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ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: 
 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    130.000,00   Ευρώ 

ΠΡΟΕΛ. ΠΙΣΤΩΣ. :  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ + ΣΑΤΑ 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 130.000,00 € με το Φ.Π.Α. (24%) 
πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις στο κτίριο του 4ου Νηπιαγωγείου Σιδηροκάστρου και στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου. 

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής επεμβάσεις: 
 
 

1. 4ο Νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου 
 

Από την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει αντικατάσταση της κεραμοσκεπής στο 
κτίριο όπου στεγάζεται το 4ο Νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου. 

 
Σημερινή κατάσταση 
Στο ΟΠ 74 είναι κατασκευασμένο το κτίριο όπου στεγάζεται το 4ο Νηπιαγωγείο 

Σιδηροκάστρου. Το κτίριο είναι άνω των 50 ετών και λόγω παλαιότητας παρουσιάζει 
προβλήματα εισροής ομβρίων υδάτων από την κεραμοσκεπή. 

Στο παρελθόν κατά καιρούς έχουν γίνει επεμβάσεις για την επισκευή σημειακά της 
κεραμοσκεπής όμως αυτές δεν επαρκούν πλέον και πλέον εμφανίζονται και καθιζήσεις σε 
κάποιες από τις πλευρές της κεραμοσκεπής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει 
αντικατάσταση όλης της σκεπής.  

Η επιφάνεια της κεραμοσκεπής είναι 270 τ.μ. (σε οριζόντια προβολή).  
 
Παρεμβάσεις του έργου 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο έργο είναι: 
1. Καθαίρεση της παλιάς κεραμοσκεπής. 
2. Νέος σκελετός από ξυλεία πριστή.  
3. Επί του σκελετού θα στρωθεί σανίδωμα και μεμβράνη για την υγρομόνωση.  
4. Επί της κεραμοσκεπής θα γίνει επίστρωση με κεραμίδια.  
5. Θα τοποθετηθεί θερμομόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm για της 

ανάγκες του χώρου.  
6. Περιμετρικά της κεραμοσκεπής θα κατασκευαστούν υδρορροές από στραντζαριστό 

αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο με πλαστικές κατεβασιές Φ75. 
 
 

2. 1ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου 
 

Από την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει κατασκευή νέων χώρων υγιεινής  στο 
κτίριο όπου στεγάζεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου. 

 
Σημερινή κατάσταση 
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Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου δεν διαθέτει χώρους υγιεινής εντός του 
κτιρίου. Οι χώροι υγιεινής (WC μαθητών) βρίσκονται χωροθετημένοι εντός του προαύλιου 
χώρου σε άλλο κτίριο και οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να καλύπτουν μία απόσταση της 
τάξεως των 35 μέτρων για να χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς. Γίνεται έτσι εύκολα 
κατανοητό ότι ειδικά κατά την περίοδο του χειμώνα υπάρχει δυσκολία στο γεγονός αυτό η 
οποία δυσχεραίνει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 
Παρεμβάσεις του έργου 
Η παρέμβαση που προτείνεται με το παρόν έργο είναι η κατασκευή προσθήκης στο 

κτίριο του Δημοτικού Σχολείου από τη βορινή πλευρά. Η προσθήκη θα είναι εμβαδού 44 τ.μ. 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Στους νέους χώρους υγιεινής θα περιλαμβάνονται, 3 WC 
αγοριών, 3 WC κοριτσιών και 2 WC για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η πρόσβαση στις νέες 
τουαλέτες θα γίνεται μέσα από το κτίριο του Δημοτικού σχολείου από το σημείο του 
προθαλάμου της βορινής πόρτας του κτιρίου. 

Το κτίριο θα κατασκευαστεί από φέρουσα τοιχοποιία με πλάκα από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Προβλέπεται η τοποθέτηση των απαιτούμενων μονώσεων. Οι επιστρώσεις σε 
δάπεδα και τοίχους θα γίνουν με κεραμικά πλακίδια επιλογής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Τα κουφώματα θα είναι αλουμινίου. Θα κατασκευαστεί πλήρες υδραυλικό δίκτυο ύδρευσης 
και αποχέτευσης οι οποίες θα συνδεθούν με τα υφιστάμενα δίκτυα. Θα κατασκευαστεί 
δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Όλα τα ανωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά στα σχέδια της 
μελέτης του έργου. 

 
Η διάθεση των προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων καθορίζεται από τις διατάξεις 

της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 /23-8-2010 (ΦΕΚ1312Β) άρθρο 7§3 (εδαφ.β) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Το κόστος μεταφοράς και διαχείρισης των ΑΕΚΚ βαρύνει τον ανάδοχο 
και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. Για την αποζημίωση λαμβάνεται υπόψη το υπ’ 
αριθμ. ΔΚΠ839/28-6-2017 έγγραφο του Τμήματος Τευχών Δημοπράτησης και Τιμολόγησης 
Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών. 

 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

(96.500,00 €) καθώς και από πιστώσεις ΣΑΤΑ (33.500,00), και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Επιβλέπουσα Αρχή του έργου θα είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 

και Πολεοδομίας του Δήμου Σιντικής.   
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

 
 
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

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

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 

περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

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

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 

παρόντος. 

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

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 

εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 

επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και 

τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

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

μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 

Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 

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

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 

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

προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 

εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό 

χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου 

κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 

την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

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

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

Δημόσιο 

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

συγκεκριμένου έργου. 

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

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας 

των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 

αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 

(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή 

τους.  

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

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
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περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

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

στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 

σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

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

κ.λπ.),  

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

των εργασιών),  

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

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

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

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

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα 

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

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

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

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

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

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου 

απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 
εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του 

εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 

ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς 
και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και 

σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
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αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 

οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 

υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 

του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς 
και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 

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

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

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

με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

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

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση 

των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 

κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 

καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν 

υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 

εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 

μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση 
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 

γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

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

για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση 

ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 

ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση 

των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

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

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

έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 
την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 

εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

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

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 

όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 

έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 

άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 

χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 

χρόνου απασχόλησης. 



9 
 

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

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 

νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη 
ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

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

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 

χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 

μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 

διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 

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

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά 

όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι 
εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των 

μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
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Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

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

υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 

πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 

του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 

ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

παρόντος Τιμολογίου. 

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

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 

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

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

0,03 

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

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

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

10.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

 

 Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και όχι των 
προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις 
δυσπροσίτων και ειδικών έργων.  

 Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.  

 Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -μεταφοράς των υλικών περιλαμβάνονται 

ανηγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα. 

 

 

Άρθρο 1ο  

10.01   Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 
 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, 
σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης 

και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 

 
Τιμή ανά τόνο (ton) 

 
                   10.01.02   Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104 
                           

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

                              (Αριθμητικώς) :  1,65 

 
 

Άρθρο 2ο  

10.07   Μεταφορές με αυτοκίνητο 
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

 
                   10.07.01   δια μέσου οδών καλής βατότητας 

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
              

             Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Μηδέν ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

                              (Αριθμητικώς) :  0,35 

 
 

Άρθρο 3ο  

12.13   Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U 
 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα 
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με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές 
και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

β.Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του 

αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
08-06-02-01. 

γ.Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα 
καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων 

δικτύων"  

 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U 

με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως 
με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι 

συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του 

παρόντος Τιμολογίου. 

 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 

κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

 

                   12.13.01.03   Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm 
             Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6620.1 

 
                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

                              (Αριθμητικώς) :  2,70 

 

 

20.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι 

μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή 

μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους 
του ΝΕΤ ΟΙΚ.  

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

επανεπιχώσεις) 

 
 

Άρθρο 4ο  
20.05   Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων 

 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 
m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους 

έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την 
μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη 

των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων" 

 

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

 
                   20.05.01   σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 
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                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

                              (Αριθμητικώς) :  4,50 

 
 

Άρθρο 5ο  
20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 

 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 

προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
 

       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Μηδέν ευρώ και ενενήντα λεπτά 

                (Αριθμητικώς) :  0,90 

 

 

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

 

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 

αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 

μονάδος. 
  Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 

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

δάπεδο κλπ).  

 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς 
τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα 

αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 

 
 

Άρθρο 6ο  
22.22   Καθαίρεση επικεραμώσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 
 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή 

των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
                   22.22.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 

                           

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

                              (Αριθμητικώς) :  6,70 

 

 
Άρθρο 7ο  

22.30   Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές 

 
Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε 

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε 
ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 

ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή 
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των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων 
καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

                   22.30.08   Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2 
             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Δ 

              

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Τριάντα εννέα ευρώ  

                              (Αριθμητικώς) :  39,00 

 

 
Άρθρο 8ο  

22.45  Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των 
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά 

στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά 

προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 
 

       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

                (Αριθμητικώς) :  16,80 

 
 

Άρθρο 9ο  
22.51  Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276 

 
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά 

κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού προς φόρτωση ή 
αποθήκευση.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου  
 

       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Πενήντα έξι ευρώ 

                (Αριθμητικώς) :  56,00 

 
 

32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

 
 

Άρθρο 10ο , 11ο  
32.01  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή 

πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 

υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
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01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 

ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 

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

στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς 
αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

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

προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται 
και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

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

τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής 
της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

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

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

κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 

                   32.01.03   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

 

             Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Ογδόντα τέσσερα ευρώ  

                              (Αριθμητικώς) :  84,00 

 

                   32.01.04   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
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             Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Ενενήντα ευρώ  

                              (Αριθμητικώς) :  90,00 

 
 

Άρθρο 12ο , 13ο  

32.25  Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο 
της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 

 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν 
υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 

προσωπικού.  

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει 
τα 30,00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή 

στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 
 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

                   32.25.02   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.4 

 

             Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

                              (Αριθμητικώς) :  16,80 

 
                   32.25.03   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5 
 

             Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

                              (Αριθμητικώς) :  16,80 

 
 

 38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ  

 
 

Άρθρο 14ο  
38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3816 

 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, 

στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, 
αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπεδο 

εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών 
από σκυρόδεμα (τύποι)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού 
και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
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       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

                (Αριθμητικώς) :  15,70 

 

 
Άρθρο 15ο   

38.20  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή 

της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην 

Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 

βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 

οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται 

αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
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 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή 

αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από 

το δάπεδο εργασίας.  
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 
 

                   38.20.02   Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
              

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Ένα ευρώ και επτά λεπτά 

                              (Αριθμητικώς) :  1,07 

 
 

Άρθρο 16ο  
38.45  Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 

(αποστατήρες) χαλύβδινου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  

 
       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

                (Αριθμητικώς) :  2,20 

 
 

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ  

 

 Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτόπλινθου έχουν 
εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτόπλινθων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου 

εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα 

κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με 
σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου     

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, 

αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται: 
γ)  Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

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

- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 

- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 

- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
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δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή 
σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι με 

οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

 
 

Άρθρο 17ο  
46.15  Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή 

και μεγαλυτέρων διαστάσεων 

 
Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά 

παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του 

έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου,  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  
 

                   46.15.01   Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 

 

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

                              (Αριθμητικώς) :  22,50 

 

 

49.  ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ  

 

 
Άρθρο 18ο , 19ο  

49.01  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και 

ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε 
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ 

ΟΙΚ 38.20. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 
                   49.01.01   Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

              
                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

                              (Αριθμητικώς) :  16,80 

 

                   49.01.02   Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 
              

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δεκαεννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

                              (Αριθμητικώς) :  19,70 

 
 

 52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ  
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Άρθρο 20ο  

52.66  Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες   
 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  βυζαντινά) ή 
τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή 

πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες 

(απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική 

ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 
4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης 

ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και 
την εργασία πλήρους κατασκευής.  

 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως 
μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της 

ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του 
πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής  

 
                   52.66.02   Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m 

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5267 

 
                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Εξήντα ένα ευρώ 

                              (Αριθμητικώς) :  61,00 

 

 
Άρθρο 21ο  

52.80  Σανίδωμα στέγης 
 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και 

εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

                   52.80.02   Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm 
             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5282 

 

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δεκαεννέα ευρώ 

                              (Αριθμητικώς) :  19,00 

 

 

61.  ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  

 

 Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 

εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 

θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
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- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των 

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

παλαιάς κατασκευής. 

 
 

Άρθρο 22ο  

61.28  Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6128 

 
Πλήρως συναρμολογημένοι σκελετοί από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσματα, 

εργοστασιακής βαφής φούρνου, με χρήση γαλβανισμένων κοχλιών, περικοχλίων και 
ροδελλών, τοποθετούμενοι σε υπόστεγα κλειστά ή ανοικτά, εξέδρες, πύργους, ιστούς, 

υδατογέφυρες, πεζογέφυρες κ.λ.π. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα απαιτούμενα ικριώματα, ο πάσης φύσεως εξοπλισμός 
και η εργασία ανέγερσης και συναρμολόγησης, σύμφωνα με την μελέτη. 

  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής σκελετού. 

 

       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

                (Αριθμητικώς) :  4,50 

 

 

65.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  

 

 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

γ)  Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 
δ)  Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και 

υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών 
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 

mm,  

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα 
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 

εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και 
θερμομόνωσης. 

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

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο 

άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 
ε)  Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 

ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

 
 

Άρθρο 23ο  
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65.05  Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6502 

 

Θύρες συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, 
ανοιγόμενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-

03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ 

                (Αριθμητικώς) :  175,00 

 
 

Άρθρο 24ο  

65.17  Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα 
 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό 

κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 

Αλουμινίου". 
  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

                   65.17.01   Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο  
                                     άξονα 

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6519 

 
                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Διακόσια ευρώ 

                              (Αριθμητικώς) :  200,00 

 

 
Άρθρο 25ο  

65.60  Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6542 

 

Κατασκευές από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου, πάχους έως 2,0 mm, πάσης φύσεως 
και μορφής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, πλήρως τοποθετημένες 

και στερεωμένες με οποιονδήποτε τρόπο επί της υποκείμενης επιφανείας. 
Η ηλεκτροστατική βαφή και τυχόν μεταλλικός σκελετός στήρικης, εάν προβλέπονται, 

τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής (kg), με αναλυτική επιμέτρηση των διατομών του 

αλουμινίου.   
 

       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Εννέα ευρώ 

                (Αριθμητικώς) :  9,00 

 
 

71.  ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  

 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 

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

κλπ 
-  Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 

- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
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- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 

- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 

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

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

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 

-  Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 

περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 

λόγω καιρικών συνθηκών). 

 

 
Άρθρο 26ο  

71.21  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7121 
 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 
cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) 

και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το 
έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

              (Αριθμητικώς) :  13,50 

 

 

72.  ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ  

 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α)  Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 

- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 

- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 

- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 

- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 

απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων 

κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα 

αυτών. 
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β)  Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή 

ηλεκτροστατικά βαμμένου αλλουμινίου. 
γ)  Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της 

κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες 
επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε 

κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 
 

Άρθρο 27ο  
72.21.1  Επικεράμωση με κεραμίδια μακεδονίτικου τύπου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7211 
 

Επικεράμωση με κεραμίδια με αυλακώσεις, μακεδονίτικου τύπου, πλήρης με τους 

απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με τη μελέτη 
και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ". 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η 

εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή 

τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας: 
 

       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

              (Αριθμητικώς) :  21,70 

 
 

73.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

 

 

Άρθρο 28ο  
73.33  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331 
 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των 

αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό 

πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου.  

 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

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

              
                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

                          (Αριθμητικώς) :  33,50 
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Άρθρο 29ο  

73.34  Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7326.1 
 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη 
"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της 

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό 
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών 

του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 

διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.  
 

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

                   73.34.01   Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 
              

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

                          (Αριθμητικώς) :  33,50 

 
 

76.  ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ  

 

 

Άρθρο 30ο  
76.27  Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7609.2 
 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 

(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας 
και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί 

υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και 
σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

                   76.27.02   Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm,  
                                     κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

              
                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Πενήντα τέσσερα ευρώ  

                          (Αριθμητικώς) :  54,00 

 

 

 77.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

 

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

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 

την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
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πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 

επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 

αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 

προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   

γ)  Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 

του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  

 

 
Άρθρο 31ο  

77.10  Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7725 

 
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, 

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό 
πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 
       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

              (Αριθμητικώς) :  3,90 

 

 
Άρθρο 32ο  

77.30  Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως 
διαλύτου. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7735 

 
Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό 

οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

 

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και 
δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία). 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

              (Αριθμητικώς) :  3,90 

 

 
Άρθρο 33ο , 34ο  

77.80  Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1 
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Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών επιχρισμάτων".  
 

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

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

              
                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Εννέα ευρώ  

                              (Αριθμητικώς) :  9,00 

 

                   77.80.02   Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο- 
                                     ακριλικής βάσεως. 

              

                    Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 

                              (Αριθμητικώς) :  10,10 

 

 

 79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ  

 

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

 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 

προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 

συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  

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

παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.    

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

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 

θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  

 
 

Άρθρο 35ο  
79.01  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7901 

 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ, 

εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί 
τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
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              (Αριθμητικώς) :  1,70 

 

 
Άρθρο 36ο  

79.10  Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912 

 

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, 
υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μη υφαντές ίνες 

πολυπροπυλενίου. 
 

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  
πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της 

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το 

υλικό 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά) 
 

       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

              (Αριθμητικώς) :  1,70 

 
 

Άρθρο 37ο  
79.46  Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 

πολυστερίνη πάχους 50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934 
 

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε 
διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με 

επικόλληση αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

                          (Αριθμητικώς) :  14,50 

 
 

Άρθρο 38ο  
79.47  Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 

50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934 
 

Θερμομόνωση τοίχων, οποιασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία 

πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση 

εξωτερικών τοίχων". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

                          (Αριθμητικώς) :  11,80 

 
 

Άρθρο 39ο  
79.48  Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη 

πολυστερίνη πάχους 50 mm 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934 
 

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με 

πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση 
αυτών.  

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 

                          (Αριθμητικώς) :  12,30 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  -  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 

Άρθρο 40ο  

Νιπτήρας 42x56 με κολώνα πλήρως τοποθετημένος, δηλ. νιπτήρας, σιφώνι, 
βαλβίδα  

  
Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων 42x56 με 

κολώνα (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές) με 

το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα, το σιφώνι, ο 
αναμικτήρας με την σύνδεση του προς το δίκτυο θερμού – ψυχρού νερού μέσω 

γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων εύκαμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα 
άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη με 

τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, 

τσιμεντοκονία κ.λ.π.) επί τόπου του έργου και  η εργασία για παράδοση των πιο πάνω σε 
κανονική λειτουργία.  

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
       Τ.Ε. ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Εκατό ευρώ 

                                 (Αριθμητικώς) : 100,00   

 

 
Άρθρο 41ο   

Λεκάνη Ευρωπαϊκού τύπου πλήρης και δοχείο πλύσης 

  
Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση λεκάνης Ευρωπαϊκού τύπου (σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές), με δοχείο πλύσης χαμηλής 
πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. Περιλαμβάνονται η 

σύνδεση προς το δίκτυο αποχέτευσης, το πλαστικό κάθισμα με το κάλυμμα, με τα υλικά 
και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου του έργου και την εργασία για 

παράδοση και πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
       Τ.Ε. ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Εκατόν πενήντα ευρώ 

                                 (Αριθμητικώς) : 150,00   

 

 
Άρθρο 42ο   

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm διαστ. 42x60cm μπιζουτέ 
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Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση καθρέπτη τοίχου πάχους 4mm διαστ. 42x60cm 

μπιζουτέ (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές) με 

το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα καθρέπτη, βίδες, κ.λ.π.) επί τόπου του έργου 

και  η εργασία για παράδοση των πιο πάνω έτοιμων για χρήση.  
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
       Τ.Ε. ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Είκοσι πέντε ευρώ 

                                 (Αριθμητικώς) : 25,00   

 
 

Άρθρο 43ο   

Χαρτοθήκη μεταλλική επιχρωμιωμένη με καπάκι 
  

Χαρτοθήκη μεταλλική επιχρωμιωμένη με καπάκι, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

       Τ.Ε. ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Δεκαοκτώ ευρώ 

                                 (Αριθμητικώς) : 18,00   

 

 

Άρθρο 44ο   
Κρουνός βρύσης επί νιπτήρος 

 
Κρουνός εκροής (Βρύση) ανοξείδωτος επί νιπτήρος με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως 

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.  

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
       Τ.Ε. ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Είκοσι πέντε ευρώ 

                                 (Αριθμητικώς) : 25,00   

 
 

Άρθρο 45ο    
          Ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων και φωτισμός στο νέο κτίριο 

τουαλετών 
 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών 

ρευμάτων των τουαλετών του κτιρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές 
όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, και στα σχέδια της μελέτης και τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών στα WC επιλογής της 
Υπηρεσίας. 

Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται έστω και αν δεν αναφέρονται παραπάνω 

(κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήματα σύνδεσης, πίνακες, φωτιστικά κλπ.) καθώς και κάθε 
άλλη εργασία όπως αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης του 

έργου. 
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης τοποθέτηση, οι συνδέσεις, οι 

δοκιμές της εγκατάστασης και οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες. 
(Ουδεμία εργασία του παρόντος άρθρου θα πληρωθεί με τιμές μονάδας δεδομένου ότι 

όλες περιλαμβάνονται στο κατ’ αποκοπή τίμημα) 

 
(κατ’ αποκοπή τίμημα) 
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       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Πεντακόσια ευρώ 

                (Αριθμητικώς) :  500,00 

 
 

Άρθρο 46ο    
         Εγκατάσταση ύδρευσης στο νέο κτίριο τουαλετών 

 

Πλήρη κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία του δικτύου ύδρευσης του έργου που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα που αποτελείται: 

Κατασκευή του δικτύου ύδρευσης από την κεντρική παροχή που βρίσκεται με νέες 
σωληνώσεις πολυπροπυλαινίου (ppr) (τύπου WEFATHERM FASER) και συμπλήρωση 

σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται έστω και αν δεν 

αναφέρονται παραπάνω (γωνίες, ταυ, μούφες, βάνες, κλπ.) καθώς και κάθε άλλη εργασία 

όπως αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη (διανοίξεις οπών και αποκαταστάσεις) και στα 
σχέδια της μελέτης του έργου. 

Στο κατά αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή της υδραυλικής 
εγκατάστασης (τοποθέτηση και σύνδεση των δικτύων, εξαρτημάτων και υδραυλικών 

υποδοχέων), οι δοκιμές της εγκατάστασης καθώς και η σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο 

του σχολείου. 
 

(κατ’ αποκοπή τίμημα) 
 

       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δύο χιλιάδες ευρώ 

                (Αριθμητικώς) :  2.000,00 

 
 

Άρθρο 47ο    
         Εγκατάσταση αποχέτευσης στο νέο κτίριο τουαλετών 

 

Πλήρη κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης του έργου που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα που αποτελείται: 

Κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης εντός των νέων WC σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης. Σύνδεση του νέου δικτύου με το υφιστάμενο κεντρικό φρεάτιο αποχέτευσης 

σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται έστω και αν δεν 
αναφέρονται παραπάνω (γωνίες, ταυ, μούφες, καπέλα εξαερισμού, σιφώνια κλπ.) καθώς 

και κάθε άλλη εργασία όπως αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη (διανοίξεις οπών και 
αποκαταστάσεις) και στα σχέδια της μελέτης του έργου. 

Στο κατά αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή της υδραυλικής 
εγκατάστασης (τοποθέτηση και σύνδεση των δικτύων, εξαρτημάτων και υδραυλικών 

υποδοχέων), οι δοκιμές της εγκατάστασης, η σύνδεση του νέου δικτύου αποχέτευσης με 

την υφιστάμενη αποχέτευση του δημοτικού διαμερίσματος. 
Περιλαμβάνει δηλαδή κάθε  εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 

δικτύου αποχέτευσης  σύμφωνα με την μελέτη. 
 

(κατ’ αποκοπή τίμημα) 

 
       Τ.Ε.   ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Δύο χιλιάδες ευρώ 

                (Αριθμητικώς) :  2.000,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ              ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ               ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΘΕΣΗ : Δ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

                
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  6/2018  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 130.000,00 €                       

 

 
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

 

 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

ΤΙΜΟΛ
ΟΓΙΟΥ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ   

€ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Ομάδα Α :  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
10.01.

02 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 

ΟΙΚ-

1104 
ton 70,00 1,65 115,50 

2 
10.07.

01 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας 

ΟΙΚ-
1136 

ton.k
m 

215,00 0,35 75,25 

3 
12.13.

01.03 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. 

Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής 
διαμέτρου D 75 mm 

ΥΔΡ 

6620.1 
m 30,00 2,70 81,00 

4 
20.05.

01 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 

χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΟΙΚ-

2124 
m3 10,00 4,50 45,00 

5 20.30 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών 
με μηχανικά μέσα 

ΟΙΚ-
2171 

m3 10,00 0,90 9,00 

6 
22.22.

01 

Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων κεράμων 

ΟΙΚ-

2241 
m2 355,00 6,70 2.378,50 

7 
22.30.

08 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων 

σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα 
επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 

2,50 m2 

ΟΙΚ-
2264.1Δ 

τεμ 2,00 39,00 78,00 

8 22.45 
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων 

ΟΙΚ-
2275 

m2 5,00 16,80 84,00 

9 22.51 
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού 
ξύλινης στέγης 

ΟΙΚ-
5276 

m3 35,00 56,00 1.960,00 

10 
32.01.

03 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

ΟΙΚ-
3213 

m3 9,00 84,00 756,00 

11 
32.01.

04 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ-
3214 

m3 17,00 90,00 1.530,00 

12 
32.25.

02 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 

σύνολο της χρησιμοποιούμενης 

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15 

ΟΙΚ-
3223.Α.

4 

m3 9,00 16,80 151,20 
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13 
32.25.

03 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 
σύνολο της χρησιμοποιούμενης 

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ-
3223.Α.

5 

m3 17,00 16,80 285,60 

14 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
ΟΙΚ 

3816 
m2 100,00 15,70 1.570,00 

15 
38.20.

02 

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 

(S500s) 

ΟΙΚ-

3873 
kg 1.000,00 1,07 1.068,75 

16 38.45 
Αποστατήρες σιδηροπλισμού 

σκυροδεμάτων 

ΟΙΚ 

3873 
m2 100,00 2,20 220,00 

17 
46.15.

01 

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 

cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων. 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

ΟΙΚ-

4662.1 
m2 136,00 22,50 3.060,00 

18 
49.01.

01 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών 
τοίχων 

ΟΙΚ 
3213 

m 30,00 16,80 504,00 

19 
49.01.

02 

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών 

τοίχων 

ΟΙΚ 

3213 
m 24,00 19,70 472,80 

20 
52.66.

02 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με 

κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές 
πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 

έως 12,00 m 

ΟΙΚ 
5267 

m2 270,00 61,00 16.470,00 

21 
52.80.

02 
Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 
1,8 cm 

ΟΙΚ 
5282 

m2 355,00 19,00 6.745,00 

22 61.28 
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από 

γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα 

ΟΙΚ 

6128 
kg 100,00 4,50 450,00 

23 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 
ΟΙΚ 

6502 
m2 19,00 175,00 3.325,00 

24 
65.17.

01 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. 
Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα 

περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα 

ΟΙΚ 

6519 
m2 3,00 200,00 600,00 

25 65.60 
Κατασκευές πάσης φύσεως από 
στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου. 

OIK 
6542 

kg 200,00 9,00 1.800,00 

26 71.21 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

τσιμεντοκονίαμα 

ΟΙΚ 

7121 
m2 285,00 13,50 3.847,50 

27 
72.21.

1 

Επικεράμωση με κεραμίδια 

μακεδονίτικου τύπου 

ΟΙΚ 

7211 
m2 415,00 21,70 9.005,50 

28 
73.33.

02 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 
GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

ΟΙΚ 
7331 

m2 25,00 33,50 837,50 

29 
73.34.

01 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 
1, διαστάσεων 20x20 cm 

ΟΙΚ 
7326.1 

m2 72,00 33,50 2.412,00 

30 
76.27.

02 

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 
22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 

κρύσταλλο 5 mm) 

ΟΙΚ 

7609.2 
m2 2,00 54,00 108,00 

31 77.10 
Υδροχρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 

ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

ΟΙΚ 

7725 
m2 50,00 3,90 195,00 

32 
Σχ.77.

30 
Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων 
από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου 

ΟΙΚ 
7735 

m2 50,00 2,80 140,00 

33 
77.80.

01 

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με 

ΟΙΚ 
7785.1 

m2 80,00 9,00 720,00 
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χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 

στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

34 
77.80.

02 

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με 

χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιοακρυλικής βάσεως 

ΟΙΚ 

7785.1 
m2 150,00 10,10 1.515,00 

35 79.01 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με 

υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ 

ΟΙΚ 

7901 
m2 50,00 1,70 85,00 

36 79.10 
Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή 
ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 

ΟΙΚ 
7912 

m2 355,00 7,90 2.804,50 

37 79.46 
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με 
πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 

πολυστερίνη πάχους 50 mm 

ΟΙΚ 

7934 
m2 50,00 14,50 725,00 

38 79.47 

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από 

αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm 

ΟΙΚ 
7934 

m2 50,00 11,80 590,00 

39 79.48 
Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος 
με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 

πάχους 50 mm 

ΟΙΚ 

7934 
m2 270,00 12,30 3.321,00 

Σύνολο Ομάδας Α 70.140,60 

Ομάδα Β : ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

40 -- 
Νιπτήρας 42Χ56 πλήρως τοποθετημένος, 
δηλ. νιπτήρας, σιφώνι, βαλβίδα. 

ΗΛΜ 14 τεμ. 8,00 100,00 800,00 

41 -- 
Λεκάνη ευρωπαικού τύπου πλήρης με 

δοχ. πλύσης 
ΗΛΜ 14 τεμ. 8,00 150,00 1.200,00 

42 -- 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm 
διαστ.42Χ60cm μπιζουτέ 

ΗΛΜ 14 τεμ. 8,00 25,00 200,00 

43 -- 
Χαρτοθήκη  μεταλλική επιχρωμιωμένη 
με καπάκι 

ΗΛΜ 14 τεμ. 8,00 18,00 144,00 

44 -- Κρουνός βρύσης επί νιπτήρος ΗΛΜ 11 τεμ. 8,00 25,00 200,00 

45 -- 
Κατασκευή ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης σύμφωνα με τη μελέτη 

ΗΛΜ 52 τεμ 1,00 500,00 500,00 

46 -- 

Έλεγχος υφιστάμενης εγκατάστασης, 

κατασκευή δικτύου ύδρευσης σύμφωνα 
με την μελέτη 

ΗΛΜ 52 ΤΕΜ. 1,00 2.000,00 2.000,00 

47 -- 

Έλεγχος υφιστάμενης εγκατάστασης, 

κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
σύμφωνα με την μελέτη 

ΗΛΜ 52 ΤΕΜ. 1,00 2.000,00 2.000,00 

Σύνολο Ομάδας Β 7.044,00 

    
Σύνολο Εργασιών  Ομάδων 77.184,60 

    
ΓΕΟΕ 18% 13.893,23 

    
Μερικό Σύνολο 91.077,83 

    
Απρόβλεπτα 15% 13.661,67 

    
Μερικό Σύνολο 104.739,50 

    
Αναθεώρηση 99,21 

    
Μερικό Σύνολο 104.838,71 

    
Φ.Π.Α. 24% 25.161,29 

    
ΣΥΝΟΛΟ 130.000,00 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  6/2018  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 130.000,00 €                       

 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΩΔ. 
ΑΝΑΘ. 

Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ομάδα Α :  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 
ΟΙΚ-
1104 

ton 70,00 

2 10.07.01 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής 

βατότητας 

ΟΙΚ-

1136 
ton.km 215,00 

3 12.13.01.03 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. 

Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής διαμέτρου 

D 75 mm 

ΥΔΡ 
6620.1 

m 30,00 

4 20.05.01 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 

μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΟΙΚ-

2124 
m3 10,00 

5 20.30 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με 

μηχανικά μέσα 

ΟΙΚ-

2171 
m3 10,00 

6 22.22.01 
Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 

ΟΙΚ-

2241 
m2 355,00 

7 22.30.08 
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε 
πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 

2,00 m2 και έως 2,50 m2 

ΟΙΚ-

2264.1Δ 
τεμ 2,00 

8 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
ΟΙΚ-
2275 

m2 5,00 

9 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 
ΟΙΚ-
5276 

m3 35,00 

10 32.01.03 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 

ΟΙΚ-

3213 
m3 11,00 

11 32.01.04 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ-
3214 

m3 17,00 

12 32.25.02 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 
30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15 

ΟΙΚ-

3223.Α.4 
m3 11,00 

13 32.25.03 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 
30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ-
3223.Α.5 

m3 17,00 
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14 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
ΟΙΚ 
3816 

m2 100,00 

15 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 
ΟΙΚ-
3873 

kg 1.000,00 

16 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
ΟΙΚ 

3873 
m2 100,00 

17 46.15.01 

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων 
διαστάσεων. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

ΟΙΚ-

4662.1 
m2 136,00 

18 49.01.01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 
ΟΙΚ 

3213 
m 30,00 

19 49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 
ΟΙΚ 
3213 

m 24,00 

20 52.66.02 
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά 
κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 

6,01 έως 12,00 m 

ΟΙΚ 

5267 
m2 270,00 

21 52.80.02 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm 
ΟΙΚ 
5282 

m2 355,00 

22 61.28 
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά 
ελάσματα για δομικά έργα 

ΟΙΚ 
6128 

kg 100,00 

23 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 
ΟΙΚ 

6502 
m2 19,00 

24 65.17.01 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή 

οριζόντιο άξονα 

ΟΙΚ 

6519 
m2 3,00 

25 65.60 
Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά 
φύλλα αλουμινίου. 

OIK 
6542 

kg 200,00 

26 71.21 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

τσιμεντοκονίαμα 

ΟΙΚ 

7121 
m2 285,00 

27 72.21.1 Επικεράμωση με κεραμίδια μακεδονίτικου τύπου 
ΟΙΚ 

7211 
m2 415,00 

28 73.33.02 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 30x30 cm 

ΟΙΚ 
7331 

m2 25,00 

29 73.34.01 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, 
διαστάσεων 20x20 cm 

ΟΙΚ 
7326.1 

m2 72,00 

30 76.27.02 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 

mm) 

ΟΙΚ 

7609.2 
m2 2,00 

31 77.10 
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 

τσιμεντόχρωμα 

ΟΙΚ 
7725 

m2 50,00 

32 Σχ.77.30 
Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από 

ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου 

ΟΙΚ 

7735 
m2 50,00 

33 77.80.01 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 

ΟΙΚ 

7785.1 
m2 80,00 

34 77.80.02 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 

χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 

ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως 

ΟΙΚ 

7785.1 
m2 150,00 
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35 79.01 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό 

ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ 

ΟΙΚ 

7901 
m2 50,00 

36 79.10 
Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή 

υδρατμοπερατή μεμβράνη 

ΟΙΚ 

7912 
m2 355,00 

37 79.46 
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από 
αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 

ΟΙΚ 
7934 

m2 50,00 

38 79.47 
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη 
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 

ΟΙΚ 
7934 

m2 50,00 

39 79.48 
Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες 
από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 

ΟΙΚ 
7934 

m2 270,00 

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

40 -- 
Νιπτήρας 42Χ56 πλήρως τοποθετημένος, δηλ. 
νιπτήρας, σιφώνι, βαλβίδα. 

ΗΛΜ 14 τεμ. 8,00 

41 -- Λεκάνη ευρωπαικού τύπου πλήρης με δοχ. πλύσης ΗΛΜ 14 τεμ. 8,00 

42 -- 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm διαστ.42Χ60cm 

μπιζουτέ 
ΗΛΜ 14 τεμ. 8,00 

43 -- Χαρτοθήκη  μεταλλική επιχρωμιωμένη με καπάκι ΗΛΜ 14 τεμ. 8,00 

44 -- Κρουνός βρύσης επί νιπτήρος ΗΛΜ 11 τεμ. 8,00 

45 -- 
Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
σύμφωνα με τη μελέτη 

ΗΛΜ 52 τεμ 1,00 

46 -- 
Έλεγχος υφιστάμενης εγκατάστασης, κατασκευή 

δικτύου ύδρευσης σύμφωνα με την μελέτη 
ΗΛΜ 52 ΤΕΜ. 1,00 

47 -- 
Έλεγχος υφιστάμενης εγκατάστασης, κατασκευή 

δικτύου αποχέτευσης σύμφωνα με την μελέτη 
ΗΛΜ 52 ΤΕΜ. 1,00 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΘΕΣΗ : Δ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

                
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  6/2018  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 130.000,00 €                       

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της εργολαβίας 

Η παρούσα ειδική συγγραφή αφορά τις εργασίες για την κατασκευή του  έργου :  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» 
του Δήμου Σιντικής, προϋπολογισμού εργασιών (77.184,60) ΕΥΡΩ και με Φ.Π.Α. 24% (25.161,29) 

ΕΥΡΩ. 
Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην 

Τεχνική Περιγραφή και στο Τιμολόγιο της μελέτης. Τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών που 
προβλέπονται να εκτελεσθούν αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης. Οι συμβατικές τιμές 

μονάδας των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του τιμολογίου της μελέτης. 

 
Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:  

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. Των άρθρων 80-110 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), 

3. Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’ 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα », 

4. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(ΦΕΚ .Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

5.  Του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ Α' 52): «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
6.  Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

7. 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», 
8. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

9. Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  
 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των :  
1) Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων 

που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις» 
(Φ.Ε.Κ. 84Α΄/2.06.1987) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων διατάξεών του σύμφωνα 

με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016),  

2) Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.06.2006), όπως 
εκάστοτε ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 
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όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων διατάξεών τους σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν. 
4412/2016).  

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω.  

Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του 

Ν.3669/2008 που καταργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 377 παρ.1 περ (31) Ν.4412/2016 εφόσον δεν 
έρχονται σε αντίθεση με αυτόν (πρβλ. αιτιολογική έκθεση άρθρου 376 Ν. 4412/2016). 

 
Άρθρο  3ο 

Κατακύρωση δημοπρασίας. Σύμβαση 
Η δημοπρασία εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 105 του 

Ν.4412/2016. 

Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος, έπειτα από πρόσκληση της Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  να 
προσέλθει στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή που 

ορίζει η Διακήρυξη, για να υπογράψει την Σύμβαση Εργολαβίας.  
 Αν ο μειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εφαρμογή 

της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την έκπτωση, δεν απαιτείται 
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του έργου η εγγύηση συμμετοχής στη 

Δημοπρασία ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ενώ 
κατά της απόφασης ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει 
την έκπτωση ενώ επί της ένστασης αποφαίνεται οριστικά η Οικονομική Επιτροπή, ως Προϊστάμενη 

Αρχή.  

 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης του και την 
ακριβή Διεύθυνση της. Είναι υποχρεωμένος να δηλώνει έγγραφα κάθε μελλοντική μεταβολή, μέχρι την 

πλήρη εκκαθάριση της Εργολαβικής σύμβασης, αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην Διεύθυνση 
που έχει αρχικά δηλώσει διατηρεί όλα τα νόμιμα αποτελέσματα της. Ο Ανάδοχος είναι επίσης 

υποχρεωμένος να δηλώσει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων, εξουσιοδοτημένο προς τούτο 

πρόσωπο, κάτοικο της Έδρας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου 

ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του και στη συνεχεία κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται 
ότι γίνεται στον Ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή 

της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από 

τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την 
αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την 

έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1 β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 
Άρθρο  4ο  

Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου. 
Η συμμετοχή στη δημοπρασία ή η υπογραφή της σύμβασης σε περίπτωση ανάθεσης αποτελεί 

αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος, μετά από προσωπική μετάβασή του, γνωρίζει τις τοπικές συνθήκες 

του έργου, δηλαδή τοποθεσία, διαμόρφωση και φύση εδάφους, πηγές λήψης υλικών και νερού, 
συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, διακυμάνσεις στάθμης υπόγειων νερών, ποταμών, λιμνών, 

θάλασσας κ.λ.π.. 
Τη δυνατότητα εξεύρεσης του κατάλληλου προσωπικού, μηχανημάτων, υλικών κλπ. καθώς 

και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει την πρόοδο ή το κόστος των εργασιών. Επίσης αμάχητο 
τεκμήριο αποτελεί ότι ο ανάδοχος γνωρίζει τα συμβατικά τεύχη της μελέτης καθώς και το φορέα και 

τις συνθήκες χρηματοδότησης. 
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Άρθρο  5ο  

Αρχή εργασιών. Προθεσμίες 

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και των δοκιμασιών και ελέγχων 

που απαιτούνται (συνολική προθεσμία), ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ) μήνες. 
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας του Δήμου Σιντικής, αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτή μέσα 
σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή της οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχίζουν 

από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο σχετικό βιβλίο του Δήμου. 

Διακοπή των εργασιών για δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν δημιουργεί στον ανάδοχο το 
δικαίωμα διάλυσης της εργολαβίας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί την πρόοδο και των άλλων εργασιών του έργου που 
εκτελεί η υπηρεσία με άλλους εργολήπτες και δε δικαιούται καμιά αποζημίωση για ζημιές ή 

διαφυγόντα κέρδη από καθυστέρηση της πορείας των εργασιών, οπωσδήποτε όμως δεν υπολογίζεται 
στις προθεσμίες του έργου το χρονικό διάστημα που έχουν διακοπεί οι εργασίες για υπηρεσιακούς 

λόγους και υπάρχει έγγραφη εντολή για τη διακοπή. 

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να δηλώσει το έργο στο ΙΚΑ για 
την απόκτηση μητρώου του έργου. 

 
Άρθρο  6ο  

Ποινικές ρήτρες 

Για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους του αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας η 
ποινική ρήτρα ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό 

ημερών ίσο με το 20% της αρχικής συνολικής προθεσμίας που προβλέπεται από τη σύμβαση. Για τις 
επόμενες μέρες έως ακόμη το 15% της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα 

ορίζεται σε 20%  της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Συνολικά η ποινική ρήτρα για υπέρβαση της 
εγκεκριμένης προθεσμίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6% του συνολικού ποσού σύμβασης χωρίς το 

ΦΠΑ. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί 

με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και τον ΦΠΑ, προς 
τη συνολική προθεσμία του έργου. 

Για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους του αναδόχου υπέρβασης των αποκλειστικών τμηματικών 
προθεσμιών, η ποινική ρήτρα (που είναι οριστική εφόσον η τμηματική προθεσμία είναι ανέκκλητος) 

ορίζεται σε ΕΚΑΤΟ (100,00) ΕΥΡΩ για κάθε μέρα, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά το 3% της 

σύμβασης. 
Οι παραπάνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (άρθρο 

148 του Ν.4412/2016) και παρακρατούνται από τον επόμενο λογαριασμό. Με ίδια απόφαση 
ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα 

στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις της. 

 
Άρθρο 7ο  

Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής 
Μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από τη συμβατική αρχή των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να 

υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του έργου σύμφωνα με το 
άρθρο 145 του Ν. 4412/2016. 

  

Άρθρο  8ο  
Επιμετρήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση ημερολογίου του έργου σύμφωνα με το άρθρο 145 
του Ν.4412/2016. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται από τον επιβλέποντα από κοινού με 

τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων, καταχωρούνται σε 
επιμετρητικά φύλλα σε  δύο αντίγραφα, υπογράφονται από τα δύο μέρη και το καθένα παίρνει από 

ένα αντίγραφο. Όταν πρόκειται για εργασίες που, όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα έχουν επικαλυφθεί 
από άλλες ή θα έχουν ενσωματωθεί σε άλλες, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα 

και την Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών του Ν.4070/2012 να καταμετρήσουν τις αντίστοιχες 
εργασίες κα να συντάξουν Πρωτόκολλο Αφανών Εργασιών. Αντίστοιχο πρωτόκολλο συντάσσεται, 

εφόσον απαιτείται, για τον κυβισμό των αυτοκινήτων, τον καθορισμό της μέσης απόστασης 

μεταφοράς καθώς και για οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί. 
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Ειδικότερα η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σ’ αυτό, καθώς και ο χαρακτηρισμός των εδαφών, όπου 

κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από επιτροπή από δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που 

ορίζονται από την διευθύνουσα υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84 
όπως συμπληρώθηκε με την παραγρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94 και το Ν.4070/2012. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου συντάσσονται οι 
επιμετρήσεις κατά διακριτικά τμήματα του έργου που υποβάλλονται στην υπηρεσία για έλεγχο και 

τυχόν διόρθωση. Οι επιμετρήσεις περιλαμβάνουν συνοπτική περιγραφή της εργασίας ένδειξη του 

αντίστοιχου άρθρου του Τιμολογίου ή του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, 
τα αντίστοιχα επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα και τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Μέσα σε δύο 

(2) μήνες από την περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία όσες επιμετρήσεις λείπουν και την τελική επιμέτρηση σύμφωνα με το άρθρο 

52 του Ν.3669/2008. 
 

Άρθρο  9ο  

Πληρωμές 
Οι πληρωμές γίνονται τμηματικά με ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 

152 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές 

πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία 

οφείλονται σ' αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα 
πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών του άρθρου 8 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί. Κατ' 
εξαίρεση, για τμήματα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος μηχανικού, δεν ήταν 

δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου, 
επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις 

οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει 

προσωρινών επιμετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών 
του λογαριασμού. 

Ημιτελής εργασίες της παραγράφου 4 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 καθώς και υλικά 
στον τόπο του έργου που δεν έχουν ενσωματωθεί σ’ αυτό, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο 

λογαριασμό. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται από 

συνοπτική και αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή του έργου, από 
τα Π.Π.Α.Ε., από συνοπτικό πίνακα υπολογισμού της αναθεώρησης, από τις αποφάσεις που 

αναγνωρίζουν καταβολές στον ανάδοχο ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις 
του εργοδότη καθώς και από βεβαίωση εξόφλησης των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.  

Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους 

προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή 
αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών. 

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τα συμβατικά 
τεύχη και οπωσδήποτε στα τέλη των αναθεωρητικών περιόδων. 

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει 
μέσα σε ένα μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που 

να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, με εντολή της προς τον ανάδοχο, 

επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την 
ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον 

έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον 
ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο 

συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι 

ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη 
σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές 

ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός, 
μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την 

πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Λογαριασμός 
που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας (πλασματική 

έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την υποβολή ή 

επανυποβολή του και οι τυχόν προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο 
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λογαριασμό. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τον λογαριασμό και χωρίς την υπογραφή 
του επιβλέποντος. 

Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί από 

τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα 
από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η 

εγγυητική επιστολή. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής. 

 

Άρθρο  10ο  
Αναθεωρήσεις 

Οι συμβατικές τιμές αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο σύμφωνα με το άρθρο 153 
του Ν. 4412/2016.  

 
Άρθρο  11ο 

Αυξομείωση Προϋπολογισμού. Νέες τιμές 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. 
Για τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) και τις αυξομειώσεις εργασιών 

ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Άρθρο  12ο 

Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών 
Με το πέρας των εργασιών και των δοκιμασιών που προβλέπονται και μετά  από σχετική 

αναφορά του επιβλέποντα ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για το 
χρόνο περάτωσης των εργασιών (Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών) σύμφωνα με το άρθρο 168 του 

Ν.4412/2016. Εφόσον με τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών διαπιστωθούν 
επουσιώδεις μόνο ελλείψεις στις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, που δεν επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητα του έργου, γνωστοποιούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο οι 

ελλείψεις και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση τους, οπότε η Βεβαίωση Περάτωσης 
των εργασιών εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων με ημερομηνία την 

ημερομηνία περάτωσης του έργου, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος αποκατάστασης. 
Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις δεν είναι επουσιώδεις ή δεν περατώθηκαν 

οι επουσιώδεις ελλείψεις εμπρόθεσμα, εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις των 

άρθρων 159 και 160 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο  13ο 

Χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης. Παραλαβή 

Ο χρόνος που ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί 

σε άριστη κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη του, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. Ο χρόνος 
αυτός αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών, εφόσον μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή 

υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, διαφορετικά από την ημερομηνία που υποβλήθηκε 
ή συντάχθηκε με οποιοδήποτε τρόπο η τελική επιμέτρηση. Η προσωρινή παραλαβή, εφόσον δεν έχει 

πραγματοποιηθεί νωρίτερα, διενεργείται ταυτόχρονα με την οριστική. 
 

Άρθρο  14ο 

Τελικός  (Εξοφλητικός)  Λογαριασμός 
 Εκδίδεται με βάση τα Πρωτόκολλα Οριστικής παραλαβής του  έργου και την σχετική εγκριτική 

απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα 
δικαιολογητικά έκδοσης του  εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών 

επισυνάπτονται σ' αυτόν. Πριν από την θεώρηση του  λογαριασμού  αυτού  ζητείται  από  τον 

ανάδοχο η προσαγωγή  βεβαίωσης του αρμόδιου  υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α  εξόφλησης όλων των 
σχετικών με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικών εισφορών. 

 
Άρθρο  15ο 

Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμοί 
Το Π.Δ. 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών και τεχνικών προδιαγραφών μελετών», όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89. οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας έκδοσης 1966 
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και νεωτέρων καθώς και οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης. Ο κανονισμός τεχνολογίας 
σκυροδέματος (Φ.Ε.Κ. 266Β/9.5.85). 

Με βάση αυτά ή μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους, καθώς και με οποιαδήποτε ειδικότερη ή 

νεώτερη προδιαγραφή ή κανονισμό που ισχύει, η ποιότητα του έργου θα παρακολουθείται σ’ όλα τα 
στάδια με συνεχείς ελέγχους μακροσκοπικούς και εργαστηριακούς.  

    Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του  Υ.Δ.Ε. που μνημονεύονται στα άρθρα του τιμολογίου 
όπως και οι σχετικές εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου  Εσωτερικών που αφορούν την εκτέλεση των 

έργων οδοποιίας. Για τις εργασίες που δια οικεία άρθρα του τιμολογίου  δεν μνημονεύονται τεχνικές 

προδιαγραφές τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και απολύτου 
εκλογής της επιβλεπούσης υπηρεσίας που διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση των μη 

καταλλήλων από αυτά. Σε εργαστηριακό έλεγχο υπόκεινται και οι εκτελούμενες εργασίες προς 
διαπίστωση της εκτέλεσης αυτών σύμφωνα προς τις προδιαγραφές που ισχύουν. Αυτές υπόκεινται 

ομοίως και στον έλεγχο του επιβλέποντα που  δύναται  να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση 
τυχόν κακότεχνου κατά την κρίση του εργασίας.                                                                  

    Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή δειγματοληψίας και ελέγχου της ποιότητας 

των υλικών και εργασιών και χρησιμοποιεί για το λόγο αυτό το ενταύθα εργαστήριο του Υπουργείου 
Δημοσίων 'Έργων ή ειδικά εργαστήρια, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τις απαιτούμενες  

δαπάνες  για  λήψη δοκιμίων, απασχόληση προσωπικού, μεταφορικών μέσων, και αποζημίωση του 
εργαστηρίου για την έκδοση των σχετικών Πιστοποιητικών.   

                    

Άρθρο  16ο 
Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και όφελος υπέρ αυτού ορίζεται κατωτέρω και 
περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικές δαπάνες εφ’ όσον ήθελαν  ζητηθούν υπό του εργοδότου.                                                                 

        α) Η κατά το άρθρο 157 παρ. 2.β. του Ν.4281/2014 «Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και 
αστικής ευθύνης» για το έργο, η οποία καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από 

τον ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της. Η ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική στις 

δημόσιες συμβάσεις έργων. 
  β) Οι κατά την εκτέλεση των έργων τοπογραφικές εργασίες που απαιτήθηκαν προς εφαρμογή της 

μελέτης και τυχόν τροποποιήσεις. Πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προχωρήσει στην πλήρη τοπογράφηση (οριζοντιογραφίες, χωροσταθμίσεις) των 

περιοχών που θα υποδειχθούν από τον επιβλέποντα του έργου. Μετά το πέρας των εργασιών θα 

παραδοθούν τρεις (3) σειρές σχεδίων (οριζοντιογραφίες, μηκοτομές) σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, των έργων που κατασκευάστηκαν.                             

  γ) Οι καθ’ όλη την διάρκεια του έργου εργαστηριακοί έλεγχοι προς διαπίστωση της 
καταλληλότητας των πάσης φύσεως χρησιμοποιουμένων υλικών και της εκτελούμενης ποιότητας της 

εργασίας σύμφωνα προς τις τεχνικές προδιαγραφές τις μνημονευόμενες στο τιμολόγιο. Θα διεξαχθούν 

επίσης με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου εργαστηριακοί έλεγχοι για τα χρησιμοποιούμενα 
σκυροδέματα με τουλάχιστον ένα (1) δοκίμιο ανά δέκα (10) κυβικά μέτρα χρησιμοποιούμενου 

σκυροδέματος. Ο επιβλέπων του έργου έχει το δικαίωμα (υποχρεωτικό για τον ανάδοχο) να ζητήσει 
πυκνότερα δοκίμια σε τμήματα του έργου που θεωρεί ότι είναι κρίσιμα.                                                         

  δ) Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων μετά των απαραίτητων 
σχεδίων και δακτυλογραφήσεων σε ανάλογο αριθμό αντιτύπων βάσει των στοιχείων που 

καταμετρήθηκαν επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα παρουσία του αναδόχου. Η εργασία αυτή 

θα εκτελεσθεί κατά τις υποδείξεις του επιβλέποντα ώστε να είναι άρτια και ακριβής.                                  
Τα παραπάνω στοιχεία θα προσκομίζονται για έλεγχο από τον επιβλέποντα προ της 

δακτυλογράφησης ή αναπαραγωγή τους.                               
  ε) Η λήψη μέχρι έξι φωτογραφιών 17Χ22 εκ. για κάθε αυτόνομο τμήμα του έργου.   

στ) Η διάθεση των προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων καθορίζεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103 /23-8-2010 (ΦΕΚ1312Β) άρθρο 7§3 (εδαφ.β) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Το 

κόστος μεταφοράς και διαχείρισης των ΑΕΚΚ βαρύνει τον ανάδοχο και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
προσφοράς. Για την αποζημίωση λαμβάνεται υπόψη το υπ’ αριθμ. ΔΚΠ839/28-6-2017 έγγραφο του 

Τμήματος Τευχών Δημοπράτησης και Τιμολόγησης Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 
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Άρθρο  17ο 
Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας έργου 

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος, αν το ζητήσει ο κύριος του έργου, σε ένα μήνα 

από την υπογραφή της σύμβασης να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας του 
εκτελούμενου έργου. Οι διαστάσεις της πινακίδας, οι αναφερόμενες ενδείξεις, ο χρωματισμός και ο 

τρόπος στήριξης και οι θέσεις της θα καθοριστούν έγκαιρα από τη Δ/νουσα Υπηρεσία. 
Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης της ανωτέρω πινακίδας βαρύνουν τον 

ανάδοχο του έργου και περιλαμβάνονται στα Γενικά Έξοδα αυτού. Σε περίπτωση μη τοποθετήσεως 

της πινακίδας μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία η Δ/νουσα Υπηρεσία θα προβεί στην 
προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αυτής σε βάρος του λογαριασμού του αναδόχου.  

 
Άρθρο  18ο 

Προσωπικό 
Το προσωπικό που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι ειδικευμένο 

και πεπειραμένο για το είδος κάθε εργασίας. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση 

απομάκρυνση κάθε εργάτη, τεχνίτη κ.λ.π. εφ’ όσον κατά την κρίση της αυτός δεν έχει τα απαιτούμενα 
κατά την επιστήμη και την πείρα προσόντα για κανονική εκτέλεση των  αναληφθεισών  εργασιών  ή 

είναι απειθής, προκλητικός, φίλερης κ.λ.π.                                   
Ο εργολάβος αρνούμενος ή αναβάλλοντας την εκτέλεση ενδεχομένης διαταγής της επίβλεψης 

για απομάκρυνση ορισμένων προσώπων κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 61 του 

Ν.3669/2008 ανά παρεχομένη ημέρα από της λήψεως της σχετικής διαταγής.                                                         
Ο ασκούμενος έλεγχος από τον εργοδότη στο προσωπικό του αναδόχου σκοπό έχει την 

διασφάλιση της κατά τέλειο και ομαλό τρόπο αποπεράτωσης των τεχνικών κατασκευών, σε καμιά δε 
περίπτωση θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι καθιστά συμμέτοχο τον εργοδότη στις οιοδήποτε παραβάσεις 

του προσωπικού και τις κακές συνέπειες λόγω ακαταλληλότητάς του.                            
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ υποχρεούνται να 

ασφαλίζουν σε αυτό όλο το προσωπικό που απασχολούν. Στις  περιπτώσεις έργων που εκτελούνται  

εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του 
προσωπικού που τυχόν θα χρησιμοποιήσουν, το οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και  δεν έχει 

διακοπεί η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει  σε μία από τις 
αναγνωρισμένες από το Δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. 

Η δαπάνη για τα από τον ανάδοχο καταβλητέα ασφάλιστρα συνολικά, δηλ. εργοδοτικής 

εισφοράς και ασφαλισμένου, βαρύνει αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο 
εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου ως και με αποζημιώσεις, για 

ζημιές  προκαλούμενες  από  το  προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη 
ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και Κοινωφελών Οργανισμών. 

 

Άρθρο  19ο 
Δίκτυα Οργανισμών 

Ο ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών υποχρεούται να απευθυνθεί σε όλους τους 
οργανισμούς κοινής ωφέλειας για να του γνωρίσουν τις θέσεις των δικτύων τους που οφείλει να 

προστατεύει σε όλη τη διάρκεια των εργασιών του. Η ευθύνη και δαπάνη για την αποκατάσταση κάθε 
βλάβης που θα προκληθεί σ’ αυτά καθώς και κάθε αποζημίωση που πιθανόν ζητηθεί από τρίτους, από 

την αιτία αυτή, βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο  20ο 

Τήρηση νόμων, αστυνομικών διατάξεων. Μέτρα ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους νόμους και τις αστυνομικές διατάξεις και να 

παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για την ασφάλεια του έργου, του προσωπικού του ή και κάθε τρίτου 

και ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, αστικά και ποινικά, για οποιοδήποτε ατύχημα, ζημία ή βλάβη 
συμβεί στο έργο, στο προσωπικό του ή σε κάθε τρίτο από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και για τυχαία. 

Επιπλέον οφείλει να διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών 
και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των 
προσκομιζομένων υλικών μέχρι χρησιμοποιήσεώς τους, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων 

όπως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και 

σύμφωνα προς τις οδηγίες της  επιβλεπούσης Υπηρεσίας, τους ισχύοντες Νόμους και Διατάξεις 
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φέροντα μονομερώς κάθε ευθύνη για οιανδήποτε συνέπεια από την μη καλή εφαρμογή. Ορισμένες εξ 
άλλου εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω της παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής  ωφελείας και 

άλλων εμποδίων θα πρέπει να εκτελεσθούν με προσοχή με χέρια αποκλειόμενης για την περίπτωση 

αυτή η χρήση μηχανικών μέσων.                        
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να εφαρμόζει τις αστυνομικές 

διατάξεις και τις εντολές τις υπηρεσίας τις σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας, την 
αντιστήριξη και επισήμανση (περίφραξη, πινακίδες, φώτα κλπ.) των ορυγμάτων, επιχωμάτων, υλικών, 

παρακαμπτηρίων και κάθε άλλο σημείο του έργου που είναι δυνατό να προκαλέσει προβλήματα ή 

ατυχήματα. Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται και επισημαίνονται πάντοτε. Γενικά τα ορύγματα μέσα 
σε κατοικημένες  περιοχές επί πλέον επισημαίνονται με φώτα την νύχτα. 

Επίσης υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνη του να δημοσιεύσει στον τύπο κάθε αλλαγή ή 
διακοπή στην κυκλοφορία και να χρησιμοποιεί, εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη, υπαλλήλους του 

τροχονόμους για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων. 
Εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους, όπου οι τοπικές συνθήκες το 

επιτρέπουν και κατόπιν σχετικής αδείας των αρμοδίων  αρχών της περιοχής, ο ανάδοχος με 

αποκλειστική του ευθύνη και από δική του πρωτοβουλία προβεί σε μικρή λελογισμένη χρήση 
εκρηκτικών υλών κατά  την  εκτέλεση  των εκσκαφών. Αυτό δεν συνεπάγεται την σύνταξη νέας τιμής 

εκτελέσεως των εκσκαφών. Κατά συνέπεια σε περίπτωση παράβασης, ή ατυχήματος παραμένει ο 
ανάδοχος μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά και δη για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό 

εργασίας, υπάλληλοι κ.λ.π., είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω 

παράβασης ή παράλειψης κατά  την  εφαρμογή  αυτών  που αναφέρονται με την παρούσα.                                                
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη καταβολή αποζημιώσεων 

έχοντας και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των έργων, ακόμη 
και αν αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα  ή  παράλειψή του αλλά σε τυχαίο γεγονός.                                          

Τα παραπάνω μέτρα οφείλει να παίρνει σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και οι 
δαπάνες για την εφαρμογή τους συμπεριλαμβάνονται στις τιμές του τιμολογίου. 

 

Άρθρο 21ο 
Διευκόλυνση της κυκλοφορίας - Πινακίδες 

Ο εργολάβος θα πρέπει να έχει υπόψη ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας των 
κατασκευαζόμενων δρόμων θα πρέπει απαραίτητα να  συνεννοείται προηγούμενα με την Υπηρεσία και 

του αρμοδίου τμήματος της τροχαίας  κινήσεως. Ο εργολάβος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να  

τοποθετήσει  πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας των οχημάτων, νυκτερινά φωτεινά σήματα 
κ.λ.π. Επίσης με δαπάνες του οφείλει να περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την  κυκλοφορία οχημάτων 

και πεζών θέση και να επισημάνει αυτή με την τοποθέτηση πινακίδων, νυκτερινών σημάτων κ.λ.π.                                        
Επίσης, ο εργολάβος οφείλει με δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα επί μέρους 

εκτελούμενα από αυτόν έργα και στις πλέον εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια που αναγράφουν τον 

τίτλο της Δημοτικής Αρχής που εκτελεί τα  έργα, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου του 
εργολάβου. Επίσης να εξασφαλίζει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων σε επίκαιρα σημεία 

καθ' υπόδειξη του επιβλέποντα.                                                               
 

Άρθρο 22ο  
Φύλαξη υλικών έργων, κατασκευών και μέσων που υπάρχουν 

Προστασία  βλαστήσεως 

α)  Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα εις χείρας του υλικά  και 
μέσα καθώς και τις από αυτόν εκτελούμενες εργασίες. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται 

από αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης, προστασίας ή διατήρησης παίρνονται από τον 
εργοδότη και σε αντίστοιχες δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου.  

β)  Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των 

πλησίον των εκτελουμένων έργων κάθε είδους κοινωφελών έργων για πρόληψη ζημιών σε αυτά ή 
διακοπής λειτουργίας αυτών. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως 

από αυτόν, διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου. 

γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες 
εκτάσεις της περιοχής του εκτελουμένου έργου και  ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, θάμνων και 

καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη  για την εκτέλεση του έργου. 
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Άρθρο  23ο 
Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του 

άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
 

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). (O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για 

την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από 
αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ). 

 
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). 

 
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

 

3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια 

εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 

ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα 
υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 

καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της 

τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 
παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 

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

 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους 
και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής 

του έργου. 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 

μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες 
ενσωματώθηκαν στο Ν.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 ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 

νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 

έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του 
Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 

Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 

κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε 
στο Ν.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 ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας 
και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 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.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 

αρ.17 παρ.1). 
    Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

    Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται 

από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
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    Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 

κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 

εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 
5 του Ν.3850/10. 

     Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και 

να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

     Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

     Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο 

υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 
περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται 

να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την 

έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με 
την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, 
Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς 

του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 

ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) 

και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται με το ΗΜΑ. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 

αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος. 

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

 
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, 
παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τ ους κ ινδύνους τ 

ων ε γκαταστάσεων α υτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος 

Α, παρ.6). 
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δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, 

πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη 

πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, 
παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 

1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 

14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά 

με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει 
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, 

Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 

και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. 
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 

3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 

των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού 
εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, 

παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : 

ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) 
και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η 

τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) 

θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 

304/00 (αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με 

μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: 

ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 
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μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 
(αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 
τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια 

χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται 
τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( 
αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 
5.  Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, 

τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 
εκτελούμενου έργου.  

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 
5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV 

μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 
και η 

τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και 

αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 

305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 

στέγες. 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β 
τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

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

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και 

εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων 
και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού 

: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
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5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση 

πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.)  

ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

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

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

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

A. ΝΟΜΟΙ Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 

Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 

Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06   

Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06   

Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06   

Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10   

Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10   
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