένου τύπου 
(SPLIT SYSTEM) συνολικής ψυκτικής ικανότητος 12000 BTU/H  

 
      Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα Inverter, Ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++, τύπου αντλίας 
θερμότητος, διαιρουμένου τύπου (SPLIT SYSTEM) αποτελούμενη απο τις πιο κάτω συσκευές : 
α. Εξωτερική μονάδα  ανεμιστήρα συμπύκνωσης αερόψυκτη πλήρης, αποτελούμενη απο συμπιεστή 
οικολογικού ψυκτικού μέσου, ψυγείο , ανεμιστήρα, τα αναγκαία όργανα διακοπής ελέγχου και 
προστασίας, συγκροτημένα σε ένα ενιαίο σύνολο, κατάλληλα εγκιβωτισμένα και προστατευμένα σε 
κατάλληλο, καλαίσθητο,στιβαρό, μεταλλικό κιβώτιο. 
β. Εσωτερική μονάδα ανεμιστήρα - στοιχείου ( fan-coil unit), κατάλληλη για τοποθέτηση επι τοίχου και 
σύνδεση με το δίκτυο ψυκτικού υγρού και  του ηλεκτρικού δικτύου, αποτελούμενη απο καλαίσθητο 
περίβλημα, ανεμιστήρα, ψυκτικό στοιχείο απ' ευθείας εκτόνωσης, φίλτρο και όλα τα αναγκαία όργανα 
αυτοματισμού και ελέγχου, συγκροτημένα σε ένα ενιαίο σύνολο.Εκτέλεση κάθε άλλης απαραίτητης 
εργασίας για την στήριξη της εξωτερικής μονάδος και εσωτερικής καθώς και την σύνδεση των 
μονάδων μεταξύ των ( διάνοιξη οπών κλπ), καθώς και έντεχνη και καλαίσθητη αποκατάσταση 
οιονδήποτε φθορών στα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση προς το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος  των συσκευών μεταξύ τους, και το δίκτυο 
συμπυκνωμάτων (αποκομιδή, απόρριψη όλων των αχρήστων υλικών και μικροϋλικών, πλήρωση με 
ψυκτικό μέσο, και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, εκτέλεση μετρήσεων και δοκιμών και 
σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 600,00      
 

A.T.: 045  
 
ΑΤΗΕ Ν8735.22.1  Κυτίο διακλαδώσεως ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό, οποιωνδήποτε 

διαστάσεων ή διαμέτρου  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό , δηλαδή  κυτίο και μικρουλικά (γύψος, 
πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, 
τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,65      
 

A.T.: 046  
 
ΑΤΗΕ Ν8795.21.1  Καλώδιο τύπου J-YΥe ορατό ή εντοιχισμένο ή σε σχάρα, διαμέτρου 0,6 

mm Φ 2 Χ 2 Χ 0,6 mm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου J-YYe  ορατό ή εντοιχισμένο ή σε σχάρα , δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική 
λειτουργία    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,12      
 

A.T.: 013  
 
ΑΤΗΕ 8129.1  Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) χυτοσίδηρα  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) , πλήρως τοποθετημένη χυτοσιδήρων   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 47,60      
 

A.T.: 006  
 
ΑΤΗΕ 8131.2.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου 

γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,15      
 
 

A.T.: 036  
 
ΑΤΗΕ 8910.1.2  Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και 

σπειρώματος Ε 27  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 54  100,00%  
      Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και 
συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με 
ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  
Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε 27  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 
A.T.:                    041  
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ΑΤΗΕ Ν8971.1.1  Φωτιστικό σώμα λαμπτήρων LED, στεγανό,με λαμπτήρες 2 x 18 W 

κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση πάνω από καθρέπτη,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  
 
      Φωτιστικό σώμα λαμπτήρων LED, στεγανό,με λαμπτήρες 2 x 18 W κατάλληλο για επίτοιχη 
τοποθέτηση πάνω από καθρέπτη, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές.  Δηλαδή φωτιστικό 
σώμα πλήρες με την εργασία πλήρους εγκαταστάσης, σύνδεσης, δοκιμών, για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 30,00      
 
 

A.T.: 040  
 
ΑΤΗΕ 8983.10.1.2  Φωτιστικό σώμα, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) 

προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρες 60 W CONCENTRA  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής προστασίας ΙΡ 20 δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  
σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρες 60 W πυρακτώσεως 
CONCENTRA  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 36,28      

A.T.: 043  
 
ΑΤΗΕ 8983.10.1.3  Σύνταξη μελέτης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Σύνταξη μελέτης μετά από έλεγχο της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (τυχόν 
αδειοδοτήσεις από την ΔΕΔΔΗΕ, φορτία κλπ.) κατόπιν ελέγχου του συνόλου των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων – υποδομών του Στρδου μετά την υποδοχή των Μονάδων/Υπηρεσιών και την 
ανακατασκευή των υφιστάμενων κτιρίων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν απαιτείται επαύξηση ισχύος, 
κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ    
 (Αριθμητικώς): 3.000,00      

A.T.: 044  
 
ΑΤΗΕ 8983.10.1.3  Έλεγχος - επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος για την τροφοδοσία των νέων 

κτιρίων 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  
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      Κατασκευή του ηλεκτρολογικού δικτύου εάν απαιτηθεί. Περιλαμβάνεται κεντρικός πίνακας με τα 
παρελκόμενά του, εκσκαφές για τοποθέτηση καλωδίων, καλώδια και διάφορα μικροϋλικά, κατόπιν 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ    
 (Αριθμητικώς): 30.000,00      
 

A.T.: 004  
 
 Σωλήνας πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ 1/2 ins  
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1/2 ins 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 8,25      
 

A.T.: 007  
 
 Σωλήνας πολυαιθυλενίου με ραφή διαμέτρου Φ3/4 ins  
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 10,30      
 

A.T.: 008 
 
 Σωλήνας πολυαιθυλενίου με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins  
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      
 (Αριθμητικώς): 12,60      
 

A.T.: 005  
 
 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Φ 1/2 ins   
 
      Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Φ 1/2 ins   
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 
 

(Αριθμητικώς): 12,40     

 

A.T.: 047  



 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   Σελίδα 14 από 14 

 

 
ΑΤΗΕ Ν9500.1  Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ   100,00%  
 
      Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών γαλλικού τύπου, xωνευτή με το κουτί, δηλ. προμήθεια και 
προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία, ενδ. τύπου 
LΕGRΑΝD DΙΡLΟΜΑΤ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,60      
 

A.T.: 012  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.12  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 200 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 30,48      
 
 
 
 

 

  Βύρωνας, Φεβρουάριος 2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο   Ο   ΤΟ ΟΙ 
ΔΝΤΗΣ ΥΔΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

    
    

Σπαγκούρος Κων/νος Κρικέλης Γεώργιος Παπαδόπουλος Φίλιππος Παπαδόπουλος Φίλιππος 
Ανχης (ΜΧ) Λγος (ΜΧ) Πολ. Μηχανικός Πολ. Μηχανικός 

    
 

   Αποστολόπουλος Δημήτριος 
Λγος (ΜΧ) 



  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ4.                                                        Σελίδα 1 από 23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ4.                                                        Σελίδα 2 από 23  

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 
             ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ)  736 ΔΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ               ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/                                           
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 
             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

                          
               

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. 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. 
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1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών 
με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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

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

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

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

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

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

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

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

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

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

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

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του 
Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 
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1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής 
του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική 
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν 
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή 
βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 
εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
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(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 
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(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 
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Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιμολογίου. 

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

 
 
 

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

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

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

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

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 
ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
Α.Τ. 001 
 
Άρθρο Α-2.1  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ   

 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
συμπύκνωση ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή 
γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς 
ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:  1,83 
                 
Α.Τ. 002 
 
Άρθρο Α-4  ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ 

 
Άρθρο Α-4.1   Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1212) 
 

Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από 
τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους 
μικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και 
της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης 
συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά 
της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,  

 η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε 
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση 
που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή 
των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.  

 η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου. 
 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  

Αριθμητικά:    1,88 
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Α.Τ. 003 
 
Άρθρο Α-20   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 
 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό 
του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" 
 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα 
οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που 
προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  

 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό 
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 
την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

 Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% 
της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα 
ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" 
επιφάνεια. 
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

 Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώματος . 

 Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής 
του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και 
η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους 
που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

 Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut 
and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   

 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:   1,05 
 
ΟΜΑΔΑ B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Α.Τ. 004 
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Άρθρο Β-1  ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών 
έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 
εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-
04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων 
νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή 
κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην 
μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 
ορύγματος 

 Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 
διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών 
έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

 Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 
προϊόντων εκσκαφών 

 Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση 

 Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα 
προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την 
κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

 Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω 
καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος. 

 Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 

 Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης) 

 Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό 
τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 
στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που 
καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/ 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικά:    4,23                  
 
 
Άρθρο Β-29:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από 
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με 
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, 
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
  
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 
καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που 
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, 
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 

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

 η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
μορφής κενών,  

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

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

 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 

 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

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

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

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

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

 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως 
(σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 
γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, 
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αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του 
σκυροδέματος. 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος 
που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 
δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 
 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 
Α.Τ. 005 
 
Άρθρο Β-29.4.1  Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 

με σκυρόδεμα C20/25 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και 
τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση 
ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C20/25.  
 
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 
κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form 
pavers τύπου GOMACO ή αναλόγου) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 Αριθμητικά: 104,00 
 
Α.Τ. 006 
 
Άρθρο Β-29.2.2  Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεμα C12/15  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 
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Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 
περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 
αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 
εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά: 89,80 

 
Α.Τ. 007 
 
Άρθρο Β-30  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 
την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 
10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
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Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Άρθρο Β-30.1  Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2611) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
 Αριθμητικά:   1,15 

 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
 
Α.Τ. 008 
 
Άρθρο Γ-1  ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  

 
Άρθρο Γ-1.1  Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β) 
 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
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 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  
 Αριθμητικά:   11,73 
Α.Τ. 009 

 
Άρθρο Γ-2  ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
 
Άρθρο Γ-2.2  Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 
 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:   1,43 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 
Α.Τ. 010 
 
Άρθρο Δ-3  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110) 
 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε 
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  

 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
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 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή 
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:   1,20 
 
Α.Τ. 011 

 
Άρθρο Δ-4  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120) 
 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή 
της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με 
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά: 0,45 

 
Α.Τ. 012 

 
Άρθρο Δ-5  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ  

 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος 
της, ως εξής: 
 
Άρθρο Δ-5.3  Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
  Αριθμητικά:   7,23  
 

Α.Τ. 013 
      

Άρθρο Δ-9  ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο 
εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με σκληρά θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, πυκνής 
σύνθεσης (τύπου 1), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-
01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών αδρανών 
υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής 
ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-12-014, ανάλογα με το 
συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 

 
Άρθρο Δ-9.1  Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με 

χρήση κοινής ασφάλτου 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
  Αριθμητικά:   9,03     
 

60  H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 
Α.Τ. 014 
 
60.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 
 
60.10.01  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών 
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: 
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Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 
"Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 

 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ 
EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο 
λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 
πλήρως τοποθετημένα. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της 
προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό 
αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με 
χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής 
της.  

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, 
επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι 
περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, 
μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:  
 

60.10.01.01  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m  
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ 
 Αριθμητικά: 1000,00 

 
Α.Τ. 015 
 
60.10.10  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 

ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NaLP), τύπου semi cut-off, 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με 
λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Χαμηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 
22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014 − Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως 
ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς 
και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη ιστού 
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 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη μελέτη 

 η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 
διατομής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της 
εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με το λαμπτήρα και το βραχίονά του, ανάλογα με 
τον αριθμό βραχιόνων, τον τύπο και την ισχύ του λαμπτήρα, ως εξής: 
 
60.10.10.02  Ισχύος 180 W, με  βραχίονα 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 
              Αριθμητικώς:400,00 
 

Α.Τ. 016 
 
60.10.80  ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού 
προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από 
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
 η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με 

δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα 
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, 
μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), 
βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, 
με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, 
κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του 
κυρίου του έργου 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

 η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, 
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με 
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των 
κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 
κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών 
διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους 
κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου 
τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

 τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά 
κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), 
χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν 
προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
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«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του 
κιβωτίου). 

 η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις 
και τον έλεγχο λειτουργίας 

 
60.10.80.05  Πίλλαρ οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων 

(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
          Αριθμητικά:3750,00 
 

Α.Τ. 017 
 
60.10.85   ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 

 η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου 
φρεατίου 

 η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των 
καλωδίων  

 στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω 
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και 
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής) 

 η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
 
60.10.85.02   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
  Αριθμητικά: 500,00 

 
Α.Τ. 018 

 
62.10.41 ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 

1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 102) 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε 
οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς 
και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-
U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός 
κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά 
στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) 
καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου   
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62.10.41.01  διατομής 3 x 1,5 mm²  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά: 2.90 
 
 

 

  Βύρωνας, Φεβρουάριος 2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο   Ο   ΤΟ ΟΙ 
ΔΝΤΗΣ ΥΔΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

    
    

Σπαγκούρος Κων/νος Κρικέλης Γεώργιος Παπαδόπουλος Φίλιππος Παπαδόπουλος Φίλιππος 
Ανχης (ΜΧ) Λγος (ΜΧ) Πολ. Μηχανικός Πολ. Μηχανικός 

    
   Αποστολόπουλος Δημήτριος 

Λγος (ΜΧ) 
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 TMΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 
 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
  

 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 



Μερική Ολική 

Δαπάνη Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΝΑΟΙΚ 10.01.02 1 ton 190,00 1,65 313,50

2

Καθαρή μεταφορά προϊόντων 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων με 
αυτοκίνητο

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 2 ton.km 190,00 0,35 66,50

3

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

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 3 m3 340,00 4,50 1.530,00

4
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΝΑΟΙΚ 20.10 4 m3 340,00 4,50 1.530,00

5
Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου

ΝΑΟΙΚ 20.20 5 m3 30,00 15,91 477,30

6 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ 22.04 6 μ3 15,00 15,70 235,50

7
Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων 
επιστέγασης

NΟΙΚ 22.52 7 μ2 530,00 2,60 1.378,00

8
Καθαίρεση περιφράξεων με 
συρματόπλεγμα

ΟΙΚ-6448 8 μ 40,00 6,60 264,00

9
Καθαίρεση μεταλλικών 
κατασκευών

NΟΙΚ 22.56 9 kg 4.000,00 0,35 1.400,00

Σύνολο: 1.1. Χωματουργικές εργασίες- Καθαιρέσεις 7.194,80 7.194,80 €               

Δαπάνη (Ευρώ)
Α/Α

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
736 ΔΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Είδος Εργασιών

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ           
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ            
ΜΟΝΑΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΑΞΧΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠοσότηταΑ.Τ.
Μον. 
Μετρ. Τιμή Μονάδας 

(Ευρώ)

1.1 Χωματουργικές εργασίες- Καθαιρέσεις

1.2. Σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα

Κωδικός Αρθρου

1
Γαρμπιλοδέματα των 250 kg 
τσιμέντου ανά m3 ΝΑΟΙΚ 31.02.02 10 μ3 20,00 78,00 1.560,00

2 Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας 12/15

ΝΑΟΙΚ 32.01.03 11 μ3 10,00 84,00 840,00

3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 13 μ3 15,00 90,00 1.350,00

4

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 12 μ3 50,00 95,00 4.750,00

5
Κατασκευή στρώσεων 
περλιτοδέματος των 200 kg 
τσιμέντου ανά m3

ΝΑΟΙΚ 35.04 14 μ3 20,00 100,00 2.000,00

6 Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΝΑΟΙΚ 38.01 15 μ2 150,00 13,50 2.025,00

7
Ξυλότυποι  χυτών 
μικροκατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.02 16 μ2 100,00 22,50 2.250,00

8 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας 
σανιδώματος ξυλοτύπων

ΝΑΟΙΚ 38.10 17 μ2 100,00 5,60 560,00

9
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 
B500C (S500s)

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 18 kg 4.000,00 1,07 4.280,00

10 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος Δομικά πλέγματα 
Β500C

ΝΑΟIΚ 38.20.03 19 kg 1.000,00 1,01 1.010,00

11

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτόπλινθους 
6χ9χ19,πάχους 1/2 πλίνθου 
(δρομικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ 46.01.02.ΣΧ 20 μ2 95,00 16,00 1.520,00

12 Φέροντα στοιχεία από 
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

ΝΑΟΙΚ 61.06 21 kg 3.000,00 2,70 8.100,00

13
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας 
πάχους 2,0 cm

ΝΑΟΙΚ 73.37.01 22 μ2 60,00 14,60 876,00

1.2. Σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα

31.121,00                 7.194,80 € Σε μεταφορά:

Σελίδα 1 από 6



Μερική Ολική 

Δαπάνη Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

31.121,00 7.194,80 €               

14
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά 
με μαρμαροκονίαμα ΝΑΟΙΚ 71.31 23 μ2 140,00 11,20 1.568,00

15

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 ονομαστικής διαμέτρου 
D2000 mm

ΝΑΟΙΚ 12.01.01.12 24 μ 2,00 520,00 1.040,00

16

Θερμομόνωση κεκλιμένων 
οροφών με πλάκες από αφρώδη 
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 
50 mm

ΝΑΟΙΚ 79.46 25 μ2 55,00 14,50 797,50

Σύνολο: 1.2. Σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα 34.526,50 34.526,50 €             

1

Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 40x40cm

ΝΑΟΙΚ 73.33.02 26 μ2 40,00 36,00 1.440,00

2

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά 
πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 
50x25cm

ΝΑΟΙΚ 73.34 27 μ2 15,00 35,00 525,00

3 Περιθώρια δώματος (λούκια) ΝΑΟΙΚ 73.47 28 μμ 25,00 9,00 225,00

4
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 
πλευράς άνω των 30 cm

ΝΑΟΙΚ 73.16.02 29 μ2 15,00 13,50 202,50

5
Επίστρωση με απλό 
ασφαλτόπανο

ΝΑΟΙΚ 79.01 30 μ2 90,00 7,90 711,00

6

Ποδιές παραθύρων από σκληρό / 
εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 
cm

ΝΑΟΙΚ 75.31.02 31 μ2 4,00 95,00 380,00

7

Κατώφλια και περιζώματα 
(μποντούρες) επιστρώσεων από 
μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 3cm και πλάτους 
11-30 cm

ΝΑΟΙΚ 75.01.03 32 μ2 4,00 106,00 424,00

Δαπάνη (Ευρώ)

Από μεταφορά:

Κωδικός Αρθρου Α.Τ.Είδος Εργασιών Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
(Ευρώ)

1.3. ΔΑΠΕΔΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α/Α
Μον. 
Μετρ.

Σύνολο: 1.3. ΔΑΠΕΔΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.907,50 3.907,50 €               

1
Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου 
από ευθύγραμμες ράβδους

ΝΑΟΙΚ 62.21 33 kg 300,00 5,00 1.500,00

2
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, 
μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ 65.02.02.01 34 μ2 18,00 175,00 3.150,00

3

Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή 
και τα δύο φύλλα συρόμενα 
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ 65.17.06 35 μ2 9,00 135,00 1.215,00

4

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 
mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 
mm)

ΝΑΟΙΚ 76.27.01 36 μ2 11,00 50,00 550,00

5
Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή 
οπή

ΝΑΟΙΚ 64.48 37 μ2 200,00 3,05 610,00

6

Σιδηρά κιγκλιδώματα από 
ράβδους συνήθων διατομών 
απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 38 kg 120,00 4,50 540,00

7.565,00 7.565,00 €               

Μερική Ολική 

Δαπάνη Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

1

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

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 39 μ2 70,00 9,00 630,00

630,00 53.193,80 €             

1.4. Κουφώματα, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές

Σύνολο: 1.4. Κουφώματα, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές

Δαπάνη (Ευρώ)

Σε μεταφορά:

Σελίδα 2 από 6

Α/Α
Μον. 
Μετρ.

ΠοσότηταΑ.Τ.Κωδικός ΑρθρουΕίδος Εργασιών Τιμή Μονάδας 
(Ευρώ)

1.5. Χρωματισμοί



Μερική Ολική 

Δαπάνη Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

630,00 53.193,80 €             

2

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

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 40 μ2 50,00 10,10 505,00

3

Εφαρμογή αντισκωριακού 
υποστρώματος ενός συστατικού 
βάσεως νερού η διαλύτου 
αλκυδικής, ακρυλικής ή 
τροποποιημένης αλκυδικής ή 
ακρυλικής ρητίνης

ΝΑΟΙΚ 77.20.01 41 μ2 40,00 2,20 88,00

4

Υδροχρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

ΝΑΟΙΚ 77.10 42 μ2 170,00 3,90 663,00

5

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 
επιφανειώνμε χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου

ΝΑΟΙΚ 77.55 43 μ2 60,00 6,70 402,00

Σύνολο: 1.5. Χρωματισμοί 2.288,00 2.288,00 €               

55.481,80 €          

1 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά  ΑΤΗΕ  8072 1 Kg 80 1,76 140,80

2 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη 
Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins 

ΑΤΗΕ  8131.2.1 2 Τεμ. 4 14,15 56,60

1.1 Ύδρευση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Από μεταφορά:

Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου
Μον. 
Μετρ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δαπάνη (Ευρώ)
Α.Τ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας 

(Ευρώ)

Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins 

3 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - 
ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος τοποθετημένος 
σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins 

ΑΤΗΕ  8141.2.2 3 Τεμ. 1 60,77 60,77

4 Σωλήνας πολυαιθυλενίου 
διαμέτρου Φ 1/2 ins

4 m 500 8,25 4125,00

5 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) 
ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

5 Τεμ. 2 12,4 24,80

6 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη 
Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins 

ΑΤΗΕ  8131.2.1 6 Τεμ. 2 14,15 28,30 .

7 Σωλήνας πολυαιθυλενίου 
διαμέτρου Φ 3/4 ins

7 m 500 10,30 5150,00

8 Σωλήνας πολυαιθυλενίου 
διαμέτρου Φ 1 ins

8 m 500 12,60 6300,00

15.886,27 15.886,27 €             

Μερική Ολική 

Δαπάνη Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

1 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με 
εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 
100 mm 

ΑΤΗΕ  Ν8029.3 9 Τεμ. 2 34,96 69,92

2 Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων 
(υδρορρόη) ορθογωνικής 
διατομής6 Χ 10 cm από σκληρό 
P.V.C.  

ΑΤΗΕ  8063 10 m 30 10,51 315,3

3 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm 
X 50cm και βάθος έως 0,50 m 

ΑΤΗΕ  8066.1.5 11 Τεμ. 2 151,8 303,6

4 Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 
200 mm 

ΑΤΗΕ  Ν8043.1.12 12 m 20 30,48 609,6

1.2. Αποχέτευση - Όμβρια 

Μον. 
Μετρ.

Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Σύνολο: 1.1 Ύδρευση

Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου Α.Τ.

200 mm 

1.298,42 15.886,27 €             Σε μεταφορά:

Σελίδα 3 από 6



Μερική Ολική 

Δαπάνη Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

1.298,42 15.886,27 €             
5 Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, 

κεφαλή αερισμού) χυτοσίδηρα
ΑΤΗΕ  8129.2 13 Τεμ. 1 47,6 47,6

6 Λεκάνη αποχωρητηρίου από 
πορσελάνη , Χαμηλής πίεσης με 
το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήματά του,  

ΑΤΗΕ  8151.2 14 Τεμ. 1 192,13 192,13

7 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 
Χ 56 cm 

ΑΤΗΕ  8160.2 15 Τεμ. 1 164,74 164,74

8 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm 
μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm 

ΑΤΗΕ  8168.2 16 Τεμ. 1 26,22 26,22

9 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης 
Oρειχάλκινη επιχρωμιωμένη - 
διαστάσεων 12 Χ 60 cm  

ΑΤΗΕ  8169.2.1 17 Τεμ. 1 19,28 19,28

10 Σαπωνοσπογγοθήκη inox πλήρης 
Διαστάσεων 30 Χ 15 cm με 
χειρολαβή 

  Ν8172.1.1 18 Τεμ. 1 23,53 23,53

11 Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη σταθερή μονή  

ΑΤΗΕ  8176.1.1 19 Τεμ. 1 13,46 13,46

12 Χαρτοθήκη πλήρης 
επιχρωμιωμένη απλή 

ΑΤΗΕ  8178.1.1 20 Τεμ. 1 8,53 8,53

13 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με 
κάλυμμα χρώματος λευκού 

ΑΤΗΕ  8179.2 21 Τεμ. 1 22,97 22,97

1.816,88 1.816,88 €               

1 Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα 
Inverter, Ενεργειακής κλάσης 
τουλάχιστον Α++, τύπου αντλίας 
θερμότητος, διαιρουμένου τύπου 
(SPLIT SYSTEM) συνολικής 
ψυκτικής ικανότητος 9000 BTU/H 

ΑΤΗΕ.Ν.  
Ν8570.21.11 

22 Τεμ. 2 550 1100

Σύνολο: 1.2 Αποχέτευση - Όμβρια 

1.3. Θέρμανση - Κλιματισμός

Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
(Ευρώ)

Από μεταφορά:

Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου Α.Τ.
Μον. 
Μετρ.

Δαπάνη (Ευρώ)

2 Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα 
Inverter, Ενεργειακής κλάσης 
τουλάχιστον Α++, τύπου αντλίας 
θερμότητος, διαιρουμένου τύπου 
(SPLIT SYSTEM) συνολικής 
ψυκτικής ικανότητος 12000 
BTU/H 

  Ν8570.21.17 23 Τεμ. 1 600 600

1.700,00 1.700,00 €               

1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 
πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 
23mm 

ΑΤΗΕ  8732.2.4 24 m 599 4,86 2911,14

2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 
πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 
13,5mm  

ΑΤΗΕ  8734.1.1 25 m 600 9,58 5748

3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 
πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 
13,5mm  

ΑΤΗΕ  8734.2.2 26 m 600 8,95 5370

4 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 

ΑΤΗΕ  8766.3.1 27 m 600 5,07 3042

5 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 

ΑΤΗΕ  8766.3.2 28 m 600 5,42 3252

6 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό 
Διατομής:4 Χ 5 mm2 

ΑΤΗΕ  8766.3.4 29 m 600 8,21 4926

7 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Τριπολικό - 
Διατομής 3 Χ 4 mm2 

ΑΤΗΕ  8774.3.3 30 m 600 6,86 4116

8 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α απλός 
μονοπολικός  

ΑΤΗΕ  8801.1.1 31 Τεμ. 10 4,06 40,6

9 Ρευματοδότης χωνευτός 
SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 

ΑΤΗΕ  8826.3.2 32 Τεμ. 7 9,04 63,28

10 Ηλεκτρικός πίνακας από 
χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 
μορφοσίδηρο στεγανός 
προστασίας Ρ43 επίτοιχος 
Διαστάσεων 50 Χ 35 cm 

ΑΤΗΕ  8840.4.1 33 Τεμ. 3 160,02 480,06

29.949,08 19.403,15 €             

Σύνολο: 1.3 Θέρμανση - Κλιματισμός

1.4. Ισχυρά ρέυματα

Σε μεταφορά: 29.949,08 19.403,15 €             Σε μεταφορά:

Σελίδα 4 από 6



Μερική Ολική 

Δαπάνη Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

29.949,08 19.403,15 €             
11 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού 

τύπου 5ΤΕ SIEMENS 
(ραγοδιακόπτης) απλός 
τριπολικός Εντάσεως 25 Α 

ΑΤΗΕ  8880.3.1 34 Τεμ. 2 19,03 38,06

12 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού 
τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός 
τριπολικός Εντάσεως 40 Α 

ΑΤΗΕ  8880.3.2 35 Τεμ. 2 21,63 43,26

13 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-
SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και 
σπειρώματος Ε 27 

ΑΤΗΕ  8910.1.2 36 Τεμ. 5 6,42 32,1

14 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός Εντάσεως 10 Α 

ΑΤΗΕ  8915.1.2 37 Τεμ. 9 9,07 81,63

15 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός Εντάσεως 16 Α 

ΑΤΗΕ  8915.1.3 38 Τεμ. 5 10,04 50,2

16 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 
500 V πλήρηςμε 
ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α 
πλήρους  

ΑΤΗΕ  8924 39 Τεμ. 2 19,42 38,84

17 Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής 
σφαιρικού με ανταυγαστήρα 
τετραγωνικού πρίσματος 
προστασίας ΙΡ 20 Με λαμπτήρα 
2Χ75 W 

ΑΤΗΕ  8983.10.1.2 40 Τεμ. 15 36,28 544,2

18 Φωτιστικό σώμα λαμπτήρων 
LED, στεγανό,με λαμπτήρες 2 x 
18 W κατάλληλο για επίτοιχη 
τοποθέτηση πάνω από καθρέπτη,  

ΑΤΗΕ  Ν8971.1.1 41 Τεμ. 4 30 120

Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
(Ευρώ)

Από μεταφορά:

Δαπάνη (Ευρώ)
Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου Α.Τ.

Μον. 
Μετρ.

19 Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής 
σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) 
προστασίας ΙΡ 20 στεγανό Με 
λαμπτήρες 60 W CONCENTRA 

ΑΤΗΕ  8983.10.1.2 42 Τεμ. 6 36,28 217,68

20 Μελέτη ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης

43 Τεμ. 1 3000,00 3000

21 Κατασκευή ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης για την τροφοδοσία 
των νέων κτιρίων

44 Τεμ. 1 30000,00 30000,00

64.115,05 64.115,05 €             

Μερική Ολική 

Δαπάνη Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

1 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό ή 
εντοιχισμένο, πλαστικό, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων ή 
διαμέτρου 

ΑΤΗΕ  Ν8735.22.1 45 Τεμ. 15 5,65 84,75

2 Καλώδιο τύπου J-YΥe ορατό ή 
εντοιχισμένο ή σε σχάρα, 
διαμέτρου 0,6 mm Φ 2 Χ 2 Χ 0,6 
mm 

ΑΤΗΕ  Ν8795.21.1 46 m 600 3,12 1872

3 Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών  ΑΤΗΕ  Ν9500.1 47 Τεμ. 2 7,6 15,2

1.971,95 1.971,95 €               

85.490,15 €          

1

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών  

ΟΔΟ-1212 1 μ3 40,00 1,83 73,20

2
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες

ΟΔΟ-1212 2 μ3 45,00 1,88 84,60

3 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 3 μ3 50,00 1,05 52,50

210,30 210,30 €                  

1.1. Χωματουργικές εργασίες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Α/Α Είδος Εργασιών Τιμή Μονάδας 
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Σύνολο: 1.5. Ασθενή ρεύματα

Κωδικός Αρθρου Α.Τ.

Σελίδα 5 από 6

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μον. 
Μετρ.

Σε μεταφορά:

1.5. Ασθενή ρεύματα

Ποσότητα

Σύνολο: 1.4. Ισχυρά ρέυματα

Σελίδα 5 από 6



Δαπάνη Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

210,30 210,30 €                  

Σύνολο: 1.1. Χωματουργικές εργασίες 210,30 210,30 €                  

1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m

ΟΔΟ-2151 4 μ3 45,00 4,23 190,35

2 Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 
σκυρόδεμα C20/25

ΟΔΟ-2522 5 μ3 30,00 104,00 3.120,00

3
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15 

ΟΔΟ-2532 6 μ3 20,00 89,80 1.796,00

4 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος  
B500A

ΟΔΟ-2611 7 kg 860,00 1,15 989,00

6.095,35 6.095,35 €               

1
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους

ΟΔΟ-3121.Β 8 μ3 1.410,00 11,73 16.539,30

2
Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155)

ΟΔΟ-3211.Β 9 μ2 4.500,00 1,43 6.435,00

3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 10 μ2 4.500,00 1,20 5.400,00

4
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη

ΟΔΟ-4120 11 μ2 4.500,00 0,45 2.025,00

5
Ασφαλτική στρώση βάσης 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

ΟΔΟ-4321Β 12 μ2 4.500,00 7,23 32.535,00

6
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση 
συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m 
με χρήση κοινής ασφάλτου

ΟΔΟ-4521Β 13 μ2 4.500,00 9,03 40.635,00

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού 

Από μεταφορά:

Τιμή Μονάδας 
(Ευρώ)

Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου Α.Τ.

Σύνολο: 1.2.  Τεχνικά έργα

1.3. Οδοστρωσία

1.2. Τεχνικά έργα

Α/Α
Μον. 
Μετρ.

Ποσότητα Δαπάνη (Ευρώ)

7
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού 
ύψους 6,00 m 

ΗΛΜ-101 14 τεμ. 20,00 1000,00 20.000,00

8

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 
με λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής 
πίεσης (NaLP) Ισχύος 180 W, με  
βραχίονα

ΗΛΜ-103 15 τεμ. 20,00 400,00 8.000,00

9
Πίλλαρ οδοφωτισμού είκοσι 
αναχωρήσεων

HΛM-52 16 τεμ. 1,00 3250,00 3.250,00

10
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 
cm

ΟΔΟ-2548 17 τεμ. 20,00 100,00 2.000,00

11

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 
(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V 
με μόνωση από μανδύα PVC 
διατομής  3 x 1,5 mm²

ΗΛΜ 102 18 m 400,00 2,90 1.160,00

137.979,30 137.979,30 €           

144.284,95 €        

ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 144.284,95 €        
ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 55.481,80 €          
ΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 85.490,15 €          
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 285.256,90 €
ΓΕ & ΟΕ 18% 51.346,24 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 336.603,14 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 50.490,47 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 387.093,61 €
3,16 €                      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 387.096,77 €
ΦΠΑ 24% 92.903,23 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 480.000,00 €

Σύνολο: 1.3. Οδοστρωσία

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

   
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο   Ο   ΤΟ ΟΙ 
ΔΝΤΗΣ ΥΔΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

    
    

Σπαγκούρος Κων/νος Κρικέλης Γεώργιος Παπαδόπουλος Φίλιππος Παπαδόπουλος Φίλιππος 
Ανχης (ΜΧ) Λγος (ΜΧ) Πολ. Μηχανικός Πολ. Μηχανικός 

    
   Αποστολόπουλος Δημήτριος 

Λγος (ΜΧ) Λγος (ΜΧ) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
1
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Ελληνικό Δημόσιο] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6] 

-Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικός:[Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ A’»/ΒΥΡΩΝΑΣ/ ΒΣΤ 902] 

-Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΔΝΤΗΣ 736 ΔΣΕ (210 7675450), ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (210 7675406)] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [736dse@army.gr ] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.army.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [Κατασκευή Νέων Εγκαταστάσεων και Υποδομών στο Στρδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» για τη Μετεγκατάσταση των Μονάδων / Υπηρεσιών του Στρδου «ΤΞΧΟΥ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» – CPV: 45216200-6] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19PROC004589551] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Έργα] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
4
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
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συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
5
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
6
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
7
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
8
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
9
· 

2. δωροδοκία
10,11

· 

3. απάτη
12

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
13

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
14

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
15

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
16

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
17

 

Εάν ναι, αναφέρετε
18

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
19

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
20

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
21

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
22

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
23

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
24

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
25

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
26

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
27 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
28

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
30

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
31

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 



 

14 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
32

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
33

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
34

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
35

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίες
36

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και y
37

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
38

, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
39

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
40

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
41

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……] 
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
42

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
43

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
45

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
47

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
48

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

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

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 



 

25 

 

                                                                                                                                                                                 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

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

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
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συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
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ΕΡΓΟ: 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ   
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡ∆Ο 
“ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ” ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΡ∆ΟΥ “ΤΑΞΧΟΥ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ”        

Π/Υ: 480.000,00€ 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:    
 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ:  
 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ:        
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
 

ΥΠΕΘΑ 
 
ΓΕΣ/ΑΣ∆ΕΝ 
 
 
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ 
 
 
736 ∆ΣΕ 
 
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ 
 

ΘΕΣΗ: ΧΑΝΙΑ 

 
 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟ-
∆ΟΤΗΣΗ: 

ΥΠΕΘΑ - ΓΕΣ 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 1ο (Αντικείµενο της ΕΣΥ) 
 
 Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνονται οι 
ειδικοί όροι, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους της 
∆ιακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών, θα εφαρµοσθούν για την εκτέλεση 
του Έργου.  
 
Άρθρο 2ο (Αντικείµενο Εργολαβίας) 
 
Αντικείµενο της εργολαβίας αποτελεί η επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡ∆Ο “ΤΧΗ (ΠΖ) 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ” ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡ∆ΟΥ “ΤΑΞΧΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ”» στην 
ΠΕ/5 ΤΑΞΠΖ στα ΧΑΝΙΑ.  
 
2.  Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΥΡΩ (480.000,00 €) ως ακολούθως: 
 
      ∆απάνη εργασιών   :        285.256,90  € 
  Γ.Ε. & Ο.Ε.     18%  :     51.346,24  € 
     Απρόβλεπτα   15%  :     50.490,47  € 
     Αναθεώρηση       :          3,16  € 
            ΦΠΑ                24%  :  92.903,23  € 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται από ΥΠΕΘΑ - ΓΕΣ, µέσω Π.∆.Ε. 
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Άρθρο 3ο (Στοιχεία Εργολαβίας) 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5.2 της ∆ιακήρυξης: 
 
Τα οριζόµενα σαν συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, µε βάση τα οποία 
θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυµφωνίας 
µεταξύ των περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως 
κατωτέρω: 
 

1. Το συµφωνητικό 
2. Η ∆ιακήρυξη 
3. Η Οικονοµική Προσφορά 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης 
9.  Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την 

υπηρεσία και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον 
Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου 

10.  Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό 
τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5.3 της ∆ιακήρυξης: 
 
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη 
παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 
 
 1. Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53 παρ. 7 του                      
Ν. 4412/16. 
 2. Οι Ευρωκώδικες. 
 3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.    (ή 
του τ. Υ.∆.Ε.). 
 4. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (Αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273, 
ΦΕΚ 2221 Β’/ 30-7-12)  (ΕΛ.Ο.Τ.) 
 5.    Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
  
 Άρθρο 4ο (∆ιενέργεια – Συµµετοχή – Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού – Σύµβαση)    
  
 1.  Η διενέργεια - συµµετοχή στον διαγωνισµό γίνεται όπως ορίζεται στη 
∆ιακήρυξη.  
 
    2.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιµένει την κοινοποίηση της απόφασης για 
την κατακύρωση του διαγωνισµού για όσο χρόνο ορίζεται από το άρθ. 105 (παρ.2 και 
4) του Ν.4412/16. Στην διακήρυξη καθορίζεται η Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσµα 
της δηµοπρασίας. 
 
    3.  Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί, οφείλει να βρίσκεται στον τόπο και σε 
χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 105  
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παρ. 4 του Ν.4412/16 και να καταθέσει τις σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 
Μη εµφάνιση του µειοδότη ή µη προσκόµιση της πιο πάνω εγγύησης συνεπάγεται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ.5 του Ν.4412/16: 
 
  α.   Έκπτωσή του µε απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
χωρίς κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και  
 
  β.   Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής σαν 
ειδική ποινή και αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 
του Ν. 3669/08, όπως αυτό ισχύει σύµφωνα µε τη περίπτωση (31) της παρ.1 του 
άρθρου 377 του Ν.4412/16  . 
 
 Άρθρο 5ο (Έναρξη - Πέρας Εργασιών - Προθεσµίες - Χρονοδιάγραµµα -
Παρατάσεις) 
 
 1.  Ο ανάδοχος οφείλει να αρχίσει τις εργασίες το αργότερο εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε τη παρ.2 του άρθρου 45 του 
Ν.4412/16 και να περατώσει το σύνολο του έργου µέσα σε εκατόν ογδόντα (180) 
εργάσιµες και µη µέρες, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, ορίζονται οι παρακάτω τµηµατικές 
προθεσµίες: 
  
      α. Αποκλειστικές…………Ø………………………………………………. 

•   …Ø………..ηµέρες για (παράδοση τµηµάτων του έργου που η 
αποπεράτωση τους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον Κύριο του έργου)……………. 

•   …180……... ηµέρες για την αποπεράτωση του έργου 
(οικοδοµικά, Η/Μ, έργα οδοποιίας, , κλπ) 

 

           β.  Ενδεικτικές ( παρ. 4β του άρθρ.147 του Ν. 4412/16)   ανά (1-2) 
µήνες. 

• .................. Ø........................................ 

  γ.  Λοιπές προθεσµίες (σύνταξης µελετών, κλπ.) όπως αναγράφονται 
στα συµβατικά τεύχη (Τεχνική περιγραφή, κλπ.) 
   
 2.   Επίσης σύµφωνα µε τη παρ. 1 του άρθρου 145 µέσα σε δεκαπέντε (15) 
µέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που να ανταποκρίνεται στην 
παραπάνω προθεσµία. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε 
συµβάσεις έργων που στις δηµοπρασίες τους καλούνται να συµµετάσχουν, σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις και επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά µητρώα. Στις 

περιπτώσεις αυτές η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποιεί έγκαιρα στον ανάδοχο 
πίνακες των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν. Ο πρώτος πίνακας κοινοποιείται 
κατά την υπογραφή της σύµβασης 
 
  3. Με τα άρθρα 145, 147 και 148 του Ν. 4412/16 καθορίζονται τα αναφερόµενα 
στην συνολική και στις τµηµατικές προθεσµίες, στην παράταση µε ή χωρίς 
αναθεώρηση και στην επιβολή ποινικής ρήτρας για παραβίαση προθεσµιών του 
έργου.  
 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελίδα 4 από 26 

 

 

    4.  Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον Ανάδοχο, 
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16, η τελική επιµέτρηση των 
εργασιών επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστερήσεως, 
ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού 2‰ επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί 
στον Ανάδοχο και επιβάλλεται µετά από απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
  5.    Σε ότι αφορά στη διακοπή της κατασκευής του έργου λόγω καιρικών 
συνθηκών θα εφαρµόζονται τα παρακάτω: 
 
     α.   Στο ηµερολόγιο του έργου, που συµπληρώνεται καθηµερινά και 
υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο θα αναγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν στην περιοχή του έργου, και η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών σε 
πλήρη ανάπτυξη ή µε ορισµένες προϋποθέσεις (εργασίες που δεν επηρεάζονται στο 
σύνολό τους από δυσµενείς καιρικές συνθήκες) ή η ανάγκη να γίνει διακοπή των 
εργασιών. 
 
     β.     Για τις µέρες που επιβάλλεται πλήρης διακοπή εργασιών θα εκδίδεται 
από την ∆ιεύθυνση κάθε µήνα ∆ιαταγή που θα κοινοποιείται στην Προϊστάµενη Αρχή. 
Οι µέρες που θα θεωρούνται νεκρές, θα αναγράφονται στο ηµερολόγιο του έργου αλλά 
δεν θα παρέχουν στον ανάδοχο το δικαίωµα εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 
161 του Ν. 4412/16) περί διαλύσεως της συµβάσεως. 
 
Άρθρο 6ο (Παραλαβή Εργασιών-Συντήρηση έργων) 
 
 1. Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 170 του 
Ν.4412/16. 
 
 2.  Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει µέσα σε δύο (2) µήνες από την 
ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου εγγυήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 171. Κατά τον 
χρόνο αυτό, ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή 
του έργου, σύµφωνα µε τα άρθρα: 171 και 157, του Ν.4412/16. Ο χρόνος 
υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες από την 
υπογραφή της βεβαίωσης περατώσεως του έργου.  
 
Άρθρο 7ο (Πληρωµές) 
 
 Η χρηµατοδότηση και οι πληρωµές του έργου διενεργούνται σύµφωνα µε το 
άρθρο 152 του Ν. 4412/16 και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ. 
 Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ....................................... 
 Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον Ανάδοχο και υπογεγραµµένοι 
υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούµενα - προβλεπόµενα αντίτυπα 
κατά χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα των τριάντα (30) ηµερών. Η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία µετά τον έλεγχο εγκρίνει αυτούς. 
 Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό 
που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, µε διαταγή της προς 
τον ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον 
έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή 
η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο του λογαριασµού αρχίζει από την 
επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 8ο (Προκαταβολές) 
 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελίδα 5 από 26 

 

 

 Η χορήγηση προκαταβολής ενεργείται µε βάση το άρθρο 150 του Ν. 4412/16. Η 
χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται µετά την εγκατάσταση εργοταξίου από 
τον ανάδοχο επί τόπου του έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος µε τόκο. 
 
Άρθρο 9ο (Αναθεωρήσεις) 
 
 Οι τιµές της µελέτης υπόκεινται σε αναθεώρηση όπως καθορίζεται στο άρθρο 
153 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 10ο  (Ποινικές Ρήτρες) 
 
 Για κάθε µέρα υπερβάσεως της συνολικής συµβατικής προθεσµίας περατώσεως 
του έργου και για χρόνο ίσο µε το 20% της αρχικής συµβατικής προθεσµίας δηλαδή 36 
ηµέρες ο ανάδοχος υπόκειται σε ηµερήσια ποινική ρήτρα ίση µε 10% της µέσης 
ηµερήσιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και για χρόνο ίσο 
µε το 10% της αρχικής συµβατικής προθεσµίας δηλαδή 18 ηµέρες, η ηµερήσια ποινική 
ρήτρα ορίζεται ίση µε το 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Μετά την 
παρέλευση του συνολικού χρόνου των 54 ηµερών ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/16.  
  Για κάθε µέρα υπερβάσεως των τµηµατικών προθεσµιών ισχύει ποινική ρήτρα 
ίση µε το 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 
 Για κάθε ηµέρα παράλειψης της καθηµερινής τήρησης του Ηµερολογίου του 
έργου θα επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα 100€ ανά ηµέρα. Η ρήτρα αυτή θα 
επιβάλλεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία , ύστερα από ειδική πρόσκληση του 
Προϊσταµένου της , στην οποία ο Επιβλέπων αναφέρει εγγράφως τη παράλειψη 
τήρησης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη παρ. 4 του άρθρου 146 του Ν.4412/16.  
 
Άρθρο 11ο (Κρατήσεις και Λοιπές Οικονοµικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου) 
 

1. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 
γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις. 
 

2. Το έργο υπόκεινται σε κρατήσεις για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της 
κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 ν.4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06% 
υπέρ λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%ο, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν.4412/2016 και της υπ’ 
αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και 
Μεταφορών (Β’ 2235).    
 

3.   Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 

      α. Να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές 
καθορίζονται κάθε φορά. 
 

      β.  Να πληρώσει τα έξοδα των εκ του νόµου απαραιτήτων δηµοσιεύσεων 
της διακήρυξης της δηµοπρασίας. 
 

      γ.  Να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς, µε υποχρέωση της Υπηρεσίας να ελέγχει αν όλα αυτά 
συµφωνούν µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

      δ.  Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον κύριο του έργου. 
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      ε.  Να εκπληρώσει όλες τις γενικές υποχρεώσεις του όπως αυτές 
καθορίζονται στο άρθρο 138  του Ν. 4412/16. 
   

4.  Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για τα 
κάθε είδους µεταφορικά του µέσα που θα κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 
3092/54 για τα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς 
και από τους αναφερόµενους φόρους κ.λ.π., σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν, 
όπως αυτές του Ν.∆. 4486/66 ΦΕΚ 131 τεύχος Α και 4535/66 ΦΕΚ 16 τεύχος Α, περί 
τροποποιήσεως φορολογικών διατάξεων.  
   Επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και κάθε άλλο 
φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις που ισχύουν όπως αυτές των Ν. 2366/.53 (ΦΕΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 
(ΦΕΚ 273Α/27-12-71) και 893/79. 
    
Άρθρο 12ο  
 
 Το χρηµατικό ποσό που προστίθεται στον Προϋπολογισµό (και τούτο εφόσον δεν 
περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος), για γενικά έξοδα, όφελος εργολάβου και λοιπά, 
ορίζεται σε 18 % σύµφωνα µε τη παρ. 7.θ του άρθρου 53 του Ν. 4412/16.  
 
Άρθρο 13ο (Αυξοµειώσεις Εργασιών-Σύνταξη ΠΚΤΝΜ) 
 
 Για τις αυξοµειώσεις των εργασιών καθώς και για τυχόν νέες εργασίες που θα 
απαιτηθεί η εκτέλεσή τους, ο καθορισµός των σχετικών δαπανών και τιµών µονάδος 
αντίστοιχα θα καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 
όπως ισχύει κατά τον χρόνο της ∆ηµοπρασίας. 
 Επιτρέπεται η δυνατότητα χρήσης των επί έλασσον δαπανών, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/16). 
 

Β.  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

 
Άρθρο 14ο (Εγκαταστάσεις Αναδόχου)  
 
 1.   Με την εγκατάσταση ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει στη θέση 
του έργου ευπρόσωπα και κατάλληλα γραφεία και να τα εφοδιάσει µε τα απαραίτητα 
έπιπλα και είδη (γραφεία, καθίσµατα, θερµάστρες, λυχνίες κ.λ.π) για την παροχή 
στέγης, στους επιβλέποντες και τους βοηθούς τους και να διαθέτει όλα τα απαιτούµενα 
όργανα για την εκτέλεση των επιµετρήσεων και των λοιπών εργασιών δοκιµασίας 
υλικών και ελέγχου των έργων. Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις 
απαιτούµενες δαπάνες για την διάνοιξη προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις 
για την λήψη υλικών.  
 

1. 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 15ο  (Κοινωνικές Ασφαλίσεις Προσωπικού)   
 

1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους Νόµους για τις 
κοινωνικές ασφαλίσεις και κάθε άλλο Ταµείο Επικουρικής ή άλλης ασφάλισης, 
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Σωµατείων κ.λ.π και να χρησιµοποιεί µόνο εργατοτεχνικό προσωπικό ασφαλισµένο 
στο ΙΚΑ και στα λοιπά Ταµεία. Επίσης έχει υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες 
Νόµους, Υπουργικές αποφάσεις και Αστυνοµικές ∆ιατάξεις για την Υγεία και Ασφάλεια 
των εργατοτεχνιτών και να παραδίδει στην Υπηρεσία επίβλεψης κάθε στοιχείο από το 
οποίο να πιστοποιείται ότι το απασχολούµενο στο έργο προσωπικό είναι 
ασφαλισµένο. Τα ανασφάλιστο προσωπικό θα αποµακρύνεται αµέσως από το έργο.  
 

 2.     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. Οφείλει δηλαδή να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια 
τόσο των έργων όσο και του προσωπικού, όπως και του προσωπικού του εργοδότη, 
καθώς επίσης και κάθε τρίτου που έχει ή όχι σχέση µε το έργο. Ο ανάδοχος έχει την 
απόλυτη ευθύνη , αστική και ποινική, για κάθε τυχόν ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη που θα 
συµβεί σε εργαζόµενο ή συναλλασσόµενο ή και σε κάθε τρίτο, επειδή δεν είχαν ληφθεί 
τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας αλλά και για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης ο 
ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την πληρωµή προστίµου, χρηµατικής ποινής ή 
αποζηµιώσεως και έχει κάθε άλλη ποινική ή αστική ευθύνη, η οποία προκύπτει άµεσα 
ή έµµεσα από την εκτέλεση του έργου (εργατικά ατυχήµατα, αστικά αδικήµατα κλπ). 

 

Άρθρο 16ο (Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο*) 
 

 Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27/15-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (ΓΓ∆Ε) ισχύουν τα 
παρακάτω: 
 

 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 : Π∆ 305/96 (αρ.7-
9), Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 

του Π∆ 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, Π∆ 294/88, Π∆ 

17/96, κλπ. 
 
 2.  Στα πλαίσιο της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
 

  α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη 
προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 
(αρθ. 138, παρ.7). 
 

  β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του 
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/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.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 και αρ.378). 
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              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 : Π∆ 1073/81 (αρ. 
111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
 

            δ.  Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ  στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, 
είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη 
ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των 
µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο 
έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
 
 3.  Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί τα ακόλουθα : 
 

 3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - 
Φάκελος  Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
 

    α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη 
των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε 
προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο 
οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 
παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του 
άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
 

    β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία 
αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα 
µε το Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η 
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
 

    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 : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) 
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16(αρθ. 138 παρ.7 και 
αρθ.378). 
 
    ε.  Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : 
Π∆305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε 
και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
 
    στ. Να τηρήσει συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας 
(ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
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 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. 
 
 Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) 
και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7 και άρθ.378). 
 
 Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 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.∆.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. 
 
  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η 
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172). 
 
  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 
Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) 
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
  ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
 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  

 
  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.  Στο πλαίσιο 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. 
 
    ε.  Στη τήρηση βιβλίου 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). 
 
  στ. 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). 
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   ζ. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
 3.3  Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 
  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια 
επιθεώρηση ερ(γασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το 
Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου 
Εργασίας. 
 
  Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους 
∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/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 : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την 
Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
 3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου 
Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 
     Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό 
να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 
  Στο πλαίσιο του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε 
αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται 
παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα 
του ΣΑΥ. 
  Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης 
του ατυχήµατος. 

 
 4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο. 
 
 4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας ΜΑΠ) 
 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων 
των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
 
  α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα 
χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των 
επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 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 : Π∆ 
1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
 
      γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών 
θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των 
εργαζοµένων από τ ους κ ινδύνους τ ων ε γκαταστάσεων α υτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 
- 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελίδα 12 από 26 

 

 

 
    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. : Π∆ 1073/81 
(αρ. 92-96), Π∆ 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) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), 
Π∆ 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.∆. 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.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ). 
 
 4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, 
φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί 
παράγοντες κλπ 
 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
  α.  Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την 
ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του 
έργου, σύµφωνα µε : 
  - Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες 
Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
  - Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «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 : Π∆ 1073/81 (αρ.75-
84), Π∆ 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 
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υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 
(αρ.8), Π∆ 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 : Π∆ 176/05,  
   β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, 
   γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, 
   δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : 
Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 
 4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία 
αυτών. 
 
  Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα 
έργων Π∆ 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 ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-
15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 
155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 
- 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
 
   β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, 
µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 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 Π∆ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 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 Π∆89/99 (αρ. 
4α παρ.3 και 6). 
 
    (7)  Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες 
χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα 
µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
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 5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 
ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, 
ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
 
  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα 
προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά 
περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
  Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
 
   5.1 Κατεδαφίσεις : 
 
    Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 
8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 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, Π∆ 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, 
Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 

 5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις  
 
    Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 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, Π∆ 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, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 
12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 
 
  5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, 
Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
 
     Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 
12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14). 
 

 5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 
                       Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
 5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 
δεξαµενές, κλπ.) 
 
        Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
 
  5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 
          (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί 
παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα 
των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω 
από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η 
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τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 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, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 
 
    5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
 
          (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή 
προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
 
 6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές 
διατάξεις που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο. 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
      A. ΝΟΜΟΙ 
 
 Ν.  495/76 
  
 Ν.  1396/83 
  
 Ν.  1430/84   
 
 Ν.  2168/ 93 
 
 Ν.  2696/99   
  
 Ν.  3542/07 
  
 Ν.  3669/08  
(άρθρα 80 έως 110) 
 
 Ν.  3850/10  
 
 Ν.  4030/12 
 
Ν. 4412/16 
 
  Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ  
 
 Π. ∆.      413/77 
 
 Π. ∆.        95/78 
  
 Π. ∆.      216/78 
 
 Π. ∆.      778/80  

 
 
  
 ΦΕΚ    337/Α/76 
    
 ΦΕΚ    126/Α/83 
  
 ΦΕΚ      49/Α/84 
 
 ΦΕΚ    147/Α/93 
  
 ΦΕΚ      57/Α/99 
  
 ΦΕΚ      50/Α/07 
  
 ΦΕΚ    116/Α/08 
  
 ΦΕΚ      84/Α/10 
 
 ΦΕΚ    249/Α/12 
  
 ΦΕΚ 147/Α/16 
 
 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
ΦΕΚ    128/Α/77 
 
 ΦΕΚ     20/Α/78  
 
 ΦΕΚ     47/Α/78  
 
 ΦΕΚ   193/Α/80 

 
    
 
Π. ∆.     395/94 
 
 Π. ∆.     396/94 
  
 Π. ∆.     397/94 
 
 Π. ∆.     105/95 
 
 Π. ∆.     455/95 
  
 Π. ∆.     305/96 
 
 Π. ∆.       89/99 
 
 Π. ∆.     304/00 
 
 Π. ∆.     155/04 
 
 Π. ∆.     176/05 
 
 Π. ∆.     149/06 
 
 Π. ∆.         2/06 
    
 Π. ∆.     212/06 
   
 Π. ∆.       82/10 
   
 Π. ∆.       57/10 
  

 
  
 
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 
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 Π. ∆.    1073/81 
 
 Π. ∆.      225/89 
 
 Π. ∆.        31/90 
 
 Π. ∆.        70/90 
 
 Π. ∆.        85/91 
 
 Π. ∆.      499/91 
 
 
 
 
 
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. 
∆13ε/4800/03 
 
ΚΥΑ   αρ.6952/11 
  
ΥΑ   3046/304/89 

 
 ΦΕΚ   260/A/81 
 
 ΦΕΚ   106/Α/89 
 
 ΦΕΚ     31/Α/90 
 
 ΦΕΚ     31/Α/90 
 
 ΦΕΚ      38/Α/91 
 
 ΦΕΚ    180/Α/91 
 
  
                      
 
 
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/∆/89 
 
 ΦΕΚ   1035/Β/00 
 
 ΦΕΚ   1176/Β/00 
 
 ΦΕΚ     686/Β/01  
 
 ΦΕΚ     266/Β/01 

   
    Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
 
ΥΑ    130646/84 
 
ΚΥΑ     3329/89  
  
ΚΥΑ   8243/1113/91 
 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1
205/93 
  
ΚΥΑ  
16440/Φ.10.4/445/9
3 
 
 
 
 
 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08  
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
Σ.ΕΠ.Ε 
 
 
 
 
 

   
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
ΦΕΚ     154/Β/84 
 
ΦΕΚ     132/Β/89 
  
ΦΕΚ     138/Β/91 
 
ΦΕΚ     187/Β/93 
  
ΦΕΚ     765/Β/93 
  
 
 
 
 
ΑΡ.ΠΡ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
 
ΑΡ.ΠΡ.∆ΙΠΑ∆/οικ/2
15/31-3-08 
 
ΑΡ.ΠΡ.10201/12/Α∆
Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00 
 
ΥΑ  αρ. οικ. 433/2000 
 
ΥΑ  ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 
 
ΥΑ  
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 
 
 ΥΑ  
∆ΠΑ∆/οικ/889/02 
 
 ΥΑ  ∆MEO/Ο/613/11 
 
 ΥΑ   21017/84/09 
 
Πυροσβεστική 
διάταξη  7, Απόφ.  
7568.Φ.700.1/96 

 
 ΦΕΚ       16/Β/03 
 
 ΦΕΚ     905/Β/11 
 
 ΦΕΚ   1287/Β/09 
 
 ΦΕΚ      155/Β/96 

 
Άρθρο 17ο  (Προσωπικό Αναδόχου) 
 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση µέσα σε ένα µήνα από την 
υπογραφή της σύµβασης, το πλήρες Οργανόγραµµά του. 
 
 Ο ανάδοχος εφόσον δεν είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχ/κος, υποχρεούται να 
προσλάβει ∆ιπλωµατούχο Μηχ/κο ειδικότητος ανάλογης µε την φύση του 
εκτελούµενου έργου, ο οποίος θα παρευρίσκεται συνεχώς στο έργο και θα 
παρακολουθεί αυτοπροσώπως τις εργασίες, ιδίως δε εκείνες του οπλισµένου 
σκυροδέµατος, παριστάµενος ο ίδιος επιτόπου κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 
 
 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το εξής ανώτατης, ανώτερης 
και µέσης εκπαίδευσης προσωπικό (άρθρο 139του Ν. 4412/16. 
 

α. Ένας Μηχανικός ΠΕ 

β. Ένας Μηχανικός ΤΕ  

γ. Ένας Τεχνικός Ασφαλείας ή Ένας Εργοδηγός 

     
 Για το παραπάνω προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση του 
εργοταξίου ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων, 
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.418/84 όπως διαµορφώθηκε µε την παρ. 
9 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 
 
 Ο Ανάδοχος µε εντολή της υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, είναι 
υποχρεωµένος να: 

   α. Μελετήσει κατά τον τεχνικοοικονοµικώτερο τρόπο οποιαδήποτε 
τροποποίηση του Φέροντος Οργανισµού, που απαιτείται για την αποπεράτωση του 
έργου, υποβάλλοντας συγχρόνως και πλήρη κατασκευαστικά σχέδια µε αναπτύγµατα 
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και κατάλογο σιδηρού οπλισµού σε τέσσερις (4) φωτοτυπίες µαζί µε τα πρωτότυπα 
διαφανή.  

      β. Συντάξει και να υποβάλει έγκαιρα πλήρεις καταλόγους , αναπτύγµατα 
οπλισµού και όλα τα κατά την κρίση της Υπηρεσίας κατασκευαστικά σχέδια που 
απαιτούνται για όλες τις κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα, βάσει της στατικής 
µελέτης που πρόκειται να του παραδοθεί από την Υπηρεσία, µε τυχόν συµπληρώσεις 
σε λεπτοµερειακά στοιχεία της.  

  γ.  Ελέγξει συνολικά τη µελέτη της Υπηρεσίας και να υποδείξει τυχόν 
ατέλειες ή σφάλµατά της, όντας συνυπεύθυνος για τη στατική επάρκεια της 
κατασκευής και την καλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών της. Επίσης ο 
ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς απαίτηση για παράταση προθεσµίας (εκτός εάν η 
δαπάνη των δικτύων, µετά από αναλυτικό προϋπολογισµό υπερβεί την αντίστοιχη 
συµβατική), να προβεί έγκαιρα στην σύνταξη και υποβολή για έγκριση των 
απαραίτητων µελετών (το αργότερο εντός του πρώτου τετάρτου του συµβατικού 
χρόνου) για τη σύνδεση του κτιρίου µε τα δίκτυα του Στρδου ή της πόλεως σύµφωνα 
µε τις ειδικές απαιτήσεις του έργου (αποχέτευση ακαθάρτων - οµβρίων, ύδρευση, 
ηλεκτροδότηση κλπ), χωρίς αποζηµίωση γιατί η σχετική αµοιβή συµπεριλαµβάνεται 
στην όλη εργολαβία. Απαραίτητη είναι η ένταξη των εργασιών των δικτύων στο αρχικό 
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.  

 Για τα έργα που ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000,00€ 
χωρίς ΦΠΑ, ο Ανάδοχος πριν την έναρξη του έργου, υποχρεούται σύµφωνα µε τη 
παρ. 2 του άρθρου 158 του Ν.4412/16 στην εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος 
Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), το οποίο θα υποβάλλει εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών 
από της υπογραφής της Σύµβασης - σε δύο αντίτυπα - προς έγκριση στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία.  
 
Άρθρο 18ο  
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του µέσα  και προσωπικό να εκτελέσει τις 
απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες, τόσο για την συµπλήρωση της πολεοδοµικής 
µελέτης ή των τοπογραφικών διαγραµµάτων όσο και για κάθε άλλη εργασία που θα 
απαιτηθεί, όπως κεντρώσεις θεµελίων, υψόµετρα κτιρίων κ.λ.π µε την βοήθεια 
οργάνων ακριβείας (χωροβάτης, ταχύµετρο κ.λ.π) χωρίς αποζηµίωση γιατί η σχετική 
αµοιβή συµπεριλαµβάνεται στην όλη εργολαβία.  
 Για την επιµέτρηση των χωµατουργικών εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται 
πριν από την έναρξη κάθε εργασίας, να κατασκευάσει σταθερό σηµείο εξαρτήσεως και 
να αποτυπώσει τη φυσική κατάσταση του χώρου του έργου (κτίριο, αναχώµατα, οδοί 
προσπέλασης κ.λ.π) και να συντάξει σχετικά διαγράµµατα χωρίς αποζηµίωση γιατί η 
σχετική δαπάνη καλύπτεται από την όλη εργολαβία. Με βάση την παραπάνω 
αποτύπωση θα συνταχθούν οι επιµετρήσεις αφανών εργασιών (εκσκαφών, 
αναχωµάτων, τάφρων, λιθοδοµών, θεµελίων κ.λ.π). 
 Σε περίπτωση ασυµφωνίας του παραπάνω τοπογραφικού διαγράµµατος και 
εκείνου της µελέτης πρέπει αυτό να υποβάλλεται στην Υπηρεσία που συνέταξε την 
µελέτη για την προσαρµογή των νέων στοιχείων της.  
 
Άρθρο 19ο (Πρόσθετες Απαιτήσεις) 
 
 1. Περιβαντολογική Αδειοδότηση δεν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 
2 και 3 και το άρθρο 2 του νόµου 4014 (ΦΕΚ 209 Α’/21-09-2011). 
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 2.  Ο ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση, άνευ ιδιαίτερης αµοιβής, να 
µεριµνά και να εξασφαλίζει – λαµβάνει  όλες τις απαιτούµενες άδειες που 
προβλέπονται από την νοµοθεσία ασχέτως αν αναφέρονται ή µη στα τεύχη 
∆ηµοπράτησης και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια  για την απρόσκοπτη και έντεχνη 
εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο 20ο  
 
 Ο ανάδοχος οφείλει µετά το τέλος των εργασιών να παραδώσει το έργο, όπως 
και το χώρο του εργοταξίου καθαρό. 
 
Άρθρο 21ο  
 
 Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου εφαρµόζονται σε τελειωµένες εργασίες και 
περιέχουν τα τυχόν απαιτούµενα οδοιπορικά των εργατοτεχνιτών, την αξία των υλικών 
(εκτός αυτών που χορηγούνται από την Υπηρεσία και για τα οποία γίνεται αναφορά 
στο Τιµολόγιο), την προσκόµιση υλικών, εργαλείων και µηχανηµάτων επιτόπου των 
έργων, όπως και οποιουδήποτε άλλου µέσου ή υλικού αναγκαίου για την εκτέλεση του 
έργου έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική Περιγραφή και τα άρθρα του 
Τιµολογίου, αλλά προκύπτει σαν υποχρέωση του αναδόχου από τα άρθρα της 
παρούσας συγγραφής και του Ν.4412/16. 
 
Άρθρο 22ο  
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στον επιβλέποντα κατάσταση του 
προσωπικού που θα εργαστεί στο εργοτάξιο, να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό του 
προσωπικού µε σχετικά σηµειώµατα για την είσοδό του στο εργοτάξιο και να 
διασφαλίσει το διαβαθµισµένο υλικό (έγγραφα, σχέδια κ.λ.π) από το βαθµό 
«ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» και πάνω, σε σιδερένιο φοριαµό και σε δωµάτιο µε ικανές 
συνθήκες ασφαλείας. Το δωµάτιο θα πρέπει να φρουρείται και σε περίπτωση που το 
έργο βρίσκεται έξω από το Στρδο, να φυλάγεται από φύλακα του Αναδόχου. 
 
Άρθρο 23ο  (Μητρώο Έργου) 
 
  1. Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει και θα υποβάλει µε δαπάνη του το Μητρώο του 
έργου, το οποίο στην πλήρη µορφή του θα περιλαµβάνει απαραίτητα τα παρακάτω: 
 
  α.  Πίνακα απογραφής, που εµφανίζει περιληπτικά τα επιµέρους έργα, 
εγκαταστάσεις, εξοπλισµό κλπ., που συγκροτούν το όλο Έργο. 
 
  β Επτά (7) πλήρεις σειρές σχεδίων των κτιρίων και του περιβάλλοντα 
χώρου µε διαστάσεις και λεπτοµέρειες µε τα δίκτυα ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης 
αποχέτευσης κ.λ.π, όπως αυτά έχουν εκτελεστεί. 
 

     Τα σχέδια των δικτύων θα συµπεριλαµβάνουν : 
 

    (1)  Σταθερά χαρακτηριστικά σηµεία 
      (2)   Ενδιάµεσα βοηθητικά σηµεία 
     (3)   Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια 
της θέσης τους. 
     (4)    Όδευση 
     (5)   Αποστάσεις 
     (6)   Γωνίες διευθύνσεως και αζιµούθιο 
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     (7)    Κορυφές 
     (8)   Τοµές 
        (9)   Περιγραφές 
 

       Σε περίπτωση επεκτάσεως υφισταµένων εγκαταστάσεων, ένα (1) 
τουλάχιστον από τα χαρακτηριστικά σηµεία (σταθερό ή βοηθητικό) θα είναι εξαρτηµένο 
από τα υπάρχοντα δίκτυα ή εγκαταστάσεις, ώστε στη συνέχεια µε βάση αυτό να 
ενηµερωθούν τα παλιά σχέδια από την Υπηρεσία. 

   γ.    Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και 
εργαστηρίων (γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και µελέτες). 
 
    δ.  Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου. 
 
   ε.  Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ. 
 
   στ.   Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε έξοδά του, στην λήψη φωτογραφιών προ 
της ενάρξεως των εργασιών, κατά τον χρόνο κατασκευής του έργου και µετά την 
ολοκλήρωσή του. Οι φωτογραφίες αυτές, που θα είναι ευκρινείς, διαστάσεων 30 εκ. 
επί 20 εκ. θα απεικονίζουν µία ευρεία περιοχή του έργου σε τρία στάδια, δηλαδή προ, 
κατά και µετά την κατασκευή του έργου, και πάντοτε σε συσχετισµό µε τα υφιστάµενα 
έργα. Στο πίσω µέρος της φωτογραφίας θα αναγράφεται η ηµεροµηνία που λήφθηκε 
και τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία του έργου. 
 
   ζ.  Τα στοιχεία του µητρώου του έργου αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε 
φακέλους θα συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε 
ψηφιακή µορφή, σε µια σειρά πρωτοτύπων για αναπαραγωγή (σε διαφανές χαρτί για 
τα σχέδια) καθώς και σε επτά (7) αντίτυπα. Τα κείµενα θα είναι δακτυλογραφηµένα και 
βιβλιοδετηµένα σε τεύχη.  
 
   η.  Μετά την υποβολή απάντων των παραπάνω στοιχείων θα γίνει 
έλεγχος από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και έγκρισή τους, η οποία σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί χρονικά της προσωρινής παραλαβής του έργου. 
 
   θ.  Ο Ανάδοχος συντάσσει φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής 
συντήρησης και λειτουργίας, µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας 
και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές συνήθους χρήσης του έργου σύµφωνα µε 
τα καθοριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 170 του Ν. 4412/16.   
 
    ι.  Η ολοκλήρωση και η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν 
από την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών. Τα στοιχεία αυτά 
θεωρούνται - κατά συµβατική έννοια - ως ισότιµα µε τις κατασκευές. Συνεπώς η µη 
υποβολή τους θα καθυστερήσει την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των 
Εργασιών.  

  Σε περίπτωση αµέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της 
υποχρεώσεως, αυτή θα εκτελείται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου. 

 
Άρθρο 24ο  
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 1.   Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί κάθε 
σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στο εργολαβικό όφελος, να προβεί στην κατασκευή, 
τοποθέτηση, συντήρηση και στη συνέχεια καθαίρεση και αποµάκρυνση των 
επιβαλλοµένων προστατευτικών κατασκευών και µέσων σηµάνσεως σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, που απαιτούνται για την προάσπιση των εργαζοµένων και του 
κοινού ή του προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, από οποιουσδήποτε 
κινδύνους που ενδεχόµενα δηµιουργούνται κατά την κατασκευή. 
 
 2.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανεγείρει και να διατηρεί πάντοτε ικριώµατα 
και περιφράγµατα για την προστασία των εργατών και του κοινού και να αναρτά 
πινακίδες κινδύνου για την πρόληψη ατυχηµάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
διορίσει υπεύθυνο για την πρόληψη ατυχηµάτων κάποιον από το προσωπικό του, το 
όνοµα και την θέση του οποίου οφείλει να αναφέρει στον επιβλέποντα το έργο. 
 
 3.   Το αποθηκευµένο υλικό θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετηµένο 
που να µη δηµιουργεί προβλήµατα στην κυκλοφορία. 
 
 4.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιορίσει τις εγκαταστάσεις των 
µηχανηµάτων του, την αποθήκευση των υλικών του και τις εργασίες των υπαλλήλων 
του µέσα στα όρια που προβλέπονται από το Νόµο, τις διατάξεις και τις εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να µην κάνει αδικαιολόγητη χρήση του εργοταξίου 
(σκορπισµένα υλικά). 
 
 5.   Ο ανάδοχος δεν πρέπει να φροντίζει ή να επιτρέπει τη φόρτιση τµήµατος 
του έργου ή υφιστάµενου κτίσµατος (σε περίπτωση προσθήκης) µε βάρη που θα 
µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του. 
 
 6.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις οδηγίες του επιβλέποντα όσον 
αφορά στις επιγραφές, διαφηµίσεις, κινδύνους πυρκαγιάς και καπνίσµατος. 
 
Άρθρο 25ο  
 
 Ο   ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει όλα τα δικαιώµατα και αµοιβές για 
παραχωρηµένες άδειες χρησιµοποιήσεως ευρεσιτεχνιών, να υπερασπίζονται όλες τις 
αγωγές ή απαιτήσεις για παραβίαση δικαιωµάτων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και να 
αποζηµιώνει την Υπηρεσία για κάθε ζηµία που θα υποστεί από την αιτία αυτή. Εφόσον 
υποδειχθεί από τη Υπηρεσία συγκεκριµένη µέθοδος κατασκευής ή συγκεκριµένο 
προϊόν για τα οποία  πρέπει  να  πληρωθούν τα  ανωτέρω  δικαιώµατα,  τότε την  
ευθύνη  θα  έχει η Υπηρεσία. 
 
 Σε  περίπτωση όµως κατά την οποία ο εργολήπτης έχει πληροφορίες ότι η 
χρησιµότητα της µεθόδου ή του προϊόντος κατοχυρώνεται από ευρεσιτεχνία και δεν 
ενηµερώσει την Υπηρεσία, τότε θα έχει ευθύνη για την ζηµία που θα προκύψει. 
 
Άρθρο 26ο  
 
 1.   Σε περίπτωση εκτέλεσης του έργου από κοινοπραξία ισχύει το άρθρο 140 
του Ν. 4412/16. 
 
 2.   Σε περίπτωση εκτέλεσης µικτού οικοδοµικού έργου µε χωριστές εργολαβίες 
(οικοδοµικά-Η/Μ) µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατακύρωση του διαγωνισµού οι 
ανάδοχοι υποχρεούνται να συντάξουν και να υποβάλουν στη ∆ιεύθυνση 
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χρονοδιάγραµµα σε συνεργασία µεταξύ τους, που θα περιλαµβάνει και τις οικοδοµικές 
και τις µηχανολογικές εργασίες. Το διάγραµµα θα υπογράφεται και από τους δύο 
αναδόχους και θα αποτελεί: 
 
   α.   Τη βάση της συνεργασίας τους. 
   β.   Τη βάση για την έγκριση πινάκων εργασιών εφόσον απαιτούνται. 
   γ.   Τον πίνακα διαθέσεως του απαιτούµενου προσωπικού σε τρόπο ώστε 
να αποφεύγονται διαφωνίες και προστριβές που θα είχαν σαν αποτέλεσµα 
καθυστερήσεις και φθορές της εργασίας του ενός σε βάρος του άλλου. Ο κάθε 
ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έγκριση και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που 
αντιστοιχούν στην εργολαβία του και υποχρεούται να λαµβάνει µέτρα για αποφυγή 
φθορών σε τελειωµένες εργασίες της άλλης εργολαβίας. 
   Ειδικότερα κάθε ανάδοχος ευθύνεται : 
     (1) Για τυχόν καθαιρέσεις ή ζηµιές σε εργασίες της άλλης εργολαβίας 
µε υποχρέωση να τις αποκαταστήσει χωρίς καµιά αποζηµίωση. 
     (2)  Για τυχόν παρεµπόδιση εργασιών της άλλης εργολαβίας µε 
υποχρέωση να συµµορφώνεται µε το χρονοδιάγραµµα που συνέταξε µαζί µε το 
δεύτερο ανάδοχο. 
     (3)  Για την αποκοµιδή των µπαζών και τον καθαρισµό των 
υπολειµµάτων των εργασιών από δάπεδα και τοίχους. 
Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των αναδόχων και ειδικά πάνω σε αντικείµενα που 
αφορούν κατασκευαστικές εργασίες ή την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, αυτή 
λύνεται από το ∆ντή της ∆ΣΕ που εκτελεί το έργο. 
 
Άρθρο 27ο  
 
 1.  Για τις εργασίες για τις οποίες υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατασκευής και 
αποχρώσεις όπως εµφανείς τοιχοποιίες, πεζούλια, ποδιές, κορνιζώµατα, γύψινα, 
µωσαϊκά, πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, επενδύσεις, επιστρώσεις, αρτιφισιέλ, 
χρωµατισµοί κ.λ.π απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατασκευή δειγµάτων. Όσες εκ 
των εργασιών καλύπτονται από πρότυπα του ΕΛΟΤ, θα γίνονται σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές των προτύπων αυτών. 
 
 2.   Όλα τα υλικά θα είναι τυποποιηµένα προϊόντα κατασκευαστών, που 
ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή τους και θα έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία σε 
ανάλογες κατασκευές τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Υλικά ή µηχανήµατα του αυτού 
είδους θα είναι του αυτού κατασκευαστή. Όσα εκ των υλικών καλύπτονται από 
πρότυπα του ΕΛΟΤ, θα ακολουθήσουν τις προδιαγραφές αυτών των προτύπων. 
 
 3.   Για όλα τα υλικά (εκτός από µηχανήµατα και συσκευές για τα οποία θα 
προσκοµισθούν προς επιλογή πληροφοριακά έντυπα – prospectus – δύο τουλάχιστον 
καλής φήµης κατασκευαστικών οίκων) ο ανάδοχος θα προσκοµίσει δείγµατα δύο 
γνωστών κατασκευαστών από τα οποία θα επιλεγεί το ένα από αρµόδια επιτροπή, 
που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Τα 
προτεινόµενα από τον ανάδοχο υλικά και µηχανήµατα θα είναι της αυτής περίπου 
αξίας µε εκείνη, που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διαµόρφωση του αντίστοιχου άρθρου 
του Τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης. 
 
 4.   Για όλα τα µηχανήµατα και τις κύριες συσκευές πριν από την επιλογή τους 
θα υποδειχθούν από τον ανάδοχο δύο τουλάχιστον σοβαρές εγκαταστάσεις (για κάθε 
είδος µηχανήµατος ή συσκευής) της αυτής περίπου δυναµικότητας, τις οποίες θα 
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επισκεφθεί για µόρφωση γνώµης, ως προς την επιτυχή εφαρµογή και απόδοση, η 
παραπάνω επιτροπή. 
 
 5.   Μετά την εκλογή και έγκριση των δειγµάτων ή prospectus από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα πραγµατοποιείται η παραγγελία και η προµήθεια των 
υλικών. 
 
 6.   Τα υλικά θα τοποθετούνται και θα χρησιµοποιούνται στο έργο µόνο µετά 
την έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (κατόπιν ελέγχου ότι είναι από τα 
εγκριθέντα) η οποία δικαιούται να αξιώσει την άµεση αποµάκρυνση από το εργοτάξιο 
κάθε υλικού που θα κρίνεται ακατάλληλο ή δεν έχει εγκριθεί, ώστε να µην υπάρχει 
περίπτωση να χρησιµοποιηθεί στο έργο. 
 
 7.   Η παραλαβή και ο έλεγχος ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται 
στην κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, όπως και ο χαρακτηρισµός 
των εδαφών, γίνεται όπως ορίζει το άρθρο 159 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 28ο  
 
 Στις τιµές του Τιµολογίου (εφόσον σ’ αυτό δεν ορίζεται διαφορετικά) 
περιλαµβάνεται: 
   
 α.   Η δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση φαλτσογωνιών και πηχίσκων 
στις από σκυρόδεµα κατασκευές, η µόρφωση σκοτιών όπως και η διάνοιξη οπών, 
φωλεών και αυλακιών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, που είναι απαραίτητα για 
την εκτέλεση διαφόρων εργασιών µε την υποχρέωση του αναδόχου να αποκαταστήσει 
τα τµήµατα του έργου που θα θιγούν (µερεµέτια) χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
 
 β.  Η δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών παρεµβυσµάτων 
που θα εξασφαλίζουν τη σωστή επικάλυψη σκυροδέµατος στους σιδηρούς οπλισµούς 
του φέροντος οργανισµού του κτιρίου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
 
Άρθρο 29ο  
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, στην εκτέλεση 
εδαφοτεχνικής µελέτης – έρευνας, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, που θα 
βασίζεται σε ικανό αριθµό (τουλάχιστον τριών) δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων µε επί 
τόπου εργαστηριακές µετρήσεις, δοκιµές, πενετροµετρήσεις και γεωφυσικές 
διασκοπήσεις. Απαραίτητα η µελέτη αυτή θα συνοδεύεται µε πρόταση για την 
ενδεικνυόµενη θεµελίωση εφόσον δεν υφίσταται οριστική στατική µελέτη ή µελέτη 
εφαρµογής της Υπηρεσίας.  Εάν υφίσταται στατική µελέτη (οριστική ή µελέτη 
εφαρµογής) ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την επάρκεια της υπόψη µελέτης 
θεµελίωσης του έργου. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση 
να υποβάλλει στην Υπηρεσία σχέδιο τελικής διευθέτησης των οµβρίων υδάτων του 
περιβάλλοντα χώρου. 

 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει δοκιµές για τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν ή εργαστηριακές έρευνες (πχ. αντοχή σκυροδέµατος, αδρανών 
κλπ). Οι έρευνες αυτές θα γίνουν σε εργαστήριο του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή του ΕΜΠ ή ΑΠΘ ή 
ακόµη και σε εργαστήρια του αναδόχου. Οι δαπάνες για τις έρευνες και την τυχόν 
εδαφοτεχνική µελέτη, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 30ο  
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 Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ακρίβεια των διαστάσεων, σταθµών, 
κλίσεων κ.λ.π των διαφόρων στοιχείων του έργου, όπως αναφέρονται στην µελέτη ή 
ορίζονται κατά την κατασκευή. Κάθε δαπάνη για αποκατάσταση ανακρίβειας ή 
κακοτεχνίας βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  
 
Άρθρο 31ο  
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει χωρίς αµοιβή µαρµάρινη ορθογωνική 
πλάκα 0,50Χ0,25 µ., πάχους 0,03 µ, σε θέση του κτιρίου που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
και στην οποία θα σκαλιστεί ο αριθµός µητρώου του κτιρίου, ο οποίος και θα βαφεί µε 
µαύρο ανεξίτηλο χρώµα. Υπόδειγµα θα του επιδειχθεί από την Υπηρεσία (αφορά 
κτιριακά έργα). 
 
Άρθρο 32ο  
 
 Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο προσωπικό της Υπηρεσίας (επιβλέποντες – 
βοηθούς κλπ) όλα τα απαραίτητα µέσα προστασίας κατά την ενάσκηση των 
καθηκόντων τους (µάσκες. γάντια, στολές κλπ). 
 

Γ.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
Άρθρο 33ο  
 
 1.   Οι επιµετρήσεις των εργασιών θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 151 
του Ν. 4412/16. Όσον αφορά στην τελική επιµέτρηση, αυτή θα είναι ενιαία σε πίνακα, 
στις στήλες του οποίου θα καταχωρούνται οι ποσότητες των εργασιών αθροιζόµενες 
σε ειδική στήλη. 
 
 2.   Ως προς τον τρόπο επιµέτρησης για τα διάφορα είδη εργασιών, ισχύουν τα 
όσα καθορίζονται από τα αντίστοιχα άρθρα Τιµολογίου, τους συµβατικούς όρους 
(Τ.Σ.Υ. -Τεχνική Περιγραφή), τις εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών (ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, κ.λ.π) 
και ειδικότερα για τις εκσκαφές θεµελίων κ.λ.π. η ΠΤΠ Χ1 του ΥΠΕΧΩ∆Ε.. 
 
 3.   Σε περίπτωση που δεν ορίζεται στο Τιµολόγιο τρόπος επιµέτρησης, 
επιµετρούνται και πληρώνονται οι πραγµατικά εκτελέσιµες ποσότητες εργασιών, χωρίς 
να λαµβάνονται υπόψη οι οποιεσδήποτε συνήθειες ή έθιµα. Ειδικότερα το βάρος του 
σιδηρού οπλισµού του έργου, βάση καταλόγων των εργοστασίων παραγωγής, των 
διαµέτρων των ράβδων και των ανά µέτρων µήκους ή τετραγωνικό µέτρο βαρών. 
Τυχόν ζυγίσεις σιδηρών οπλισµών θα αποσκοπούν σε προσωρινή πιστοποίηση 
υλικών θα αφορούν µόνο σε ποσότητες που είναι απαραίτητες για το υπόψη έργο και 
προσκοµίζονται στο εργοτάξιο. 
 
 4.   Οι τιµές του Τιµολογίου αναφέρονται σε οποιονδήποτε όροφο και σε 
οποιαδήποτε θέση από το δάπεδο εργασίας, εκτός αν στο Τιµολόγιο καθορίζεται 
διαφορετικά. Επίσης οι τιµές των κονδυλίων σκυροδέµατος, τούβλων, 
κισσηροδέµατος, ξυλοτύπων, σιδηρού οπλισµού, επιχρισµάτων και οποιουδήποτε 
άλλου άρθρου του Τιµολογίου, ισχύουν για οποιοδήποτε τµήµα του έργου 
οποιονδήποτε διαστάσεων και µορφής, έστω και αν δεν υπάρχουν λεπτοµέρειες στα 
σχέδια και στην περιγραφή. Ειδικότερα τονίζεται ότι η κάθε είδους σποραδικές 
µικροεργασίες (π.χ. φρεάτια, λιποσυλλέκτες, ποδιές παραθύρων από σκυρόδεµα, 
στηθαία κλιµάκων από σκυρόδεµα, κρασπεδόρειθρα, καπνοδόχοι από τούβλα, 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελίδα 25 από 26 

 

 

επιχρίσµατα χωνευτών ερµαρίων, διακοσµητικά υποστυλώµατα από στυλώµατα 
,τσιµεντοκονία φρεατίων, νιπτήρων, κρασπεδορείθρων, πυθµένων χωνευτών 
ερµαρίων, επιστέψεις πεζουλιών από σκυρόδεµα κ.λ.π), εφόσον δεν αποτιµώνται µε 
αναλυτική επιµέτρηση και µε τα κονδύλια της εγκεκριµένης µελέτης του σκυροδέµατος, 
ξυλοτύπων, τσιµεντοκονίας κ.λ.π , θα αποτιµώνται – χωρίς καµία απολύτως 
προσαύξηση – µε τα αντίστοιχα άρθρα σκυροδέµατος, ξυλοτύπων, τσιµεντοκονίας 
κ.λ.π , έστω και αν οι παραπάνω κατασκευές δεν περιλαµβάνονται ή αναφέρονται στη 
µελέτη, αλλά θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών. Για τις πιο 
πάνω εργασίες απαγορεύεται η σύνταξη ειδικών κονδυλίων ή η αποτίµησή τους µε 
άλλο τρόπο. 
 

∆.  ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 34ο  
 
 Τα προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι κατά 
προτίµηση εγχώρια ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Άρθρο 35ο  
 
 Εφόσον ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε συµπλήρωση Τιµολογίου, τα έντυπα 
προσφοράς (Τιµολόγιο και Προϋπολογισµός) θα χορηγούνται διπλά από την 
Υπηρεσία, θα είναι αριθµηµένα, θα µονογράφονται δίπλα στον αριθµό από τον ∆ντη 
της ∆ΣΕ και θα χρεώνονται στους µειοδότες. Η κατάσταση µε τους εργολήπτες που θα 
έχουν χρεωθεί τις προσφορές, θα παραδίνεται στην επιτροπή διεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού για τον έλεγχο της γνησιότητας των προσφορών. Οι προσφορές που θα 
παραδοθούν από τους µειοδότες θα είναι δακτυλογραφηµένες. 
 
Άρθρο 36ο  
 
 Η εφαρµοστέα νοµοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης δηλαδή, για 
την δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα 
ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 
 
         α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
κατασκευής δηµόσιων έργων) 
 β.  Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α΄ 25/86)  
 γ.   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις 
(εφόσον δεν περιλαµβάνονται στη Νοµοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας 
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 
 
 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν επίσης οι διατάξεις: 
 

• Ισχύοντες Κανονισµοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από 
Οπλισµένο Σκυρόδεµα (ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆17α/116/ΦΝ, 
429/18-10-2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός-
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ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 
αντίστοιχα). 

• 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. 

• Ο Ισχύων Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ. 

• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως 
ισχύει σήµερα. 

• Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων 

• Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

• Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

• Οι Ευρωκώδικες σε θέµατα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω 
κανονισµούς και αποφάσεις. 

• Τα νέα αναλυτικά Τιµολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ κ.λπ.) 
καθώς και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια. (ΦΕΚ 363 Β/19-2-13) 

• Ο Ισχύων  Κτηριοδοµικός Κανονισµός.  

• Οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της Περίληψης ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας. 

• Οι Ε.Τ.Ε.Π (ΦΕΚ 2226 Β/30-7-12) 

• Οι ισχύουσες διατάξεις περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και 
υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

• Οι ισχύουσες διατάξεις για υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων 
ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

  Βύρωνας, Φεβρουάριος 2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο   Ο   ΤΟ ΟΙ 
∆ΝΤΗΣ Υ∆ΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

    
    

Σπαγκούρος Κων/νος Κρικέλης Γεώργιος Παπαδόπουλος Φίλιππος Παπαδόπουλος Φίλιππος 
Ανχης (ΜΧ) Λγος (ΜΧ) Πολ. Μηχανικός Πολ. Μηχανικός 

    
   Αποστολόπουλος ∆ηµήτριος 

Λγος (ΜΧ) 
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ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
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