
 

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: Τοποθέτηση στηθαίων 
ασφαλείας              
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 
 
 
 

Προϋπολογισμού: 55.000,00 σε ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεπτέμβριος, 2015

 



  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  

ΕΡΓΟ: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 

Προϋπολογισμός: 55.000,00 ΕΥΡΩ 

Χρηματοδότηση: Έσοδα 

                              

 

Έγγραφο Δήμου-Φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Έργο: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 

Κωδ. Προϋπ/σμού: 7323.0002 

 
Γενική Περιγραφή: 

 

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Χερσονήσου πρόκειται να προχωρήσει στις ακόλουθες 

εργασίες: 

1. Τοποθέτηση νέων μονόπλευρων στηθαίων ασφαλείας σε θέσεις της ΠΕΟ 90, σε 

τμήματα εντός ορίων οικισμών του Δήμου, όπου εμφανίζεται υψηλή επικινδυνότητα ση 

διεξαγωγή της κυκλοφορίας. 

2. Αντικατάσταση κατεστραμμένων μονόπλευρων στηθαίων ασφαλείας σε διάσπαρτες 

θέσεις της ΠΕΟ90, σε τμήματα εντός ορίων οικισμών του Δήμου. 

3. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε δημοτικό δρόμο εντός του οικισμού  

Επισκοπής και σε θέσεις της ΠΕΟ 90, σε τμήματα εντός ορίων των οικισμών Καρτερού 

και Γουρνών, όπου εμφανίζεται υψηλή επικινδυνότητα ση διεξαγωγή της κυκλοφορίας. 

4. Τοποθέτηση νέου μονόπλευρου στηθαίου ασφαλείας σε θέση της δημοτικής οδού 

Βόρος – Χαρασό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 270/2012 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου. 

5. Τοποθέτηση οριοδεικτών. 

 

Η επιλογή και η εφαρμογή των τοποθετούμενων στηθαίων ασφαλείας και των 

κιγκλιδωμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για τα Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων 

(ΟΜΟΕ-ΣΑΟ), έκδοση 2010, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

1317, καθώς και την ΕΤΕΠ 05-01-09-02:2009 "Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών 

οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων". Τα στηθαία ασφαλείας θα φέρουν οπισθοανακλαστικά και 

στις δύο όψεις (κόκκινο/λευκό) στοιχεία ανά 4 μέτρα. 

 

Οι οριοδείκτες οδού θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-04-00:2009 στις 

υποδεικνυόμενες θέσεις από τη μελέτη και την επίβλεψη. 

 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών θα είναι 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται σε 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένης 

της δαπάνης ΦΠΑ (23%) και προέρχεται από έσοδα το Δήμου. 

 

 
  



Προσδιορισμός απαιτούμενων ΣΑΟ κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ 2010: 
 

 

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗ (εντός οικισμού) 

 

  
 

Περιγραφή: 

Πρόκειται για τοιχίο αντιστήριξης, συνολικού μήκους περίπου 80μ και μέγιστου ύψους >2μ, 

κατάντη του οποίου βρίσκονται δημοτικοί χωματόδρομοι. 

 

Εφαρμοζόμενες προδιαγραφές: 

§5.3 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ στις οριογραμμές γεφυρών και τοίχων αντιστήριξης 

 

Προσδιορισμός απαιτούμενου ΣΑΟ: 

Περιοχή κατάντη τοίχου αντιστήριξης: κατηγορία κινδύνου 4 

Vεπιτρ < 50 χλμ/ώρα (οδός εντός ορίων οικισμού) 

Επομένως από πίνακα 4 (σελ 24 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) απαιτείται: κράσπεδο ύψους 15-20 εκ. και 

κιγλίδωμα 

 

Επιλέγεται: 

Η τοποθέτηση κιγκλιδώματος, επί της στέψης του τοίχου αντιστήριξης, συνολικού μήκους 

περίπου 80μ.  

 

 

2. ΓΟΥΡΝΕΣ (εντός ορίου οικισμού – πλησίον πρατηρίου καυσίμων ΕΛΙΝ) 

 

  

 

Περιγραφή: 

Τεχνικό με υφιστάμενες μπάρες από κοιλοδοκό.  

Πρανές με έντονη κλίση (>1:3) στη βόρεια πλευρά του δρόμου.  



Εφαρμοζόμενες προδιαγραφές: 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ §§4.2-4.4 & 5.2-5.3  

Προσδιορισμός απαιτούμενου ΣΑΟ: 

Τεχνικό:  

Άνοιγμα < 10μ και ύψος < 2μ 

Δεν απαιτείται η τοποθέτηση ΣΑΟ 

 

Βόρεια πλευρά οδού:  

κατηγορία κινδύνου 4 (οχετός & πρανές με κλίση >1:3) 

Vεπιτρ < 50 χλμ/ώρα (οδός εντός ορίων οικισμού) 

Επομένως από σχ 7 (σελ 21 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) δεν απαιτείται η τοποθέτηση ΣΑΟ 

 

Επιλέγεται: 

Ως τμήμα υφιστάμενης οδού εντός κατοικημένης περιοχής στην οποία υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος ατυχήματος. 

1. Η τοποθέτηση κιγκλιδώματος, επί της στέψης του τεχνικού εκατέρωθεν της οδού, 

συνολικού μήκους περίπου 11μ, καθώς και η τοποθέτηση 2 πλαστικών οριοδεικτών σε 

κάθε πλευρά του τεχνικού. 

2. Η τοποθέτηση ΣΑΟ Ν2/W2/Α στη βόρεια πλευρά της οδού σε μήκους περίπου 20μ 

κατάντη του τεχνικού. 

 

 

3. ΚΑΡΤΕΡΟΣ (εντός ορίου οικισμού – πλησίον ξενοδοχείου ΚΑΡΤΕΡΟΣ) 

 

  

 

Περιγραφή: 

Τεχνικό χωρίς σήμανση και χωρίς ΣΑΟ ή άλλη προστατευτική διάταξη  

 

Εφαρμοζόμενες προδιαγραφές: 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ §§4.2-4.4 & 5.2-5.3  

 

Προσδιορισμός απαιτούμενου ΣΑΟ: 

Τεχνικό:  

Άνοιγμα < 10μ και ύψος < 2μ 

Vεπιτρ < 50 χλμ/ώρα (οδός εντός ορίων οικισμού) 

Δεν απαιτείται η τοποθέτηση ΣΑΟ 

 

 

 

 



Επιλέγεται: 

Ως τμήμα υφιστάμενης οδού εντός κατοικημένης περιοχής στην οποία υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος ατυχήματος, η τοποθέτηση κιγκλιδώματος, επί της στέψης του τεχνικού, συνολικού 

μήκους περίπου 5μ, καθώς και η τοποθέτηση 2 πλαστικών οριοδεικτών.  

 

 

4. ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ (εντός ορίου οικισμού) 

 

  

 

Περιγραφή: 

Τεχνικό χωρίς σήμανση και χωρίς ΣΑΟ ή άλλη προστατευτική διάταξη.   

Πρανές με έντονη κλίση (>1:3) στη βόρεια πλευρά του δρόμου. 

Παράπλευρη οδός με φόρτο > 500οχ/24h, στην περίοδο τουριστικής αιχμής.  

 

Εφαρμοζόμενες προδιαγραφές: 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ §§4.2-4.4 & 5.2  

 

Προσδιορισμός απαιτούμενου ΣΑΟ: 

κατηγορία κινδύνου 2 (παράπλευρη οδός με φόρτο > 500οχ/24h) 

Vεπιτρ < 50 χλμ/ώρα (οδός εντός ορίων οικισμού) 

Επομένως από σχ 7 (σελ 21 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) δεν απαιτείται η τοποθέτηση ΣΑΟ 

 

Επιλέγεται: 

Ως τμήμα υφιστάμενης οδού εντός κατοικημένης περιοχής στην οποία υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος ατυχήματος, η τοποθέτηση ΣΑΟ Ν2/W2/Α, συνολικού μήκους περίπου 140μ.  

 

 

5. ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ (εντός ορίου οικισμού) 

 

  

 



 

Περιγραφή: 

Παράπλευρη οδός με φόρτο > 500οχ/24h, στην περίοδο τουριστικής αιχμής.  

 

Εφαρμοζόμενες προδιαγραφές: 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ §§4.2-4.4 & 5.2  

 

Προσδιορισμός απαιτούμενου ΣΑΟ: 

κατηγορία κινδύνου 2 (παράπλευρη οδός με φόρτο > 500οχ/24h) 

Vεπιτρ < 50 χλμ/ώρα (οδός εντός ορίων οικισμού) 

Επομένως από σχ 7 (σελ 21 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) δεν απαιτείται η τοποθέτηση ΣΑΟ 

 

Επιλέγεται: 

Ως τμήμα υφιστάμενης οδού εντός κατοικημένης περιοχής στην οποία υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος ατυχήματος, η τοποθέτηση ΣΑΟ Ν2/W5/Α, συνολικού μήκους περίπου 50μ. 

 

 

6. ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ (εντός ορίου οικισμού – έμπροσθεν Παγκρήτιας συνεταιριστικής 

τράπεζας ) 

 

  

 

Περιγραφή: 

Παράπλευρη οδός με φόρτο > 500οχ/24h, στην περίοδο τουριστικής αιχμής.  

 

Εφαρμοζόμενες προδιαγραφές: 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ §§4.2-4.4 & 5.2  

 

Προσδιορισμός απαιτούμενου ΣΑΟ: 

κατηγορία κινδύνου 2 (παράπλευρη οδός με φόρτο > 500οχ/24h) 

Vεπιτρ < 50 χλμ/ώρα (οδός εντός ορίων οικισμού) 

Επομένως από σχ 7 (σελ 21 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) δεν απαιτείται η τοποθέτηση ΣΑΟ 

 

Επιλέγεται: 

Ως τμήμα υφιστάμενης οδού εντός κατοικημένης περιοχής στην οποία υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος ατυχήματος, λόγω και της διέλευσης πεζών στην παράπλευρη οδό, επιλέγεται η 

τοποθέτηση ΣΑΟ Ν2/W2/Α, συνολικού μήκους περίπου 90μ. 

 

 

 

 



7. ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ (εντός ορίου οικισμού – ανατολικά της διαστάυρωσης Γουβών) 

 

  

 

Περιγραφή: 

Παράπλευρη οδός με φόρτο > 500οχ/24h, στην περίοδο τουριστικής αιχμής.  

 

Εφαρμοζόμενες προδιαγραφές: 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ §§4.2-4.4 & 5.2  

 

Προσδιορισμός απαιτούμενου ΣΑΟ: 

κατηγορία κινδύνου 2 (παράπλευρη οδός με φόρτο > 500οχ/24h) 

Vεπιτρ < 50 χλμ/ώρα (οδός εντός ορίων οικισμού) 

Επομένως από σχ 7 (σελ 21 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) δεν απαιτείται η τοποθέτηση ΣΑΟ 

 

Επιλέγεται: 

Ως τμήμα υφιστάμενης οδού εντός κατοικημένης περιοχής στην οποία υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος ατυχήματος, λόγω και της διέλευσης πεζών στην παράπλευρη οδό, επιλέγεται η 

τοποθέτηση ΣΑΟ Ν2/W2/Α, συνολικού μήκους περίπου 120μ. 

 

 

8. ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ (εντός ορίου οικισμού – έναντι πρατηρίου καυσίμων “SILΚ”) 

 

  

 

Περιγραφή: 

Παράπλευρη οδός με φόρτο > 500οχ/24h, στην περίοδο τουριστικής αιχμής.  

 

Εφαρμοζόμενες προδιαγραφές: 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ §§4.2-4.4 & 5.2  

Προσδιορισμός απαιτούμενου ΣΑΟ: 

κατηγορία κινδύνου 2 (παράπλευρη οδός με φόρτο > 500οχ/24h) 



Vεπιτρ < 50 χλμ/ώρα (οδός εντός ορίων οικισμού) 

Επομένως από σχ 7 (σελ 21 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) δεν απαιτείται η τοποθέτηση ΣΑΟ 

 

Επιλέγεται: 

Ως τμήμα υφιστάμενης οδού εντός κατοικημένης περιοχής στην οποία υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος ατυχήματος, λόγω και της διέλευσης πεζών στην παράπλευρη οδό, επιλέγεται η 

τοποθέτηση ΣΑΟ Ν2/W2/Α, συνολικού μήκους περίπου 70μ. 

 

 

9. ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ (εντός ορίου οικισμού – έναντι πρατηρίου καυσίμων “SILΚ”) 

 

  

 

Περιγραφή: 

Παράπλευρη οδός με φόρτο > 500οχ/24h, στην περίοδο τουριστικής αιχμής.  

 

Εφαρμοζόμενες προδιαγραφές: 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ §§4.2-4.4 & 5.2  

 

Προσδιορισμός απαιτούμενου ΣΑΟ: 

κατηγορία κινδύνου 2 (παράπλευρη οδός με φόρτο > 500οχ/24h) 

Vεπιτρ < 50 χλμ/ώρα (οδός εντός ορίων οικισμού) 

Επομένως από σχ 7 (σελ 21 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) δεν απαιτείται η τοποθέτηση ΣΑΟ 

 

Επιλέγεται: 

Ως τμήμα υφιστάμενης οδού εντός κατοικημένης περιοχής στην οποία υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος ατυχήματος, λόγω και της διέλευσης πεζών στην παράπλευρη οδό, επιλέγεται η 

τοποθέτηση ΣΑΟ Ν2/W5/Α, συνολικού μήκους περίπου 45μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΟΡΙΤΣΙ-ΧΑΡΑΣΟ (εκτός ορίων οικισμών) 

 

  

 

Περιγραφή: 

Δημοτική οδός (υπ’ αριθμ. 8754/23-11-2004 απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου) και πρανές με 

έντονη κλίση (>1:3) στη βόρεια πλευρά του δρόμου.  

 

Εφαρμοζόμενες προδιαγραφές: 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ §§4.2-4.4 & 5.2  

 

Προσδιορισμός απαιτούμενου ΣΑΟ: 

κατηγορία κινδύνου 4 (πρανές με έντονη κλίση (>1:3)) 

Vεπιτρ < 90 χλμ/ώρα (άρθρο 20 ΚΟΚ) 

ΜΗΚ<3.000 οχ/24h 

Επομένως από σχ 7 (σελ 21 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) δεν απαιτείται η τοποθέτηση ΣΑΟ 

 

Επιλέγεται: 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω χαρακτηριστικά της οδού, καθώς και τις (α) υπ’ αριθμ. 

37/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου και (β) υπ’ αριθμ. 

270/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου, με την οποία 

αποφασίστηκε η τοποθέτηση μονόπλευρου στηθαίου ασφαλείας, μήκους περίπου 20μ. στην εν 

λόγω θέση της δημοτικής οδού, επιλέγεται η τοποθέτηση ΣΑΟ Ν2/W5/Α, συνολικού μήκους 

περίπου 20μ. 

 

 

 

 

  



Περιγραφή κιγκλιδώματος: 
 
Το κιγκλίδωμα αποτελείται από ορθοστάτες ανά 1,75 µ., διατοµής IPΕ120 (120 x 64 x 4,4 x 6,3 

mm), με καμπυλωμένο το άνω τμήμα τους (ακτίνα καμπυλότητας 10 εκ.), στους οποίους 

στηρίζονται τρεις παράλληλοι χειρολισθήρες ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm (σπείρωμα, 

thread size = 2΄΄, dεξ = 60,3mm, πάχος τοιχώματος 3,2mm), όπως φαίνεται στα παρακάτω 

ενδεικτικά σχέδια. Η άνω επιφάνεια του υπερκείμενου χειρολισθήρα θα βρίσκεται σε ύψος 110 

εκ. πάνω από την παρακείμενη επιφάνεια χρήσης. Οι ορθοστάτες θα φέρουν τρεις οπές (η 

διάνοιξη των οποίων περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του τιμολογίου με κωδικό Ε-04.2 της 

μελέτης) διαμέτρου 2΄΄ στις θέσεις των οριζόντιων στοιχείων από σιδηροσωλήνα και θα έχουν 

στο κάτω μέρος τους ηλεκτροσυγκολληµένες χαλύβδινες πλάκες έδρασης διαστάσεων 

300x250x10mm, οι οποίες θα  στερεώνονται στην υπερκείμενη βάση από σκυρόδεμα (π.χ. 

στέψη τοιχίου αντιστήριξης) με αγκυρόβιδες Φ>=20mm ή άλλη ισοδύναμη διάταξη. 

 

Ενδεικτικά σκαριφήματα: 

 

 

 

 
Περιγραφή οπισθοανακλαστικών: 

 

I) Τεχνική περιγραφή 

 

Τα οπισθοανακλαστικά στοιχεία που θα τοποθετηθούν στα στηθαία ανά 4μ. και θα είναι 

τύπου Ι (τραπεζοειδούς μορφής) τοποθετούμενα στον κοχλία σύνδεσης στηθαίου - ορθοστάτη.  

Τοποθετούνται σε ελάσματα από κράμα αλουμινίου πάχους 2mm ή σε μεταλλικά 

ελάσματα πάχους τουλάχιστον ενός χιλιοστού, επιψευδαργυρωμένα σύμφωνα με την 

προδιαγραφή ASTMA 153. Ο ελάχιστος μέσος όρος πάχους επιψευδαργύρωσης του ελάσματος 

πρέπει να είναι 65 μικρά. Κανένα σημείο του δεν πρέπει να παρουσιάζει πάχος 

επιψευδαργύρωσης λιγότερο από 59 μικρά. Κάθε έλασμα θα φέρει δύο αντανακλαστικές 

επιφάνειες που θα έχουν σχήμα τραπεζίου και επιφάνεια 50
+5

 τετραγωνικών εκατοστών. Τα 

αντανακλαστικά στοιχεία θα έχουν σχήμα ισοσκελούς τραπεζίου διαστάσεων βάσεων 40 και 

110mm αντίστοιχα, κατ’ ελάχιστο και ύψος 60 mm. 

Οι αντανακλαστικές επιφάνειες μπορεί να είναι  

ΤΥΠΟΥ Α: από πρισματικούς αντανακλαστικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά 

στεγανοποιημένους, είτε  

ΤΥΠΟΥ Β: από υάλινα φακίδια στεγανοποιημένα και τοποθετημένα σε πλαστική βάση, είτε 

ΤΥΠΟΥ Γ: από ειδικές μεμβράνες σε μικροπρισματική δομή (υπερυψηλής 

αντανακλαστικότητας). 



Οι παραπάνω επιφάνειες θα τοποθετούνται στα μεταλλικά ελάσματα με δύο ήλους τουλάχιστον 

(πριτσίνια), ή κοχλίες. Στα αντανακλαστικά στοιχεία τοποθετούνται δύο αντανακλαστικές 

επιφάνειες μια λευκή και μια κόκκινη , οι οποίες σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 45
o
. 

 

II) Έλεγχος αντανακλαστικών επιφανειών 

 

1. Οπτικά χαρακτηριστικά 

Ο συντελεστής φωτεινής έντασης και για τους τρεις τύπους αντανακλαστικών στοιχείων θα 

μετριέται με φωτισμό της επιφάνειας τους με πρότυπη φωτεινή πηγή τύπου Α της CIE 

(θερμοκρασία χρώματος : 2856 
o
Κ ) και θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ελάχιστες τιμές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ:  Ελάχιστες τιμές συντελεστή φωτεινής έντασης σε CD/LUX/m2 

ΓΩΝΙΑ 

ΕΚΤΡΟΠΗΣ 

ΓΩΝΙΑ 

ΠΡΟΣΠΤΩΣΕΩΣ 
ΤΥΠΟΙ 

Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α 

ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 

0,33° 20° 

Α/Γ 400 200 120 

Β 200 100 6 

 

2. Στεγανότητα 

Για τη διαπίστωση της στεγανότητας των αντανακλαστικών επιφανειών έναντι της υγρασίας και 

της σκόνης διεξάγεται η παρακάτω δοκιμή. Πέντε δείγματα ανακλαστήρων εμβαπτίζονται σε 

νερό θερμοκρασίας 20+1 °C επί 24 ώρες. Εξετάζονται τα δείγματα για είσοδο υγρασίας. Εάν 

παρατηρηθεί είσοδος ύδατος έστω και σε ένα δείγμα ή δοκιμή επαναλαμβάνεται με 20 δείγματα 

οπότε επιτρέπεται αστοχία μέχρι 2% του αριθμού των δειγμάτων που εξετάστηκαν. 

3. Αντοχή στην θέρμανση 

Τρία δείγματα εκτίθενται επί 4 ώρες σε κλίβανο με κυκλοφορούν ρεύμα αέρα σε θερμοκρασία 

79+3 °C. Τα δείγματα τοποθετούνται σε οριζόντια θέση πάνω σε διάτρητο ράφι ή σχάρα ώστε 

να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Μετά την τετράωρη θέρμανση, τα δείγματα 

εξάγονται από τον κλίβανο και αφήνονται να ψυχθούν στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου. 

Μετά από μικροσκοπική παρατήρηση και σύγκριση των εξετασθέντων δειγμάτων με παρουσία 

μάρτυρα, δεν πρέπει να εμφανίζεται σημαντική μεταβολή στο σχήμα και τη γενική εμφάνιση, ή 

οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση. 

4. Υλικά σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια, ροδέλλες) 

Για την τοποθέτηση των αντανακλαστικών στοιχείων χρησιμοποιούνται: α) Ο κοχλίας που 

συνδέει την λεπίδα με το παρέμβλημα και τον ορθοστάτη, β) Ο κοχλίας που συνδέει τις λεπίδες 

μεταξύ τους γ) Μεταξύ των κοχλιών και των αντίστοιχων περικοχλίων, παρεμβάλλεται η 

ροδέλλα. 

 

5. Ανοχές 

Οι επιτρεπόμενες ανοχές στις διαστάσεις κάτω των 200mm θα είναι +3%. Στις λοιπές 

διαστάσεις οι αντίστοιχες ανοχές θα είναι +1% 

 

 



Περιγραφή οριοδεικτών: 
 

Οι οριοδείκτες θα είναι τύπου D4 στερεούµενοι σε κατασκευές (στέψη τοιχίου, στέψη 

τεχνικού) και θα συμφωνούν με τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), την ΕΤΕΠ 05-04-04-00 

και την «προσωρινή προδιαγραφή» ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆3γ/0/14/7-Ω/13.2.91. Τα αντανακλαστικά 

στοιχεία των οριοδεικτών θα είναι τύπου R1 Αντανακλαστικής Μεμβράνης. 

Οι οριοδείκτες πρέπει να φέρουν ευκρινή και μόνιμη σήμανση µε τις πληροφορίες:  

• Αριθμός και έτος έκδοσης πρότυπου ΕΝ12899-3 µε το οποίο συμμορφώνεται  

• Κωδικός κατά ISO 104 του υλικού του οριοδείκτη εφόσον αυτό είναι ανακυκλώσιμο.  

Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι τριγωνικής διατομής σχήματος ισοσκελούς 

τριγώνου µε περιεχόμενη μεταξύ των ίσων πλευρών γωνία ίση µε 30º. Το ύψος του 

ισοσκελούς τριγώνου θα είναι 10-16 cm, αν η διατομή είναι συμπαγής και 12-16 cm, αν είναι 

κοίλη (µε πάχος του τοιχώματος τουλάχιστον 3 mm). Οι γωνίες του τριγώνου στρογγυλεύονται 

µε καμπύλες ελάχιστη ακτίνας 1 cm. Το συνολικό ύψος του στύλου θα είναι τουλάχιστον 1,50 

m. Το κατώτερο τμήμα μήκους 50 cm του οριοδείκτη θα πακτώνεται στη βάση έδρασης. Οι 

στύλοι των οριοδεικτών θα είναι κατασκευασμένοι από πολυβινυλοχλωρίδιο τύπου PVC-HI. Η 

ποιότητα θα είναι τέτοια ώστε να µην επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις 

ατμοσφαιρικές επιδράσεις (οι σχετικές δοκιμασίες γίνονται σύμφωνα µε «προσωρινή 

προδιαγραφή» ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆3γ/0/14/7-Ω/13.2.91).  

Κατά την παραλαβή των οριοδεικτών θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος σε 

ποσοστό 1% επί της παραδιδόμενης ποσότητας µε ελάχιστο αριθμό 5 τεμαχίων.  

Το χρώμα του στύλου θα είναι λευκό, ομοιόμορφο σε όλη τη μάζα του. Τα 

αντανακλαστικά στοιχεία χρώματος λευκού και κόκκινου, θα είναι ορθογωνικών διαστάσεων 

12 x 8 cm.  

Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται και στις δυο πλευρές του οριοδείκτη πάνω σε 

µια μαύρη λωρίδα που θα καλύπτει όλη την επιφάνεια της διατομής του οριοδείκτη σε πλάτος 

25 cm. Το κέντρο βάρους των ανακλαστικών στοιχείων θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 

15 έως 20 cm από την κορυφή του οριοδείκτη. Οι κορυφές χρωματικών περιοχών της 

οπισθανακλώµενης ακτινοβολίας και του παράγοντα φωτεινότητας ορίζονται σύμφωνα µε την 

παράγραφο 6.3, ΕΝ12899-3.  

 

 

 

 

Ο συντάξας 

 

 

 

Βαρδάκης Φιλοκτήτης 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

Ελέγχθηκε 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

α.α. 

 

 

Σπυρλιδάκης Δημοσθένης 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

 

 

 

Πιταρίδη Μαρία  

Πολιτικός Μηχανικός 

  

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 
Προϋπολογισμός: 55.000,00 ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: Εσοδα 

 
                              
 

     
 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο συγγραφής 
 
Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 
του Δήμου Χερσονήσου. 
 
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 
• Του 28/80 Π.Δ/τος σε ότι αφορά την εκπόνηση μελετών, τις προμήθειες και τις 

αρμοδιότητες των αποφαινόμενων οργάνων. 
• Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει 

μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 2229/94. 
• Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημόσιων έργων» 
• Του Π.Δ. 472/85 
• Του Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις» 
• Των Π.Δ. 368/94, 286/94 και 85/94 
• Του Π.Δ. 171/87 περί αποφαινόμενων οργάνων και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 84) 
• Του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’ 231) 
• Του Π.Δ. 23/93 & 85/95 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα 

Δημόσια Έργα προς τις Κοινοτικές Οδηγίες όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 
334/00 

• Του Ν. 2576/98 (Προσδιορισμός του συντελεστή "ρ" για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως συμπληρώθηκαν με εγκυκλίους του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) 

• Του Π.Δ. 218/99 
• Του Ν. 2940/01 και τις σχετικές εγκυκλίους 
• Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με 
τον Ν. 4281/14 

• Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων  και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 



αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις 

• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) 
• Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) 
• Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) 
• Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) 
 
Άρθρο 3ο - Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές 
 
Κατά την εκτέλεση του έργου θα ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος 
του έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Γ.Γ.Α., που 
αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο. 
 
Άρθρο 4ο - Συμβατικά στοιχεία 
 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση 
έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των 
περιεχομένων, σ' αυτά, όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 
 

I. Το Συμφωνητικό 
II. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας 
III. Η Οικονομική Προσφορά 
IV. Το Τιμολόγιο Μελέτης 
V. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
VI. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους (Τ.Σ.Υ.) 
VII. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
VIII. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 
IX. 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.  

X. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 5ο - Εγγύηση-Προθεσμία αποπεράτωσης 
 
Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. 
 
Άρθρο 6ο - Πρόοδος έργων - Κυρώσεις λόγω καθυστερήσεως 
 
α) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου που περιέχεται στη μελέτη - αν 
περιέχεται - παρέχει ενδεικτικά την πρόοδο των επί μέρους εργασιών μέσα στην 
συνολική προθεσμία αποπεράτωσης αυτού, όπως προβλέπεται στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων ή την διακήρυξη. Η υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τροποποίηση του 
διαγράμματος αυτού, εφ' όσον προ της ενάρξεως των εργασιών υποβληθεί αίτηση 
του αναδόχου και δεν συνεπάγεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως 
του όλου έργου. 
 



β) Όταν δεν έχει συνταχθεί χρονοδιάγραμμα της εκτέλεσης του όλου έργου, οι 
τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών, καθορίζονται από την 
υπηρεσία με πίνακες εργασιών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο. 
 
γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αρκετό και κατάλληλο προσωπικό και 
μηχανικά μέσα και να εφαρμόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία σε 
ημέρες αργίας αν αυτό απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς να 
δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση γι' αυτό. Η υπηρεσία μπορεί οποτεδήποτε να 
απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και 
τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου του έργου δεν είναι 
ικανοποιητικός. 
 
δ) Εάν ο ανάδοχος δεν περατώσει τις εργασίες στα όρια της προθεσμίας που ορίζει το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου ή ο πίνακας εργασιών, κηρύσσεται έκπτωτος με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 47 του Π.Δ/τος 609/85. 
 
ε) Ο ανάδοχος υποχρεούται να κρατάει λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών 
συνθηκών. Το ημερολόγιο υπογράφεται καθημερινώς υπό αυτού ή εκπροσώπου της 
υπηρεσίας στις επί τόπου επισκέψεις. 
 
Άρθρο 7ο - Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 
 
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρωσης περαιωμένων εργασιών. 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και 
έντεχνο εκτέλεση κάθε εργασίας. 
 
Έτσι σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 
 
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που χρειάζονται για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας, ήτοι τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση 
από ημεραργίες με οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου 
και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 
β) Οι δαπάνες για το προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού 
(εργοδηγοί, δηγοί, χειριστές, νοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι 
εργάτες) για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες 
χρηματικές παροχές κ.λ.π. 
γ) Η αξία των υλικών που χρειάζονται για κάθε είδους εργασίας περιλαμβανομένων 
των φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών αυτών με οποιοδήποτε μέσο, από τον τόπο 
παραγωγής ή προμήθειας έως τον τόπο των έργων. 
δ) Οι δαπάνες για ενδεχόμενη κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημιώσεις για 
την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και 
υλικών. 
στ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται συγκεκριμένα, αλλά απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που ορίζει η τιμή του τιμολογίου. 
 
Ουδεμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε 
ως προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, είτε 
ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιμές των ημερομισθίων 
και υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου εις τον διαγωνισμό. 
 
 



Άρθρο 8ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου 
 
Στο άρθρο 5 παρ. 4 του 609/85 Π.Δ/τος ορίζεται ποσοστό για τα γενικά έξοδα και 
όφελος αναδόχου και καταβάλλεται επί της αξίας των εργασιών που εκτελούνται με 
τις τιμές του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων. Σ' αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται: 
 
α) Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και 
οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου 
(ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.) 
γ) Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης 
και παραλαβής των έργων. 
δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και άλλες 
κάθε είδους επιβαρύνσεις. 
ε) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και 
δοκιμών εν γένει για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 
στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του 
εργολάβου και κάθε είδους αποζημίωσης προς τρίτους. 
ζ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης των 
προϊόντων σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία. 
η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά, αλλά είναι αναγκαία για την 
ορθή, έντεχνη και σύμφωνη προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή 
απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά, σε σχέση προς τις 
κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 
θ) Το όφελος του αναδόχου. 
 
Άρθρο 9ο - Ποιότητα υλικών - Έλεγχος υλικών - Δείγματα 
 
Τα υλικά οφείλουν να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 
Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά 
και άλλα είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται αν βρεθούν 
ακατάλληλα. Τα απαραίτητα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα παραδίδονται 
εγκαίρως προ της χρήσεως και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Αν είναι ανάγκη τα 
δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής 
υλικών. 
 
Άρθρο 10ο - Αναλογία Υλικών 
 
Εφαρμόζονται με ακρίβεια και προσοχή οι αναλογίες υλικών που ορίζει το τιμολόγιο 
και η συγγραφή υποχρεώσεων. Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται 
και να μετρούνται με κιτία ορισμένων διαστάσεων για να είναι στις σωστές αναλογίες. 
 
Άρθρο 11ο - Μηχανικός εξοπλισμός  
 
Ο μηχανικός εξοπλισμός, αν χρειάζεται τέτοιος για το έργο, προβλέπεται να 
καθορίζεται κάθε φορά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός ή 
διατίθεται από τον ανάδοχο ή εξασφαλίζεται με φροντίδα και έξοδα δικά του. Η 
Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη γι' αυτά. 
 
 



Άρθρο 12ο - Ατυχήματα και ζημιές 
 
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., 
υποχρεούνται να ασφαλίσουν σ' αυτό το προσωπικό τους. 
Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι 
ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που είναι 
ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο 
προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το Δημόσιο 
ασφαλιστική εταιρεία. 
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους, ήτοι εργοδοτική εισφορά και εισφορά 
εργαζομένου, βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο 
εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως 
και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκάλεσε το προσωπικό του αναδόχου και τα 
μεταφορικά του μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και 
Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή έργα. 
 
Άρθρο 13ο - Φόροι - Τέλη και Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που ισχύουν την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού. Υποχρεούται να 
πληρώνει το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα δώρα και τα επιδόματα που ορίζονται με 
απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, ημερών 
υποχρεωτικής αργίας και άδειας. 
Εάν μετά την ημερομηνία που έγινε ο διαγωνισμός επιβληθούν φόροι, τέλη και 
κρατήσεις ή καταργηθούν άλλοι που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί 
πλέον ή εκπίπτεται αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου προσθέτοντας ή 
αφαιρώντας το ποσόν που πραγματικά πληρώθηκε ή εξοικονομήθηκε. 
 
Άρθρο 14ο - Μελέτη συνθηκών του έργου 
 
Ο εργολάβος που μειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ' όψη κατά τη σύνταξη της 
προσφοράς του, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του έργου 
και των μερών αυτού, τις απαραίτητες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, 
διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη 
κατασκευής οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των ρευμάτων και 
οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες ζητήματα που μπορεί να 
προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα 
έργα θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη σύμβαση στην οποία υποχρεούται να 
συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 
 
Άρθρο 15ο - Φύλαξη υλικών, έργων, άλλων κατασκευών και μέσων - 
Προστασία βλάστησης 
 
α) Ο ανάδοχος θα φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα εις χείρας του 
υλικά και μέσα, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές διαταγές της 
υπηρεσίας εκτελούνται υπ' αυτού, σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης, 
προστασίας ή διατήρησης, τα λαμβάνει ο εργοδότης και καταλογίζει τις δαπάνες σε 
βάρος του αναδόχου. 
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας κάθε 
είδους κοινωφελών έργων που βρίσκονται ή εκτελούνται κοντά στα έργα του, ώστε 
να προλαμβάνονται ζημιές σε αυτά ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζημιές που 



προκλήθηκαν από αμέλειες του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως απ' αυτόν, αλλιώς 
η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις 
καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή 
δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας, που δεν είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση του έργου. 
δ) Ο ανάδοχος οφείλει να προστατεύει από ρυπάνσεις το περιβάλλον και να φροντίζει 
για την αποκατάσταση φθορών του περιβάλλοντος που οφείλονται σε αμέλεια ή 
έλλειψη απαραιτήτων μέτρων κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο 16ο - Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της 
κυκλοφορίας 
 
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα, άσχετα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπουν 
οι νόμοι, λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε 
τρίτο, ως και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ' αυτούς. 
Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγματα σε κατοικημένους 
χώρους επιπροσθέτως, επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα. 
Διαταγές της υπηρεσίας σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται 
με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες. 
 
Άρθρο 17ο - Χρήση έργου προ της αποπεράτωσης 
 
Ο εργοδότης δικαιούται να παραλάβει και κάνει χρήση κάθε τμήματος του έργου που 
περατώθηκε μερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή 
οποιασδήποτε εργασίας μη σύμφωνης προς τη σύμβαση. Αν η ανωτέρω κατοχή ή 
χρήση προκαλέσει καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, τότε χορηγείται από τον 
εργοδότη ανάλογη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση 
που η χρήση του έργου από τον εργοδότη προ της αποπεράτωσής του, συνεπάγεται 
πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ’ αυτόν τις 
δαπάνες αυτές που πραγματικά δικαιολογούνται. 
 
Άρθρο 18ο - Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές επί του εδάφους 
 
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρμογή των 
εγκεκριμένων χαράξεων στο έδαφος εκτελείται με φροντίδα και δαπάνη του 
αναδόχου, με οδηγίες της υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους 
κανονισμούς. Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά, τεχνικά μέσα και 
προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε 
αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, στην εφαρμογή της μελέτης πάνω στο έδαφος, στις 
πασσαλώσεις και στις χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και στη 
λήψη των συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρμογή και 
συμπλήρωση των εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης καθώς και στη σήμανση της 
περιοχής, που καταλαμβάνεται από το έργο. 
 
 
 
 



Άρθρο 19ο - Απαλλοτριώσεις 
 
Οι απαλλοτριώσεις που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων γίνονται με φροντίδα 
του εργοδότη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι 
αποζημιώσεις που θα οριστούν τελικά σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του 
έργου λόγω απαλλοτριώσεων και όχι λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, ο εργοδότης 
εκτός του να δώσει ανάλογη παράταση προθεσμίας, καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση 
για αποζημίωση έχει, έναντι του αναδόχου. 
 
Άρθρο 20ο - Κρατήσεις 
 
Σχετική εγκύκλιος υπ' αριθμ. 29417/85/1967, καθώς και ο νόμος 4254/2014 
Α΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού: 
 
 α) 1% ΤΥΔΚ, 
 β) 1% ΤΠΕΔΕ, 
 γ) 0,2% ΤΣΜΕΔΕ, 
 δ) 0,5 % ΕΜΠ, 
 ε) 0,2% ΤΕΕ, 
 στ) 0,6% ΤΣΜΕΔΕ,  
 ζ) 0,1% ΕΑΑΔΗΣΥ. 
 
Β΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων, ο ανάδοχος 
υπόκειται μόνον στις επιβαρύνσεις με τα στοιχεία (ε), (στ) και (η) καθώς και στις 
ασφαλιστικές εισφορές. 
 
Άρθρο 21ο - Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός 
 
Θα εκδοθεί βάσεις των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
και της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 
 
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού 
λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται εις αυτόν. 
 
Προ της θεώρησης του λογαριασμού αυτού θα προσκομίσει ο ανάδοχος βεβαίωση του 
αρμοδίου υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. ότι εξόφλησε όλες τις σχετικές με την 
εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. 
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          Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η 
διατύπωση των ειδικών και τεχνικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις 
ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν εγκριθεί, 
καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να 
κατασκευασθεί το έργο που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των ειδικών όρων της υπόψη 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και πρόκειται να συσταθεί η σχετική 
εργολαβική σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείμενο εργολαβίας - Προδιαγραφές και λοιποί όροι 
εκτελέσεως των εργασιών 
Το τεχνικό κείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος 
της Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης Μελέτης. 
Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, 
που αναφέρονται στα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 9/26-
02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων. 
Επίσης πέραν των πιο πάνω, η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σύμφωνα 
με τους όρους της απόφασης για απαλλαγή του έργου από την υποχρέωση σύνταξης 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον υπάρχει τέτοια).  Η ενημέρωση για 
την ύπαρξη των πιο πάνω και η γνώση του περιεχομένου αυτών αποτελεί συμβατική 
υποχρέωση του αναδόχου του έργου και ουδεμία άγνοια δικαιολογείται. 
Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του 
περιβάλλοντος, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και ουδεμία απαίτηση εκ μέρους 
του για την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης γίνεται δεκτή. 
Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την 
εκτέλεση του έργου, θα απομακρύνονται από τη θέση του έργου και θα 
μεταφέρονται από τον ανάδοχο σε θέσεις που επιτρέπονται από τα πιο πάνω, 
τηρουμένων των διατάξεων που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης 
ώστε να εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση τους με κατάλληλη συμπύκνωση και οι 
επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και αξιοποιήσιμες στην 
τελική διαμόρφωσή τους, προκειμένου να ολοκληρωθούν τυχόν έργα 
αποκατάστασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιμολογίου 
3.1 Στις τιμές του προϋπολογισμού και του Τιμολογίου της Υπηρεσίας 
περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές δαπάνες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο 



άρθρο 37 του Ν.3669/2008 (όπως ισχύει σήμερα),  «Γενικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου» και στο σχετικό Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων, που έχει εγκριθεί με την 
Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων. 
3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 

δίδεται με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από εκτίμηση και συνδυασμό των 
μέσων που διαθέτει των πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης του έργου και 
αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που 
αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα 
υποβολής καμίας εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε ισχυρισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισμός και εργαλεία – Καλή εκτέλεση εργασιών 
Ο ανάδοχος  πρέπει να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα υλικά, μηχανήματα, 
τα εργαλεία ως και τα μεταφορικά μέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και τεχνικά 
σωστή εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει. 
Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους τεχνικούς κανόνες 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, τα γενικά και τα λεπτομερειακά σχέδια 
της Μελέτης. Οπωσδήποτε όμως ο ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής 
εκτέλεσης των έργων.  
Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση 
των απαραίτητων υλικών, για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό 
να τον απαλλάσσει από τις κατά Νόμο ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές 
προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη. 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση εργασιών, ο Ανάδοχος 
παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές, έστω και αν οι 
υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρόνος έναρξης της συμβατικής προθεσμίας 
Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 οι συμβατικές προθεσμίες 
αρχίζουν από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του 
ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε 
κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ.1 του ΚΔΕ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε 
πληρωμή σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 35 του Νόμου 3669/2008, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου – Υποχρεώσεις 
αναδόχου 
 
o Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της συμβάσεως του έργου, ο 

ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου που θα ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες. 

o Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) μέρες το χρονοδιάγραμμα 
με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω 



προθεσμίας θεωρείται ότι το χρονοδιάγραμμα έχει εγκριθεί στη μορφή που το 
υπέβαλε ο ανάδοχος. 

o Για τη σύνταξη - έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 46 του Νόμου 3669/2008 (όπως ισχύει σήμερα). 

o Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος με την υποβολή του 
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, να υποβάλλει το “Σχέδιο Ασφαλείας 
και Υγείας” (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) για έγκριση, 
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθμό ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002, 
Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων, απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

o Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο 
(Π.Δ.305/96 άρθρο 3 παρ.10 όπως ισχύει σήμερα). Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε 
συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εμπεριέχονται οι 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται 
σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον κύριο του έργου, 
ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου όπως αυτό 
κατασκευάστηκε. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με 
ευθύνη του κυρίου του έργου. (Π.Δ.305/96 άρθρο 3 παρ.11 όπως ισχύει σήμερα). 

o Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης να συντάξει και υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο 
θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών, του εξοπλισμού 
και των μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την καλή 
εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3669/2008. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο - Προθεσμίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες 
Ολικές και τμηματικές προθεσμίες. 
Στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής που προβλέπεται από το Π.Δ. 3669/2008 να 
υποβάλλει ο ανάδοχος, πρέπει να λάβει υπόψη του τις τμηματικές προθεσμίες και την 
προθεσμία περαίωσης του συνόλου του Έργου, που είναι: 
ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ 
Η έγκριση  των παρατάσεων γίνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, ύστερα 
από αίτηση του αναδόχου και αναλυτικότερα σύμφωνα με το άρθρο 48 του Νόμου 
3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει τον ρυθμό εκτέλεσης 
των εργασιών με τέτοιο τρόπο ώστε η δαπάνη των εργασιών να καλύπτεται από τη 
διατιθέμενη για το έργο πίστωση και παράλληλα να απορροφάται έγκαιρα η 
διατιθέμενη για το έργο πίστωση. 
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα που 
προβλέπεται από τα άρθρα 48 και 49 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης των τμηματικών προθεσμιών, με 
υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα που ορίζεται σε 5% της μέσης 
ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της 
προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Οι ποινικές ρήτρες για 
υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνουν το 3% 
του ποσού της σύμβασης και γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του 
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
 



ΑΡΘΡΟ 9ο - Ημερολόγιο έργου - Παραλαβές 
Το ημερολόγιο του έργου με τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 47 του 
Νόμου 3669/2008, τηρείται με μέριμνα του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει με την Υπηρεσία στην παραλαβή των 
εκάστοτε εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία αυτά θα 
είναι «εις διπλούν» θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων θα 
υπογράφονται επί τόπου από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα 
αντίγραφο και από τους δύο. 
Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος του έργου, θα συντάσσονται από τον 
ανάδοχο και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω παραλαβών, 
σχετικά λεπτομερή σχέδια στα οποία θα εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες 
εργασίες, οι διαστάσεις τους και θα είναι λεπτομερέστατα και συμπληρωμένα με 
σημειώσεις, όπου χρειάζεται.  
Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται σε επιμετρήσεις του έργου και η μη 
έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική πληρωμή. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο - Επιμετρήσεις 
Για τις επιμετρήσεις του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
Για διακριτά μέρη του έργου, ο ανάδοχος στο τέλος κάθε μήνα συντάσσει 
επιμετρήσεις για τις εργασίες του προηγουμένου μήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο 
στη Δ/νουσα Υπηρεσία αφού τις υπογράψει με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν 
από τον ανάδοχο». 
Μέσα σε δύο (2) μήνες το αργότερο από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που 
λείπουν ως και την τελική επιμέτρηση. 
Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιμέτρησης ολοκληρώνεται από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της. 
Λοιπά θέματα για τις επιμετρήσεις ορίζονται  στο άρθρο 52 του Νόμου 3669/2008, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο - Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην 
περιοχή του έργου κατά τη διάρκεια των εργασιών - Εξυπηρέτηση 
υπαλλήλων επίβλεψης. 
Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήμανση και εξασφάλιση συνεχούς και 
ακώλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου βαρύνει 
τον ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι 
εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη 
φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κ.λπ.), σημάτων και 
πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και να 
επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα 
τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα που 
θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, 
λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά 
προστατευτικά μέτρα - έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν 
φθορές ή απώλειές τους. 
Ο ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που 
θα οφείλεται στη μη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 
Ο Διευθύνων, από μέρους του αναδόχου του έργου, υποχρεούται μετά από 
ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν ή 



διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή 
επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή σε άλλους τόπους παραγωγής. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές 
Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από την ισχύουσα για Δημόσια Έργα 
Νομοθεσία και πιο αναλυτικά ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη. 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08  (ΦΕΚ 116 Α/18-6-
2008): Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων. 
Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές (όπως ισχύουν σήμερα) (όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τον Ν.4281/14).  
1. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-
2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-ΕΑΚ 2000, 
όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα). 
2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 
3. 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 κ.λπ. υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης 
κ.λπ. 
4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 
5. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως ισχύει 
σήμερα. 
6. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
7. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 
8. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 
9. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
10. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
11. Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
Οικοδομικών Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα). 
12. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως 
ισχύουν μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 
1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις. 
13. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, 
γειτνίασης με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. 
14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν 
καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 
15. Τα ενιαία Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών που εγκρίθηκαν με την αριθ. 
Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων. 
16. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 
17. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 
18. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε), στο μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την 
Κοινοτική Νομοθεσία. 
19. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 
20. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας 
και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 



21. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις 
οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηματοδότηση - 
Φόροι - Ειδικές δαπάνες βαρύνουσες τον ανάδοχο 
13.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι οι 
τιμές του Τιμολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 
13.2 Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις Εσοδα και οι πληρωμές του 
ανάδοχου θα υπόκεινται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις. Οι νόμιμες κρατήσεις 
καθορίζονται από τη πηγή χρηματοδότησης και από το ποσοστό του εργολαβικού 
οφέλους. 
13.3 Ο ΦΠΑ βαρύνει το κύριο του έργου.  
13.4 Τονίζεται επίσης ότι στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται και τα 
αναγραφόμενα στους Γενικούς Όρους του Περιγραφικού Τιμολογίου Έργων 
Οικοδομικών που έχει εγκριθεί με την Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 
13.5 Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για 
την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Οι  φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και 
οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα και με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
13.6 Στις δαπάνες του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές 
δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών και εκμισθωτών των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών 
υλικών και των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά. 
Οι δαπάνες αποζημιώσεως μηχανημάτων, πρόσθετες επιβαρύνσεις από την ανάγκη 
εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών (αδρανών υλικών και νερού) καθώς και των 
οδών προσπελάσεως προς αυτές. 
Σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή 
και μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η 
Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις για τις 
ανωτέρω αιτίες. 
Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον 
οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, 
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει 
ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο - Έδρα της επιχείρησης - Διορισμός 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 30 
του Ν.3669/2008 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14), ο 
ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή Δ/νση της και 
υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο, κάτοικο Δήμου Χερσονήσου. Εκχώρηση έργου σε 
τρίτους απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο - Δ/νση Έργων από τον Ανάδοχο - Εκλογή προσωπικού - 
Μηχανικά Μέσα - Ώρες Εργασίας.  
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο 
προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και 
οποιαδήποτε άλλα μέσα. 
2. Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο 
κατασκευής γίνεται από τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός 



από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36, 37 και 38 του 
Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα. 
3. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου 
της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το 
μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. Νοείται ότι θα ελεγχθεί αυστηρά η μη τήρηση 
των οριζομένων στο άρθρο 38 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα. 
4. Απαγορεύεται η κάλυψη αφανούς εργασίας ή η εκτέλεση οποιασδήποτε 
εργασίας, η οποία δεν μπορεί να καταμετρηθεί εκ των υστέρων, σε ημέρες αργίας ή 
ώρες μη λειτουργίας της Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο - Πινακίδες του έργου που κατασκευάζεται 
• Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη στην προμήθεια και τοποθέτηση 
πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται με την επωνυμία του Κυρίου του 
έργου, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής. 
• Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη – εκτέλεση - 
πέρας) και την προσκόμισή τους πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο - Πηγές λήψης υλικών - ποιότητα και προέλευση υλικών 
Αν δεν καθορίζονται από τη σύμβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση κατάλληλων σε ποιότητα και 
επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού και να δηλώσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
τις πηγές που θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης 
προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει 
της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της 
αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. 
Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα 
συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντας κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα 
της εργολαβίας. Θα είναι αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του 
αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την 
αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. 
Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για 
την εκτέλεση των έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 
έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες 
αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη 
για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που παραδίδονται σ’ αυτόν 
από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά παραδίδονται 
από τον εργοδότη στον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από 
τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια, που 
θα συμβεί στα υλικά αυτά. 
Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την 
υπηρεσία, ως εξής: 
 
1. Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται στην 
Υπηρεσία τεχνικά φυλλάδια και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς 
και δείγματα.  
2. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν 
λόγω έργο θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. 



Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται 
από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του 
αναδόχου. 
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα 
ή συσκευή, που δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 
Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
ελέγχου του κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για 
εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών  μηχανημάτων  
συσκευών κ.λπ., να υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς 
παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία 
παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο - Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Χρόνος 
υποχρεωτικής συντήρησης του έργου. 
o Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τα έργα σε αρίστη κατάσταση μέχρι 

την παραλαβή τους και να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε φθορά που 
προέρχεται από διάφορες αιτίες.  

o Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο 
ανάδοχος, υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα 
ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς οι εργασίες της αποκατάστασης μπορεί να εκτελεσθούν 
με μέριμνα της διευθύνουσας υπηρεσίας, με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και 
για λογαριασμό του αναδόχου. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 58 και 60 
του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 

o Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για 
βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. 

o Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παράγρ.1 του Ν.3669/2008 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14),  ο χρόνος εγγυήσεως του 
έργου καθορίζεται σε 15 μήνες μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 
παραλαβή.  

o Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 
πρόγραμμα συντήρησης του έργου κατά τον χρόνο εγγύησης, με αναλυτική 
περιγραφή των απαιτούμενων επιθεωρήσεων, εργασιών και απαιτούμενων 
μηχανικών μέσων. Το εν λόγω πρόγραμμα εγκρίνεται από την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία η οποία μπορεί να το τροποποιήσει. 

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο - Αναθεώρηση τιμών 
o Εφαρμόζεται το άρθρο 54 του Ν.3669/2008. 
o Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση 
τιμών 
1. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
2. Το θέμα των ΤΜΝΕ και των ΠΚΤΜΝΕ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 
57 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14, 
λαμβάνοντας υπόψη τις Τιμές μονάδος και το Περιγραφικό Τιμολόγιο που έχουν 
εγκριθεί με την Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 



Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, όπως ισχύει σήμερα και για 
την κατηγορία έργων που προβλέπεται. 
3. Όλες οι νέες τιμές μονάδος που θα συνταχθούν υπόκεινται στην έκπτωση που 
θα προσφερθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο - Πιστοποίηση Εργασιών 
Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις 
πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράμματος εργασιών. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο 
άρθρο 53 του Νόμου 3669/2008. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική 
παραλαβή του 
22.1 Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη 
κατάσταση μέχρι της παραλαβής τους και να επιδιορθώνουμε δαπάνες του κάθε 
φθορά που προέρχεται από διάφορες αιτίες. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 609/1985 ο χρόνος εγγύησης του 
έργου μπορεί να καθορίζεται και μικρότερος των 15 μηνών. Γενικά ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 609/1985 οριστική παραλαβή.  
22.2 Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες, από 
τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται με το άρθρο 54 του Π.Δ. 
609/1985. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 609/1985 οριστική 
παραλαβή. 
22.3 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες 
αποκαταστάσεως τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ’αυτόν όσο και τυχόν άλλων 
συμπληρωματικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωμα, 
οδοστρωσίας ασφαλτικής επίστρωσης, συμπληρωματικής στρώσεως ερεισμάτων 
κ.λ.π.), πάντα μέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζημίες 
που οφείλονται σε αιτίες πλημμελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί 
απ’αυτόν. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο - Απολογιστικές εργασίες  
Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός τιμής εργασιών δια Π.Κ.Ν.Τ.Μ., αυτές εκτελούνται 
απολογιστικά, μόνο ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου προς την 
επιβλέπουσα υπηρεσία και έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας και του εργοδότη, που θα 
καθορίσει και τους όρους εκτέλεσης, διαφορετικά και αποζημίωση δεν καταβάλλεται 
στον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο - Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 
 
24.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 
7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
 
24.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 
παρ.7). 



 
β. Να  λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, 
στο χρονοδιάγραμμα των  εργασιών,  καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή 
άλλες αναγκαίες  αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της 
κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων,  να  τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την  αναγκαιότητα της τήρησης 
των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη 
συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 
305/96 (αρ.10, 11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ' στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι 
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη 
ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των 
μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο 
έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 
 
24.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα  της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί τα ακόλουθα: 
 
24.3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - 
Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 
 
α. Να διαβιβάσει  στην αρμόδια επιθεώρηση  εργασίας  πριν από την έναρξη  των 
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με 
προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο 
οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο 
προβλεπόμενος  όγκος εργασίας  θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 
3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 111 του 
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
 
β. Να  ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των  ΣΑΥ-ΦΑΥ τα  οποία αποτελούν 
τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 
305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία 
ενσωματώθηκε στο Ν.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: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
 



ε. Να  τηρήσει τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 
305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ)  του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και 
να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους 
εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
 
Αντίστοιχα  ο ΦΑY αποσκοπεί  στην πρόληψη και στον περιορισμό  των κινδύνων για 
όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) 
και στις ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001  (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν  στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.4), όταν: 
 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν  ενέχουν  ιδιαίτερους  κινδύνους: 
Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα 11). 
γ. Απαιτείται   εκ  των  προτέρων   γνωστοποίηση   στην   αρμόδια   επιθεώρηση 
εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή 
του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και 
υγείας   (ΣΑΥ, ΦΑΥ)  του  έργου   από   την  αρμόδια   Επιθεώρηση   Εργασίας 
σύμφωνα  με το άρθρο 7 παρ.1  εδάφιο  α· του Ν.4030/2011  (ΦΕΚ  249/Α/25-11-
2011)  και την αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του 
Σ.ΕΠ.Ε. 
 
3. Ο  ΦΑΥ  καθιερώνεται  ως  απαραίτητο  στοιχείο  για  την  προσωρινή  και  την 
οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: ΓΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 
 
4. Μετά την αποπεράτωση  του έργου, ο ΦΑΥ  φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου 
του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.11) και ΓΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑγ και την κατάρτιση του ΦΑγ 
περιλαμβάνονται  στην  ΕΓΚYΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
24.3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας,  γιατρό εργασίας - 
τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
 
Σύμφωνα με τα Π.Δ 305/96 και Π.Δ 17/96 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός 
προθεσμίας 25 ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης, να υποβάλλει στην 
υπηρεσία τη δήλωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ), Συντονιστού Υ 



& Α κατά την κατασκευή (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφάλειας (ΓΑ), καθώς και τη σχετική 
γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών προς το ΚΕ.Π.Ε.Κ. του Νομού. 
Επίσης ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωμένος να 
καταρτίσει και να υποβάλλει στη Δ/ση του έργου υπηρεσία, εντός προθεσμίας 25 
ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης, (πάντως πριν από την έναρξη του 
έργου) σχέδιο ασφάλειας και υγείας και φάκελο ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του Ν.305/96. 
 
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). 
 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει 
στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 
έως 25). 
 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε  εργαζόμενους στην επιχείρηση 
ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές 
Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η 
ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό  της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9). 
 
δ. Στα πλαίσια των  υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των:  τεχνικού 
ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο 
εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 
 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 
εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/1Ο (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.3850/1Ο (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 3850/1Ο αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και 
να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 
εκπρόσωπο των εργαζομένων των   οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 
ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2β). 
Τα μέτρα που λαμβάνονται  για την αποτροπή  επανάληψης  παρόμοιων ατυχημάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 



Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος  όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού  τραυματισμού  ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα  όλα  τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ. 43 
παρ. 2γ). 
 
5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
24.3.3  Ημερολόγιο  Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο  Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση  
εργασίας,  πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 
(αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
 
Το  ΗΜΑ  θεωρείται,  σύμφωνα  με  την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, 
Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους 
υπόχρεους για την διενέργεια  των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα 
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 
επιθεωρητής εργασίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την 
Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
24.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Ημερολόγιου 
Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 
 
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται με το Η Μ Α. 
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση 
και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 
αναγραφόμενων υποδείξεων/διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον 
τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος. 
 
24.4.  Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων 
των εργασιών στο εργοτάξιο. 
 
24.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών, τα παρακάτω μέτρα  ασφάλειας και υγείας: 
 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα  χώρου του 
εργοταξίου  με ιδιαίτερη  προσοχή  στη σήμανση   και περίφραξη  των επικίνδυνων 
θέσεων: ΠΔ 1 05/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 
 



β. Τον εντοπισμό  και  τον έλεγχο  προϋπαρχουσών  της έναρξης  λειτουργίας  του 
εργοταξίου  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων  και εκτροπή  τυχόν υπαρχόντων  εναερίων 
ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους  
εργαζόμενους  από  τον κίνδυνο  ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81  (αρ.75-79), ΠΔ 
305/96  (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα 11,  παρ.2). 
 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, 
υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από 
τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92  - 95), ΠΔ 305/96  
(αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 
 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων  όπως  κατάρτιση σχεδίου  
διαφυγής  -  διάσωσης  και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από 
τους  εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων  εκρήξεων ή  
αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-1 0), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, 
νιπτήρων, κλπ):  ΠΔ  1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 
 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
στους  εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα 
γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει  εκ των 
προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους  τους προστατεύει ο 
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ.  
1073/81(αρ.102-108),  Ν.1430/84  (αρ.16-18),  ΚΥΑ  8.4373/1205/93 και οι τροποπ. 
αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ). 
 
24.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, 
φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί 
παράγοντες κλπ 
 
Ο ανάδοχος  υποχρεούται: 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή 
διέλευση των πεζών και των οχημάτων  από την περιοχή κατασκευής του έργου, 
σύμφωνα με: 

 
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/0/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες  Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων»  (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα 
για την ασφαλή  διέλευση  των πεζών  κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών» 
- Τις  διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52) 
και την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
 



β. Να  τηρεί τις  απαιτήσεις ασφάλειας  που  αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης 
υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 
48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και 
να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών 
ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών  προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των 
εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.ΙVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31 ,35). 
 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων  
στοιχείων: ΠΔ  216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ  8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 
305/96 [αρ. 8 (γ,  ε, στ,  ζ) και αρ.12  παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα  
11 παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού:  Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 

α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91,  ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της  
οσφυϊκής χώρας και της ράχης  από  χειρωνακτική διακίνηση φορτίων:  ΠΔ 397/94, 
δ)  προστασία από φυσικούς, χημικούς και  βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 
36-41), ΠΔ 82/10. 
 
24.4.3 Μηχανήματα  έργων/Εξοπλισμοί  εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία 
αυτών. 
 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται  ως μηχανήματα έργων 
ΠΔ 304/00 (αρ.2). 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των 
μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών 
μηχανημάτων, των οχημάτων,  των εγκαταστάσεων,  των μηχανών και του λοιπού 
εξοπλισμού   εργασίας   (ζώνες  ασφαλείας   με  μηχανισμό  ανόδου   και  καθόδου, 
κυλιόμενα ικριώματα,  φορητές  κλίμακες,  κλπ) : ΠΔ 1073/81  (αρ.17,  45-74 ),  Ν 
1430/84 (αρ.11-15),  ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 
παραρτ. ΙV μέρος Β τμήμα 11 παρ.7- 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, 
ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ΙV, μέρος Β', 
τμήμα 11, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα 
εξής  στοιχεία: 
 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα  με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, 
μέρος Β', τμήμα 11, παρ. 8.1.γ και8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. 11, παρ.2.1). 
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος  συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση  ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισμού  εργασίας  (ορθή 
συναρμολόγηση  - εγκατάσταση,  καλή  λειτουργία)  και αρχείο  συντήρησης  αυτού 
στο οποίο θα καταχωρούνται  τα αποτελέσματα  των ελέγχων σύμφωνα  με το ΠΔ 



89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, 
συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 
 
24.5 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: 
 
24.5.1 Κατεδαφίσεις: 
 
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, 
Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙV μέρος Β τμήμα 11, παρ.11), 
ΚΥΑ  3329/89  και η τροπ. αυτής: Υ.Α.  Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 
αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 
24.5.2  Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77,ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8 - 
ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00,  Ν. 2168/93, ΠΔ  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ. 111), ΥΑ 
3009/2/21-γ/94,  ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτής  ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95  και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: 
ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β  τμήμα 11 παρ.10). 
 
24.5.3  Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί  κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, 
Εργασίες σε  ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
 
ΠΔ 778/80,  ΠΔ  1073/81  (αρ.34-44),   Ν.1430/84  (αρ. 7-10), ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ .IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα 11 παρ.4-6,14). 
 
24.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. 111), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568  Φ.700.1/96, ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99. 
 
24.5.5  Κατασκευή  δομικών  έργων  (κτίρια, γέφυρες,  τοίχοι  αντιστήριξης, 
δεξαμενές, κλπ.) 
 
ΠΔ 778/80,  ΠΔ 1073/81  (αρ.26-  33,  αρ.98),  ΥΑ 3046/304/89,  ΠΔ 396/94  (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. 111),  ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  μέρος Β τμήμα 11   παρ. 12). 
 



24.5.6  Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, aρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί 
παραγωγής  ενέργειας  και  εργασίες  που  εκτελούνται  στα  υπόγεια  στεγασμένα 
τμήματα  των οικοδομικών  ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη  των 
6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
 
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00,  Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ. 111), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα 11 παρ.10). 
 
24.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 
 
(Υποθαλάσσιες     εκσκαφές,     διαμόρφωση     πυθμένα     θαλάσσης,     κατασκευή 
προβλήτας κλπ  με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων  και καταδυτικού συνεργείου.) 
ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95,   ΠΔ  305/96  (αρ.12,  παραρτ.ΙV  μέρος  Β  τμήμα  11 παρ.8.3  και 
παρ.13). 
 



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

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:  
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΙ 
 
Ν. 495/76 
Ν. 1396/83 
Ν. 1430/84  
Ν. 2168/ 93 
Ν. 2696/99  
Ν. 3542/07 
Ν. 3669/08 
Ν. 3850/10  
Ν. 4030/12 
Ν. 4281/14 
 
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ  
 
Π. Δ. 413/77 
Π. Δ. 95/78 
Π. Δ. 216/78 
Π. Δ. 778/80  
Π. Δ. 1073/81 
Π. Δ. 225/89 
Π. Δ. 31/90 
Π. Δ. 70/90 
Π. Δ. 85/91 
Π. Δ. 499/91 
Π. Δ. 395/94 
Π. Δ. 396/94 
Π. Δ. 397/94 
Π. Δ. 105/95 
Π. Δ. 455/95 
Π. Δ. 305/96 
Π. Δ. 89/99 
Π. Δ. 304/00 
Π. Δ. 155/04 
Π. Δ. 176/05 
Π. Δ. 149/06 
Π. Δ. 2/06 
Π. Δ. 212/06 
Π. Δ. 82/10 
Π. Δ. 57/10 

 
 
ΦΕΚ 337/Α/76 
ΦΕΚ 126/Α/83 
ΦΕΚ 49/Α/84 
ΦΕΚ 147/Α/93 
ΦΕΚ 57/Α/99 
ΦΕΚ 50/Α/07 
ΦΕΚ 116/Α/08 
ΦΕΚ 84/Α/10 
ΦΕΚ 249/Α/12 
 
 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
ΦΕΚ 128/Α/77 
ΦΕΚ 20/Α/78  
ΦΕΚ 47/Α/78  
ΦΕΚ 193/Α/80 
ΦΕΚ 260/A/81 
ΦΕΚ 106/Α/89 
ΦΕΚ 31/Α/90 
ΦΕΚ 31/Α/90 
ΦΕΚ 38/Α/91 
ΦΕΚ 180/Α/91 
ΦΕΚ 220/Α/94 
ΦΕΚ 220/Α/94 
ΦΕΚ 221/Α/94 
ΦΕΚ 67/Α/95 
ΦΕΚ 268/Α/95 
ΦΕΚ 212/Α/96 
ΦΕΚ 94/Α/99 
ΦΕΚ 241/Α/00 
ΦΕΚ 121/Α/04 
ΦΕΚ 227/Α/05 
ΦΕΚ 159/Α/06 
ΦΕΚ 268/Α/06 
ΦΕΚ 212/Α/06 
ΦΕΚ 145/Α/10 
ΦΕΚ 97/Α/10 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
 
ΥΑ 130646/84 
ΚΥΑ 3329/89  
ΚΥΑ 8243/1113/91 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
ΥΑ 3046/304/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 
ΥΑ 21017/84/09 
 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 
 
Δ. 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 
ΦΕΚ 450/Β/94 
ΦΕΚ 451/Β/93 
ΦΕΚ 301/Β/94 
ΦΕΚ 73/Β/94 
ΦΕΚ 978/Β/95 
ΦΕΚ 677/Β/95 
ΦΕΚ 1035/Β/96 
ΦΕΚ 113/Β/97 
ΦΕΚ 987/Β/99 
ΦΕΚ 1186/Β/03 
ΦΕΚ 708/Β/03 
ΦΕΚ 420/Β/11 
ΦΕΚ 59/Δ/89 
ΦΕΚ 1035/Β/00 
ΦΕΚ 1176/Β/00 
ΦΕΚ 686/Β/01  
ΦΕΚ 266/Β/01 
ΦΕΚ 16/Β/03 
ΦΕΚ 905/Β/11 
ΦΕΚ 1287/Β/09 
 
ΦΕΚ 155/Β/96 
 
 
 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 



 
ΑΡΘΡΟ 25ο - Αρχαιότητες 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί στην επιβλέπουσα υπηρεσία 
τυχόν εμφάνιση κατά την κατασκευή του έργου αρχαιοτήτων, με άμεση εφαρμογή 
των κειμένων, περί Αρχαιοτήτων, Διατάξεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο - Τελικές Διατάξεις 
26.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 
λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτομερειακή 
αναφορά σε άλλες θέσεις των τευχών δημοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (με 
τυχόν σύνταξη από μέρους του γεωλογικής μελέτης και εκτέλεση δικών του 
γεωτρήσεων ή και φρεάτων και δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα 
ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου από κάθε πλευρά, της κατάστασης 
των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά 
απαιτούμενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και υλικών κάθε είδους 
κ.λ.π., όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε 
λόγο ή την παρέμβαση Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη του, 
ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, 
των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριμένα 
διαγράμματα της μελέτης, καθώς και τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν, μαζί με 
αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του. 
 
26.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά 
υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε 
οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με το έργο. 
 
 
 
 
 

 
Λ. Χερσονήσου  10/09/2015 

Οι Συντάξαντες 
 
 
 

Βαρδάκης Φιλοκτήτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 10/09/2015 
Ο Προϊστάμενος τμήματος   

 
 
 

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 10/09/2015 

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗ   
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
Πολιτικός Μηχανικός 

  
 
       



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 
Προϋπολογισμός: 55.000,00 ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: Εσοδα 

 
 
 

 Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, 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 Εργου. 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, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ 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 λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 



λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την 
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 
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 κλπ), 
νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται 
κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως 
προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, 
υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 
1.6 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. 

 
1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-

σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-
τριβείο), 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 Εργο, 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)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
(β)  Οταν 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. 

 
1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις 
λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Εργου. 

 
1.9 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 κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και 
μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 
1.10 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 κλπ.) 

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

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται 
για την κατασκευή 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 Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η 
απομάκρυνσή τους από το Εργο.  

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

1.12 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 Εργου 
προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

 
1.13 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. κλπ.),  

(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 κλπ.),  

(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.). 

 
1.14 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 απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

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

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



 
1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) 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 οριζοντας υπογείων 
υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες 
σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-
ΦΑΥ). 

 
1.16 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 επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των 
πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  

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

 
1.18 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.  

 
1.19 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. 

 
1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου 

του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, 
προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 
ορίζεται. 

 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

 



1.22 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.λ.π.) εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 
1.23 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 Εργου. 

 
1.24 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 κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των 
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

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

φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή 
διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Εργου (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. 

 
1.27 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 αποτέλεμα των 
παραπάνω εργασιών. 

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

φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο 
στα τεύχη δημοπράτησης. 



 
1.29 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 κλπ. 

 
1.30 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. 

 
1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, 
όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς 
όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

 
1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και 

γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως 
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

 
1.33 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 κλπ), 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. 
 

1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

 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 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%) ή 
είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός 
προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

  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 κλπ 
 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο 
προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής 
διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
 

     DN / DM  
 
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται 

στο παρόν Τιμολόγιο. 
  

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 
 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της 
συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της 
επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας 
πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

 
     DN / 12 
 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της 
συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή 
του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 
240 mm, με βάση το λόγο:  

 
     ΒN / 240  
  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 



 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου 
 
 
 

 



 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Αρθρο: Ε-01.1.3  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2653 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού πλάτους W5 
 
1. Γενικά 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων 
Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη 
στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της οδού. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, 
απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και 
τα Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  
 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με 
βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
· Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 
· Λειτουργικό πλάτος: 
o κατηγορία W1:  <=0,60 m 
o κατηγορία W2:  <=0,80 m 
o κατηγορία W3:  <=1,00 m 
o κατηγορία W4:  <=1,30 m 
o κατηγορία W5:  <=1,70 m 
o κατηγορία W6:  <=2,10 m 
o κατηγορία W7:  <=2,50 m 
o κατηγορία W8:  <=3,50 m 
· Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 
· Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα 
Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα 
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του 
προτύπου. 
 
Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με 
το εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα 
προβλεπόμενα από την μελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  
 
Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου 
ή/και διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, 
θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 
 
Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά 
τρέχον μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των 
αντιστοίχων στηθαίων με προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει 
πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων 
βύθισης. 
 
Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η 
δαπάνη της αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά 
ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 



 
 
 
 
2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος 
 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα 
πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη 
μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης: 
 
 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 
 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο  
 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, 
Η/Μ κλπ) σύμφωνα με τη μελέτη 
 Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου 
ασφάλειας και της οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην 
εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 
 
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων 
 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα 
πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη 
μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης : 
 
 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. 
 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 
 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, 
Η/Μ κλπ), για την περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη 
 Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη 
μελέτη 
 Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την 
περίπτωση γέφυρας ή τοίχου στέψης. 
 Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  
 Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το 
προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, 
κατά 0,10 m. 
 
Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό 
ΣΑΟ της μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του 
εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής 
κατάλληλης διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το 
αντίστοιχο της μελέτης. 
 
4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 
 
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και 
πλευρικές διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, 
ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της 
νησίδας. 
 
 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 
 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 



 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 
 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη 
μελέτη 
 Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων 
κατασκευών (υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, 
με την προϋπόθεση ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το 
πολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης. 
 Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής 
διατομής της μελέτης, μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του 
οδοστρώματος 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο 
τοποθέτησης αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως 
και 4, ως εξής : 
 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού πλάτους W5 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  40,00 (σαράντα ) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Αρθρο: Ε-01.1.6 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2653 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού πλάτους W2 
 
1. Γενικά 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων 
Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη 
στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της οδού. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, 
απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και 
τα Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  
 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με 
βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
· Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 
· Λειτουργικό πλάτος: 
o κατηγορία W1:  <=0,60 m 
o κατηγορία W2:  <=0,80 m 
o κατηγορία W3:  <=1,00 m 
o κατηγορία W4:  <=1,30 m 
o κατηγορία W5:  <=1,70 m 
o κατηγορία W6:  <=2,10 m 
o κατηγορία W7:  <=2,50 m 
o κατηγορία W8:  <=3,50 m 
· Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 
· Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα 



Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα 
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του 
προτύπου. 
 
Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με 
το εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα 
προβλεπόμενα από την μελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  
 
Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου 
ή/και διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, 
θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 
 
Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά 
τρέχον μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των 
αντιστοίχων στηθαίων με προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει 
πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων 
βύθισης. 
 
Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η 
δαπάνη της αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά 
ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 
 
 
 
 
2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος 
 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα 
πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη 
μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης: 
 
 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 
 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο  
 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, 
Η/Μ κλπ) σύμφωνα με τη μελέτη 
 Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου 
ασφάλειας και της οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην 
εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 
 
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων 
 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα 
πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη 
μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης : 
 
 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. 
 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 
 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, 
Η/Μ κλπ), για την περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη 
 Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη 
μελέτη 
 Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την 
περίπτωση γέφυρας ή τοίχου στέψης. 



 Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  
 Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το 
προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, 
κατά 0,10 m. 
 
Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό 
ΣΑΟ της μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του 
εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής 
κατάλληλης διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το 
αντίστοιχο της μελέτης. 
 
4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 
 
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και 
πλευρικές διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, 
ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της 
νησίδας. 
 
 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 
 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 
 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη 
μελέτη 
 Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων 
κατασκευών (υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, 
με την προϋπόθεση ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το 
πολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης. 
 Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής 
διατομής της μελέτης, μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του 
οδοστρώματος 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο 
τοποθέτησης αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως 
και 4, ως εξής : 
 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού πλάτους W2 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  45,00 (σαράντα πέντε ) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Αρθρο: Ε-02 Κωδ. Αναθεώρησης:  ΟΔΟ-2653           
·  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση τμήματος φθαρμένου η 
κατεστραμμένου μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, σε οποιαδήποτε θέση του οδικού 
άξονα και οποιουδήποτε μήκους.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
Η αποξήλωση του ακατάλληλου μεταλλικού στηθαίου στο καθοριζόμενο από την 
Υπηρεσία μήκος  



Η πρόσθετη δαπάνη τοποθέτησης νέου στηθαίου κατα ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, λόγω του 
σποραδικού χαρακτήρα των εργασιών 
Η περισυλλογή των αποξηλωθέντων στοιχείων και η μεταφορά τους στις θέσεις που 
θα υποδείξει η Υπηρεσία.  
Η δαπάνη της εργοταξιακής σήμανσης, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (νοείται ότι εκτελείται υπό 
κυκλοφορία).  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αποκατάστασης στηθαίων, εφαρμοζόμενη ως 
προσαύξηση των τιμών μονάδος Ε-1.xx του παρόντος τιμολογίου (ΝΕΤ ΟΔΟ)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  2,90 (δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Αρθρο: Ε-04.1 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2653 
Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων 
 
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γεφυρών, γαλβανισμένοι, με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου 
DN 50 mm (σπείρωμα, thread size = 2’’, dεξ = 60,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,2 mm), 
με τα απαιτούμενα τεμάχια περιβολής από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 
μεγαλύτερης διαμέτρου στους ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σιδηροσωλήνων και των ειδικών 
τεμαχίων σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισμένα) 
· η τοποθέτηση και στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του 
κιγκλιδώματος με μηχανικά μέσα ή/και ηλεκτροσυγκόλληση 
· η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις συγκόλλησης με υλικό 
βάσεως ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ. 
· η κοπή, η κάμψη (όπου απαιτείται) και η απομείωση των σωλήνων 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου γαλβανισμένου σωλήνα 
κιγκλιδωμάτων. 
 
Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  12,05 (δώδεκα Ευρώ και πέντε λεπτά) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Αρθρο: Ε-04.2 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2652 
Κιγκλιδώματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα 
 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10025-1, διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του 
κιγκλιδώματος, πλήρως διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις 
απαιτούμενες εργαλειομηχανές, που θα έχουν υποστεί καθαρισμό επιφανείας με 
μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 



ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως 
ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 25 ± 5 μm 
· η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές από 
σκυρόδεμα (διάνοιξη οπής με κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και 
πάκτωση με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια 
διαστελλομένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης  
· η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επι τόπου 
ηλεκτροσυγκόλληση 
· η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής 
σιλικόνης σε δύο στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125 μm 
 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος  
Κιγκλιδώματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: kg 
ΕΥΡΩ:  2,70 (δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Αρθρο: Ε-06 Κωδ. Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6620.1 
· ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΔΟΥ  
 
Tοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού με δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και 
αργυρόλευκο, σύμφωνα με την μελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και 
την ΕΤΕΠ 05-04-04-00 ‘’Οριοδείκτες οδού’‘. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια των οριοδεικτών,  
· η μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης,  
· η διάνοιξη οπής πάκτωσης, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του οριοδείκτη,  
· η επαναπλήρωση της οπής με υλικό ανάλογο με την παραπλήσια επιφάνεια 
της οδού  
· και η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο πλαστικό οριοδείκτη. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  11,50 (έντεκα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
 

 
Λ. Χερσονήσου  10/09/2015 

Οι Συντάξαντες 
 
 
 

Βαρδάκης Φιλοκτήτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 10/09/2015 
Ο Προϊστάμενος τμήματος   

 
 
 

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 10/09/2015 

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗ   
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
Πολιτικός Μηχανικός 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΕΡΓΟ:    Τοποθέτηση στηθαίων 
ασφαλείας 
Προϋπολογισμός: 55.000,00 ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: Εσοδα 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού πλάτους W5 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 

((50+45+15+20))   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 130,00   
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού πλάτους W2 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 

((20+140+90+120+70+10))   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 450,00   
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων 
μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 

((10+15))   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 25,00   
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 

((80+11+5)*3)   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 300,00   
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Κιγκλιδώματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: kg 

(((80+11+5)/1,75+2)*(1,20*10,4+23,55/100*25))   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.200,00   
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Πλαστικοί οριοδείκτες οδού 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 

((4+2))   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00   

 

 

 
Λ. Χερσονήσου  10/09/2015 

Οι Συντάξαντες 
 
 
 

Βαρδάκης Φιλοκτήτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 10/09/2015 
Ο Προϊστάμενος τμήματος   

 
 
 

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 10/09/2015 

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗ   
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
Πολιτικός Μηχανικός 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΕΡΓΟ: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 

 
                            

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 
1 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία 

ασφαλείας, ικανότητας 
συγκράτησης Ν2 που 
τοποθετούνται με έμπηξη, 
κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W5 

m Ε-01.1.3  130,00 40,00 5.200,00 

2 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία 
ασφαλείας, ικανότητας 
συγκράτησης Ν2 που 
τοποθετούνται με έμπηξη, 
κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W2 

m Ε-01.1.6 450,00 45,00 20.250,00 

3 Πρόσθετη αποζημίωση για την 
αποκατάσταση φθαρμένων ή 
κατεστραμμένων μεταλλικών 
στηθαίων ασφαλείας  

m Ε-02 25,00 2,90 72,50 

4 Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες 
κιγκλιδωμάτων 

m Ε-04.1 300,00 12,05 3.615,00 

5 Κιγκλιδώματα. Σιδηρά 
κιγκλιδώματα 

kg Ε-04.2 1.200,00 2,70 3.240,00 

6 Πλαστικοί οριοδείκτες οδού τεμ. Ε-06 6,00 11,50 69,00 

ΣΥΝΟΛΟ 32.446,50 

 

  ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%: 5.840,37 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 38.286,87 
  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ): 5.743,03 

   ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 44.029,90 

   ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 685,55

   ΣΥΝΟΛΟ: 44.715,45 
    ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%: 10.284,55 

  55.000,00 

 

 

 
Λ. Χερσονήσου  10/09/2015 

Οι Συντάξαντες 
 
 
 

Βαρδάκης Φιλοκτήτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 10/09/2015 
Ο Προϊστάμενος τμήματος   

 
 
 

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 10/09/2015 

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗ   
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
Πολιτικός Μηχανικός 

        



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ Δ/νση: Ελευθερίας 50 
Τ.Κ. 700 14 Λ. Χερσονήσου 
Τηλεφ: 2897340000 
FAX: 2897022977 
e-mail: dimos@hersonisos.gr 

 
ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
Έργο: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 
Χρηματοδότηση: Εσοδα 
 
 
Προϋπολογισμός: 55.000,00 ΕΥΡΩ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ Δ/νση: Ελευθερίας 50 
Τ.Κ. 700 14 Λ. Χερσονήσου 
Τηλεφ: 2897340000 
FAX: 2897022977 
e-mail: dimos@hersonisos.gr 

 
ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
Έργο: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 
Χρηματοδότηση: Εσοδα 
 
 
Προϋπολογισμός: 55.000,00 ΕΥΡΩ 

 
 

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων 
________________________________ 
με έδρα _________________________ οδός ________________________ 
αριθμ. _____ 
Τ.Κ. ______ Τηλ. _________ Fax ___________ 
 
ΠΡΟΣ: 
Δήμο Χερσονήσου 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου, που αναγράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και 
χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το ακόλουθο 
ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης. 



 

Προϋπολογισμός 
(μόνο εργασίες) 

Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%) 
Ε1 

 
Δαπάνη μετά 
την έκπτωση Αξία Ολογράφως Αριθμητικώς 

32.446,50    

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη 
μελέτη Σσ= 

32.446,50 Κατά την προσφορά Σπ=  

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 5.840,37 18% Χ Σπ= 
Συνολική Δαπάνη έργου κατά τη 

μελέτη ΣΣ= 38.286,87
κατά την προσφορά ΣΔΕ= 

Από μεταφορά 
Απρόβλεπτα 15% Χ ΣΣ= 5.743,03

 
15% Χ ΣΔΕ= 

Σύνολο Σ1= 44.029,90 Π1= 
Αναθεώρηση 685,55 (1-Ε1) Χ ____ 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη 
μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 

44.715,45 Κατά την προσφορά 
Π2= 

_____________________ 
Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
 

(Υπογραφή και σφραγίδα) 
 
 

                                             
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 21/09/2015 
Η Προϊσταμένη της Δ/ΝΣΗΣ 

 
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
Πολιτικός Μηχανικός 
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