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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΡΓΟ:"Κατασκευή τάφρου προστασίας από 
φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο 
φράγματος Τριλόφου στο ρέμα Σμίξη". 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     121 /2019 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

     Η μελέτη αφορά εργασίες κατασκευής τάφρου απορροής ομβρίων από σκυρόδεμα ,στα 

κατάντι του φράγματος Τριλόφου, με σκοπό την προστασία του υφισταμένου αντλιοστασίου.  

Στα πρώτα 20μ  (τμήμα ΑΓ) η τάφρος θα είναι τριγωνικής διατομής ώστε να λειτουργεί ως 

συλεκτήρια,  για το λόγω αυτό θα είναι τριγωνικής διατομής(βλέπε οριζοντιογραφία ), ενώ για 

τα υπόλοιπα 50 (τμήμα ΓΕ) θα είναι ορθογωνικής διατομής  και θα λειτουργεί ως κανάλι 

εκτόνωσης προς το ρέμα. Προβλέπεται ακόμη η κατασκευή ράμπας πρόσβασης προς το όμορο 

αγροτεμάχιο πλάτους 5μ  

     Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:  

 

α) Εκσκαφή σκάμματος (σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια). 

      β) Διάστρωση  αμμοχάλικο πάχους 0,10μ .Το οποίο θα αποτελέσει την βάση   στήριξης της 

τάφρου. 

      γ) Κατασκευή της τάφρου απορροής ομβρίων με οπλισμένο σκυρόδεμα C6/20 και διπλή 

σχάρα από  

         δομικό πλέγμα Τ131 . 

      δ) Κατασκευή ρόμπας πρόσβασης προς όμορο αγροτεμάχιο πλάτους 5μ με οπλισμένο 

σκυρόδεμα 

          C16/20 και διπλή σχάρα από Φ10/20. 

       

     Οι εργασίες του έργου  κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων 
      Συμβάσεων (CPV) : 45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων  

 

 

Η εργασία είναι προϋπολογισμού 8.467,74€(Εργασίες)+ 2.032,26€(ΦΠΑ24%) =10.500,00€. Το 

έργο θα εκτελεστεί  θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη, με τις οδηγίες του επιβλέποντα  και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016) με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή. Η  

χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» 
  

    Κατερίνη,    24  /   10  /   2019                                Κατερίνη,   24   /   10   /   2019 

             Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   

                                                                                                      Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος   

                                    Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αγροτικής Οδοποιίας 
 

 

        Γκουτζιούλης Βασίλης 

ΠΕ   Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός                                           Δρ. Ψυρίλλος Αγαμέμνων 

              Γεωλόγος 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    121       /  2019 

ΕΡΓΟ: "Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά 
και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου 
στο ρέμα Σμίξη". 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

α/α α/α      
Τιμολογ

. 

Είδος εργασίας Μον
άδα 

Ποσότητα 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 ΝΕΤ ΥΔΡ 
3.01.01 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη.Με την 
παράπλευρη απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφών 

m3 Για  σκάμμα αγωγού                              
Τμήματα ΑΒ+ΒΓ                                            
(μήκος) 8+12=20m   πλάτος 
1,50m βάθος 1,30             
((1,30*1,50)/2)*20=1,95m3                    
Τμήματα   ΓΔ+ΕΖ (μήκος) 
20+25=45m πλάτος 1,40   βάθος 
1,20    (1,20*1,40)* 45= 75,60m3                                                                                            
Για σκάμα αγωγού με ράμπα                 
Τμήμα ΔΕ                                                      
μήκος 5μ  πλάτος 1,80μ βάθος 
1,40μ (1,80*1,40)*5=120,60  m3                                             
συνολικά                                    
1,95+75,60+120,60=198,15-
200m3 

2 ΝΕΤ ΥΔΡ 
5.09.01 

Εξυγιαντικές στρώσεις με 
αμμοχαλικώδη 
υλικά.Εξυγιαντικές στρώσεις με 
φυσικά αμμοχάλικα 

m3 Τοποθετηση κάτω από τον 
αυλακα  ΑΒ+ΒΓ  μήκος 20m   
πλάτος 1,50m  ΓΔ+ΕΖ μήκος 45m 
πλάτος 1,40             ΔΕ   μήκος 5m 
πλάτος 1,80μ                  συνολικά    
((20*1,50)+(45*1,40)+(5*1,80))*
0,10 =10,20----10,50m3 
 
 

ΟΜΑΔΑ B: TEXNIKA ΕΡΓΑ 

3 ΝΕΤ ΥΔΡ  
9.01 

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 
επιπέδων επιφανειών 

m3 Τμήματα ΑΒ+ΓΔ                
(0,20+1,30+1)*20    =50m2                                                     
Τμήματα ΔΕ+ΕΖ                                        
(1+0,80)*2*45=162m2                           
Τμήμα ΔΕ                                                      
(((1+0,8)*2)+(0,3+1,8+0,30)))*5 
=30m2                                                      
συνολικά 50+162+30=242m2 

4 ΝΕΤ ΥΔΡ   
9.10.04 

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος.Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

m3 Για  τμήματα αγωγού      ΑΒ+ΒΓ   
(((((0,20+0,30)/2)*1,30))*20)+((0,
20*1,20))*20)= 
6,50+4,8=11,30m3                              
Για  τμήματα αγωγού   ΓΔ+ΕΖ              
(1,10+0,20+1,10)*0,20*45=21,60
m3                                                                                              
Για  τμήμα αγωγού  ΔΕ                          
((1,10+0,80+1,10)*0,20*5) 



+(1,80*0,30*5)=3+2,70=5,70m3 
συνολικά                                    
11,30+21,60+5,70=38,60---39m3 

5 ΝΕΤ ΥΔΡ   
9.26 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων  

kg Για  τμήματα αγωγού      ΑΒ+ΒΓ          
Διπλό δομικό πλέγμα     Τ131               
Πλάτος πλέγματος ανω                     
(1,20+1+0,20)=2,40m                      
Πλάτος πλέγματος κατω  
(1,50+1,30)=2,80m                               
Οπότε (2,40+2,80)*20*1,92   
=199,68----200Kg   

Για  τμήματα αγωγού   ΓΔ+ΕΖ    
Διπλό δομικό πλέγμα   T131    
(1,10+0,8+1,10)*1,92*45=259,20
Kgr 

Για  τμήμα αγωγού  ΔΕ                        
Διπλό δομικό πλέγμα   T131    
Πλάτος πλέγματος ανω     
(0,20+0,80+0,8+0,80+0,20)=2,80
m  Πλάτος πλέγματος κάτω                         
(1,10+0,80+1,10)=3,00μ                      
Οπότε (2,80+3)*5*1,92=55,68  
Kgr                    

Ραμπα διελευσης πανω από το 
ΔΕ    διπλή σχαρα Φ10/20                                    
Πλάτος σχάρας ανω                            
(0,30+1,80+0,30)=2,50m               
2,50 /0,20=13τεμαχια                           
οποτε  13*5*0,617=40,11Kg  Φ10              
5/0,2=25τεμάχια                                     
οποτε 25*2,50 *0,617=38,56Kg 
Φ10 Πλάτος σχάρας κάτω 
(0,10+1,80+0,10)=2m                         

Πλάτος σχάρας κάτω 
(0,10+1,80+0,10)=2m   
2/0,20=10τεμαχια                                
οποτε  10*5*0,617=30,85Kg  Φ10             
5/0,2=25τεμάχια                                     
οποτε  25*2 *0,617=30,85g Φ10   

Αρα (200+259,20+55,68)=514,88-
--520 Kg Δομικό πλέγμα Τ131    &   
(40,11+38,56+30,85+30,85) 
=140,37--145Kg Φ10                          
Συνολικά 520+145=665Kg 



       Κατερίνη, 24     / 10  /   2019                                                Κατερίνη,   24  /10  /   2019 
                 Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   
                                                                                   Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος   
                                                                       Εγγειοβελτιωτικών Έργων &  Αγροτικής Οδοποιίας 
 
 
         Γκουτζιούλης Βασίλης 
     ΠΕ   Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός                                 Δρ. Ψυρίλλος Αγαμέμνων 
                                                                                                              Γεωλόγος 

 
 

    

ΕΡΓΟ:"Κατασκευή τάφρου προστασίας από 
φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο 
φράγματος Τριλόφου στο ρέμα Σμίξη". 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:          121       /2019 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΜΕΛΕΤΗΣ: € 10.500,00 με 
ΦΠΑ                                

     
              

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

          

         
          

α
/
α 

α/α      
Τιμολογ. 

Είδος εργασίας 

Άρθρο  
Μο-
νάδα 

Ποσότη=
τα  

Τιμή  
Μονάδας 

Δαπάνη 
          

Αναθε= 
ώρησης 

Μερική Ολική 
          

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
          

1 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
3.01.01 

Εκσκαφές τάφρων 
ή διωρύγων 
αρδευτικών ή 
αποστραγγιστικώ
ν δικτύων  σε 
εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη.Με 
την παράπλευρη 
απόθεση των 
προϊόντων 
εκσκαφών 

ΥΔΡ 
6053 

m3 200,00 0,62 124,00 

  

          

2 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
5.09.01 

Εξυγιαντικές 
στρώσεις με 
αμμοχαλικώδη 
υλικά.Εξυγιαντικέ
ς στρώσεις με 
φυσικά 
αμμοχάλικα 

ΥΔΡ 
6067 

m3 10,50 15,62 164,01 

  

          

ΟΜΑΔΑ B: TEXNIKA ΕΡΓΑ 
          

3 
ΝΕΤ ΥΔΡ  

9.01 

Ξυλότυποι ή 
σιδηρότυποι 
επιπέδων 
επιφανειών 

ΥΔΡ 
6301 

m3 242,00 8,20 1.984,40   
          



4 
ΝΕΤ ΥΔΡ   
9.10.04 

Παραγωγή, 
μεταφορά, 
διάστρωση, 
συμπύκνωση και 
συντήρηση 
σκυροδέματος.Για 
κατασκευές από 
σκυρόδεμα 
κατηγορίας 
C16/20 

ΥΔΡ 
6327 

m3 39,00 82,00 3.198,00   
          

5 
ΝΕΤ ΥΔΡ   

9.26 

Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων 
υδραυλικών 
έργων  

ΥΔΡ 
6311 

kg 665,00 0,98 651,70   
          

ΣΥΝΟΛΟ 6.122,11           

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ 18% 1.101,98           

ΣΥΝΟΛΟ 7.224,09           

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 1.083,61           

ΣΥΝΟΛΟ 8.307,70           

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 160,04           

ΣΥΝΟΛΟ 8.467,74           

ΦΠΑ 24% 2.032,26           

ΣΥΝΟΛΟ 
10.500,0

0 
          

  
          

                   Κατερίνη,   24   /  10 /   2019                                          Κατερίνη,   24   /10  /   2019 
                          Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   
                                                                                                     Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος   
                                                                                             Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αγροτικής Οδοποιίας 
 
 
                 Γκουτζιούλης Βασίλης 
             ΠΕ   Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός                                                Δρ. Ψυρίλλος Αγαμέμνων Γεωλόγος           

                                         Κατερίνη,   24     / 10   /   2019 
                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                    Ο Δ/ντης ΤΥ  Δήμου Κατερίνης 
 
 
 
                                         Παλαιοσελίτης Γεώργιος 
                                  ΠΕ   Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 ΑΤ1 

Αρθρο  ΝΕΤ   ΥΔΡ      3.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και 
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), 
οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση 
υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm,και θάμνων στο εύρος του 
ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων 
και διωρύγων’’  
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων 
περιμέτρου μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.  
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και 
σύμφωνα με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.  
 
3.01.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6053 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 0,62 

 (Αριθμητικά):   ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 

  

 

ΑΤ2 

Αρθρο  ΝΕΤ   ΥΔΡ      5.09      Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 
 
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του 
έργου (περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με 
αμμοχαλικώδη υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και 
βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από 
οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η 
συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
5.09.01   Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 15,62 

 (Αριθμητικά):   ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ   ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 

  

ΟΜΑΔΑ B: TEXNIKA ΕΡΓΑ 

ΑΤ3 

Αρθρο  ΝΕΤ   ΥΔΡ   9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών 
πάσης φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών 



αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, 
πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-
04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την 
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που 
εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, 
πλαστικοτύπου ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην 
γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις 
καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις 
επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου 
και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την 
ευχερή και ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του 

καθοριζομένου από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η 
συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα 
στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του 
σκυροδέματος με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών 
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της 
περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων 
και καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή 
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή 
χωρίς μηχανικά μέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το 
σκυρόδεμα. 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 8,20 

 (Αριθμητικά):   ΟΚΤΩ    ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ   ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 
ΑΤ 4 

Αρθρο   ΝΕΤ   ΥΔΡ   9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις 
του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  



Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

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

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) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται 
ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης (τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.   

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση 
επί τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και 
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή 
περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση 
σκυροδέτησης.  

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

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών 
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής 
που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες 
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα 
χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
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. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα 
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   
  Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6327 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  82,00 

 (Αριθμητικά):   ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ   ΕΥΡΩ   
 
ΑΤ 5 

 Αρθρο   ΝΕΤ   ΥΔΡ    Αρθρο 9.26  Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6311 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος 
πάσης φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή 
του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε 
μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 
ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα 
οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, 
τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν
α 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 

 
Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει 
ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

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

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

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  0,98 

 (Αριθμητικά):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ   ΛΕΠΤΑ  
 

  
Κατερίνη,  24    / 10  /   2019                                           Κατερίνη,  24    / 10 /   2019 
             Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   

                                                                                                     Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος   
                                                  Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αγροτικής Οδοποιίας 

 
 
        Γκουτζιούλης Βασίλης 
ΠΕ   Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός                                           Δρ. Ψυρίλλος Αγαμέμνων 
              Γεωλόγος 
 
 
                                          Κατερίνη,     24    / 10   /   2019 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                  Ο Δ/ντης ΤΥ  Δήμου Κατερίνης 
 
 
 
 Παλαιοσελίτης Γεώργιος 
                                                ΠΕ   Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.:         121  /2019 

 ΕΡΓΟ: "Κατασκευή τάφρου 
προστασίας από φερτά και 
όμβρια στο αντλιοστάσιο 
φράγματος Τριλόφου στο 
ρέμα Σμίξη". 
 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :10301,55 €  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΝΕΤ ΥΔΡ- ΕΚΔΟΣΗ 3.0 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
 
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε 
μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι 
οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 
 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα 
του παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι: 
 
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από 
φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  
 
1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, 
ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και 
προσέγγισής  τους,  με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 
μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, 
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με  αντίστοιχα 
άρθρα του Τιμολογίου.  
  
 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 
(με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη 
των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
 
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, 
υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, 
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
(αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), 
νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 



(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) 
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού. 
 
1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, 
διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων 
ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
 
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και ευκολιών, απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  
οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 
 
1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό 
και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των 
δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε 
κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 
 
1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων 
παραγωγής προκατα-σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), 
σκυροδέματος, κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, 
τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που 
έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
(β)  Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει 
εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για 
τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 
 
1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του 
Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 
καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Εργου. 
 
1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό 
ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών 
μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, 
ποταμών, ακτών  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 
φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
 
1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι 
δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται 



στην στην μελέτη, τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  (μετρήσεις, 
εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 
 
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του 
κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που 
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η 
συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 
οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, 
τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η 
απομάκρυνσή τους από το Εργο.  
 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
1.1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης 
και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και 
επαναφορτώσεων  αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των 
περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  
  
 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή 
εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη 
του Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.   
 
1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση 
και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
 
(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών 
(αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  
(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης 
τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η 
δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  
(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των 
εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  
(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω 
των ως άνω εμποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων 
και ερευνών  (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου  
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
πεζών και  οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 
ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης 
οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
 
1.1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή 
διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους 
έως 3,0 m,  για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο 
κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου. 
 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την 
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των ορυγμάτων και 
γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 



φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 
κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση 
της αρχικής σήμανσης, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά 
τεύχη του έργου. 
 
1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  
πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού 
δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την 
χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων 
της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές κ.ο.κ.), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών 
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και 
γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 
Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και παραγωγής του 
αριθμού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης. 
 
1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών 
εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των 
στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών 
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης 
φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών  που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 
 
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων 
οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη). 
 
1.1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της 
μελέτης με τα στοιχεία  των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   
 
1.1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την 
κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών 
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε 
να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 
 
1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των 
εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο 
αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ, καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, μετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και 
εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
 
1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα 
κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο 
για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
1.1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και 
δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται 
ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
 
1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της 



λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται 
τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών 
και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου. 
 
1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους 
ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί 
υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, 
των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 
 
1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
 
1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα 
συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται 
για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών  κατασκευής του Εργου (μίσθωση ή 
εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων 
χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 
τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαμόρφωση των χώρων μετά 
την περαίωση των εργασιών), σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 
 
1.1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα 
υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη 
σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο 
στα τεύχη δημοπράτησης. 
 
1.1.28 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 ευστάθειας πρανών, 
μελέτες ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
 
1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  
εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς 
Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο 
στα τεύχη δημοπράτησης. 
 
1.1.30 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Εργο μέχρι και την παραλαβή του 
Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
 
1.1.31 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης 
του συμφωνητικού  και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον 
Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Εργου. 
 
1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της 
συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων 
(δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, 
υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα 
όταν: 
 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε 
δυσμενή μεταχείριση, 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων 
αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 



χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
 
1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του 
παραλαβή. 
 
1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου 
προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, 
στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. , τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 
εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών 
του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών 
του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 
1.4  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που 
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά 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: 
 
Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC, GRP κλπ 
 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους 
του χρησιμοποιούμενου 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. 
 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου 
 
 

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



Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση <5 km 0.28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Με παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

  

 - απόσταση <5 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18 

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 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της εργολαβίας 



 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή τάφρου απορροής ομβρίων από σκυρόδεμα 

,στα κατάντι του φράγματος Τριλόφου, με σκοπό την προστασία του υφισταμένου αντλιοστασίου  

ΑΡΘΡΟ 2ο - Αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας 

2.1 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισμό της 

μελέτης. 

2.2 Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό της Προσφοράς του 

αναδόχου, προσαυξημένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών και της δαπάνης αναθεώρησης 

επανυπολογιζομένων μετά την έκπτωση, που περιέχονται στον προϋπολογισμό μελέτης (αρ.1/6 Ν.2229 

/94). 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Συμβατικές τιμές της εργολαβίας 

Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι, οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου της μελέτης, μειωμένες κατά το 

αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά εκπτώσεων και αυξημένες 

κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για το όφελος του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Ισχύουσες διατάξεις 

4.1 Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ( 

Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4.2 Η αρ.35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1291 

Β’/11-8-2010 με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων, που ισχύουν για το Δημόσιο. 

4.3 Το Π.Δ.171/87 (ΦΕΚ 84/Α/87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016. 

4.4 Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κατερίνης, όπως αυτός δημοσιεύτηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

4.5 Το ΠΔ 798/80 «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» . 

4.6 Το ΠΔ 447/75 «περί ασφαλείας των σε οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών». 

4.7 Το ΠΔ 1073/81 «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κ.τ.λ. 

». 

4.8 Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική, Δασική Υπηρεσία, γειτνίαση με κολώνα και αγωγούς της 

ΔΕΗ,ΟΤΕ, Οργανισμούς Ύδρευσης - Αποχέτευσης κ.τ.λ.). 

4.9 Οι διατάξεις της ΔΕΗ. 

4.10 Οι εγκεκριμένες Πρότυπες Προδιαγραφές του ΥΔΕ. 

4.11 Οι εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών του ΥΔΕ. 

4.12 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

4.13 Η Πρότυπη Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για έργα οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4.14 Κάθε διάταξη, Πρότυπο, Προδιαγραφή, Κανονισμό, που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα 

προηγούμενα. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της μελέτης. 

5.1 - Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ’ 

αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: 

1. - Το Συμφωνητικό 

2. - Το τεύχος της Διακήρυξης 

3. - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς . 

4. - Το Τιμολόγιο Μελέτης. 



5. - Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

6. - Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου. 

7. Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία καθώς και το οργανόγραμμα ανάπτυξης του εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 145 του 

Ν.4412/2016. 

8. - Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

 

5.2 - Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω 

συμβατικά στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου 5, η τελική επιλογή θα ανήκει στην Διευθύνουσα 

Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί αναντίρρητα σε αυτήν χωρίς να 

δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, από αυτήν την αιτία . 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο - Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 

Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος : 

6.1 - Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαμόρφωση και την φύση του εδάφους του 

γηπέδου του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής 

του. 

6.2 - Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής και τα τεύχη 

μελέτης και δημοπράτησης του έργου και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των 

εργασιών κατασκευής του. 

6.3 - Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές 

συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την 

πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε 

δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση με την μελέτη των συνθηκών 

κατασκευής του έργου γενικά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Εργολαβία, Ποσοστά, Απολογιστικές εργασίες, 

Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών. 

7.1 - Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας του έργου, που αποτιμάται 

σε τιμές μονάδας. 

7.2 - Κατά την εκτέλεση του έργου, αν παραστεί ανάγκη, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις 

αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, αν δοθεί ειδική εντολή από την υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 

154 τουΝ.4412/2016 

7.3 -Αν παραστεί ανάγκη εκτελέσεως νέων εργασιών, που δεν προβλέπονται στην σύμβαση, 

συντάσσεται πρωτόκολλο που κανονίζει νέες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 8ο - Προθεσμίες 

-Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει, και να αποπερατώσει το έργο σε (1) ένα μήνα (30 

ημερολογιακές ημέρες) συνολική προθεσμία από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 147 

του Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Ποινικές ρήτρες (άρθρο 148 του Ν.4412/2016) 

- Για κάθε υπέρβαση με υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ή 

της τυχόν τμηματικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του 

Ν.4412/2016. 



 

ΑΡΘΡΟ 10ο - Μελέτες 

10.1 -Γενικά το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις 

εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. 

10.2 -Η υπηρεσία δύναται να αναθέσει στην ανάδοχο επιχείρηση την σύνταξη οιασδήποτε μελέτης του 

έργου κατά τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας Ε.Σ.Υ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην 

εκπόνηση και υποβολή στην υπηρεσία των ανατιθεμένων μελετών μέσα στις τιθέμενες από αυτήν 

εύλογες προθεσμίες. 

10.3 -Όλες οι αναγκαίες μελέτες του έργου ή μέρος αυτών είναι δυνατόν να συνταχθούν με ευθύνη της 

υπηρεσίας, η οποία ενδέχεται να προσλάβει τεχνικό σύμβουλο για την διευκόλυνση του έργου της. 

10.4 -O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση σε πλήρη έλεγχο της 

τεχνικής μελέτης του έργου, με τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, ερευνών κ.λ.π., και να 

υποβάλλει παρατηρήσεις και προτάσεις που θα αφορούν στην συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων και τυχόν 

πλημμελώς μελετηθέντων επιμέρους θεμάτων με σκοπό να προκύψει, με βάση τις εγκεκριμένες 

συμβατικές τεχνικές μελέτες, όπως αυτές θα βελτιωθούν, όπως παραπάνω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο 

και λειτουργικό, που να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόμενη 

διάρκεια ζωής του. 

Επίσης θα υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), στο 

οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι προτεινόμενες και επιστημονικά τεκμηριωμένες από αυτόν 

μεταβολές του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. 

10.5 -Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Α.Π.Ε. δεν αναστέλλει την υποχρέωση του αναδόχου να εκτελεί το 

έργο σύμφωνα με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και να συμμορφώνεται με τα 

προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας μέχρις ότου αποφασισθούν οι όποιες 

τροποποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

10.6 -Το σχέδιο Α.Π.Ε. θα συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι 

προτεινόμενες από τον ανάδοχο συμπληρώσεις των τεχνικών μελετών με πλήρη τεκμηρίωσή τους και 

ανάλυση των προτεινόμενων με το σχέδιο Α.Π.Ε διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συμβατικών 

εργασιών ή των τυχόν απαιτουμένων νέων τιμών. 

10.7 -Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συμπληρώσεις των εγκεκριμένων μελετών θα καλείται ο 

μελετητής που τις συνέταξε προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν ευθύνες του μελετητή θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 144 του Ν.4412/2016 

10.8 -Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις, που κατά τη διάρκεια του έργου, 

διαπιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες της εγκεκριμένης μελέτης. 

10.9 -Εφόσον τυχόν κριθούν αναγκαίες τροποποιήσεις εγκεκριμένων μελετών αυτές θα εγκρίνονται με 

απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

10.10- Για την κατασκευήν όλων των ειδών σταθερών ικριωμάτων ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς 

ιδιαίτερη αποζημίωση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Δ/νουσα υπηρεσία, να προβεί στη 

σύνταξη σχετικής μελέτης, που θα υπογράφει ο επιβλέπων επί τόπου του έργου μηχανικός από πλευράς 

αναδόχου, ή οποιοσδήποτε μηχανικός, με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού, κατά την κρίση και απόλυτη 

επιλογή του αναδόχου. Η υπόψη μελέτη θα υποβληθεί προς έγκριση στην Δ/νουσα υπηρεσία και 

αντίγραφο της θα τηρείται στο εργοτάξιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο - Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ευθύνες, προσωπικό αναδόχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 

11.1. -Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια την διάταξη και τις διαστάσεις των 

διαφόρων μερών του έργου, είναι υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που χρησιμοποιεί και γενικά 

για την ποιότητα και αντοχή του έργου. Ο έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον 

ανάδοχο από τις πιο πάνω υποχρεώσεις και ευθύνες. 



11.2. -Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης να προβαίνει στον 

συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των στοιχείων της μελέτης και να τον υποβάλλει στην επιβλέπουσα 

Υπηρεσία για σχετική διόρθωση, εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις. 

-Οι έγγραφες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης, είναι υποχρεωτικές για τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή αύξησης τιμών για μεταβολές στο έργο, που έγιναν 

χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. 

11.3. -Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως 

είναι : 

οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 

επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού, οι δαπάνες των υλικών και της 

μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθορές, κ.λ.π., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, 

μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνεις, 

οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων, κατασκευής σταθερών σημείων, καταμετρήσεων ,δοκιμών, 

προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για την λήψη υλικών, παρακαμπτηρίων οδών, σύστασης και 

διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων στο προσωπικό, στον κύριο του έργου για ζημιές ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνης απαραίτητης για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του 

έργου. 

11.4. -Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, για τη 

λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

11.5. -Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο σύμφωνα με το 

άρθρο 143 του Ν.4412/2016. 

11.6. -Η υπηρεσία μπορεί να διατάξει την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα 

ακατάλληλο. 

11.8. -Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή 

άλλων υλικών που δεν προέρχονται από το εμπόριο. Οι πηγές αυτές πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει να 

εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει την χρήση απρόσφορων για τα 

έργα πηγών. 

11.9. -Όλα τα υλικά έτοιμα ή ημικατεργασμένα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι δόκιμα κατά την 

απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά και μηχανήματα θα είναι σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας και με τα συμβατικά 

δεδομένα της εργολαβίας, πρέπει δε βάσει της εγκυκλίου Ε153/85 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να 

χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα εγχώρια προϊόντα. 

11.10. -Για υλικά κατεδαφίσεων εφαρμογή έχει η ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103 Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), για τις αρχαιότητες και την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων έχουν εφαρμογή 

οι διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 

11.11. -Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή παρουσιάζονται 

ελαττώματα που δεν αποκαθιστά ο ανάδοχος κοινοποιείται σε αυτόν Ειδική διαταγή (άρθρο 159 του 

Ν.4412/2016) 

11.12. -Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις εργοταξιακές θέσεις και σε όλες τις θέσεις, που εκτελούνται 

εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούμενων σημάτων και πινακίδων ασφαλείας 

φροντίζοντας για την συντήρηση τους. Θα χρησιμοποιούνται, όπου υπάρχει ανάγκη, και τροχονόμοι 

υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων για την ασφαλή 

κυκλοφορία επί των οδών και των προσπελάσεων του εργοταξίου. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία 

θέσεις θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα σημεία (flashing lights) κατά τις 

υποδείξεις της επίβλεψης. Γενικότερα θα τηρηθούν οι Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ502/1-7- 

03 (ΦΕΚ Β 946/9-7-2003) απόφασης «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών 

Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» 

11.13. -Ο ανάδοχος έχει πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που 

συμβαίνει στον ίδιο, το προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων, που έχουν 

άμεση σχέση με την εκτέλεση της εργολαβίας. 



11.14. -Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την έκδοση κάθε 

κατά νόμο αδείας, πλην οικοδομικής, και είναι υπεύθυνος ουσιαστικά και αποκλειστικά για κάθε 

παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. 

11.15. -Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην έλλειψη των 

απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

-Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώνει αμέσως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και 

εντολές των διαφόρων αρχών, που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν, σχετικά με 

υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας που έχουν σχέση με την εκτέλεση του έργου. 

11.16. -Παραβάσεις επιφέρουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

11.17. -Κατά την εκτέλεση του έργου παραβάσεις στην εκπλήρωση υποχρεώσεων του αναδόχου για την 

προστασία του περιβάλλοντος, για την προστασία του κοινού κ.λ.π. (όπως αναφέρεται στο άρθρο 138 

του Ν.4412/2016) τιμωρούνται με καταβολή σχετικών αποζημιώσεων. 

11.18. -Κατά την εκτέλεση του έργου επί διαπιστωμένων παραβάσεων προδιαγραφών και κανονισμών 

επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

11.19. -Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την αρμόδια Αρχαιολογική υπηρεσία τρεις (3) 

ημέρες πριν από την έναρξη οποιουδήποτε είδους εκσκαφών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο – Πρόγραμμα Ποιότητας ΄Εργου (απόφαση ΔΕΕΠΠ οικ. 502/00 ΥΠΕΧΩΔΕ) (άρθρο 158 του 

Ν.4412/2016). 

12.1. Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) είναι το έγγραφο στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές 

πρακτικές και τα μέσα για την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση 

με την υλοποίηση του έργου, ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, 

περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη 

εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και 

διοίκησής του και τον τρόπο συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε 

να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. 

12.2. Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και πρέπει να παρέχει όλα τα 

εργαλεία για την παρακολούθησή του και να συγκεντρώνει τα στοιχεία τεκμηρίωσης των εργασιών που 

εκτελούνται και τα στοιχεία αρχειοθέτησής τους. 

12.3. Μέσα σε εξήντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία σε δύο αντίτυπα 

Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου. 

12.4. Η σύνταξη του Π.Π.Ε. θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο ISO 10005: 1995 ή 

σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας και κατ’ ελάχιστον θα περιέχει τα 

προβλεπόμενα στο σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο -Ρήτρα καταβολής (πριμ) (άρθρο 149 του Ν.4412/2016). 

Δεν προβλέπονται για το συγκεκριμένο έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο - Καταμέτρηση αφανών εργασιών. 

14.1 -Καταμέτρηση αφανών εργασιών, χαρακτηρισμός εκσκαφών, ποσότητες που παραλαμβάνονται με 

ζύγιση γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4412/2016. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει επιτροπή 

για την παραλαβή των πιο πάνω εργασιών. Για τις αφανείς εργασίες θα καταρτίζονται πρωτόκολλα 

αφανών εργασιών κατά τον χρόνο εκτέλεσης, που θα βεβαιώνουν ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την μελέτη. Πρωτόκολλα αφανών εργασιών που δεν συντάχθηκαν 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θα θεωρούνται άκυρα και οι σχετικές εργασίες ότι δεν έχουν 

εκτελεστεί. 



14.2 - Για τις επιμετρήσεις ισχύει γενικά το άρθρο 151 του Ν.4412/2016 Οι επιμετρήσεις θα 

συντάσσονται στο τέλος κάθε μήνα εφ’ όσον υπάρχουν πλήρως περαιωμένες εργασίες. Δύο μήνες το 

αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών πρέπει να υποβληθούν οι επιμετρήσεις που 

λείπουν και η τελική επιμέτρηση, διαφορετικά επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπει το άρθρο 

151 του Ν.4412/2016 Η υπηρεσία μετά το χρόνο επιβολής ποινικής ρήτρας έχει δικαίωμα να συντάξει τις 

επιμετρήσεις σε βάρος του αναδόχου. 

14.3 - Για την επιμέτρηση των εργασιών ισχύουν αυτά που ορίζονται στο τιμολόγιο μελέτης του έργου 

και στις εγκεκριμένες ισχύουσες αναλύσεις τιμών και τιμολόγια. 

14.4 - Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης θα επιμετρείται 

και θα πληρώνεται με βάση τις πραγματικά και μόνο εκτελεσθείσες μονάδες εργασίας. Κάθε άλλη 

συνήθεια δε λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

Άρθρο 15ο - Αναθεώρηση τιμών. 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

άρθρου 153 του Ν.4412/2016. 

 

 

 

Άρθρο 16ο- Λογαριασμοί, πιστοποιήσεις άρθρο 152 του Ν.4412/2016. 

16.1 - Οι τμηματικές πιστοποιήσεις θα γίνονται στο τέλος κάθε μήνα και απαραίτητα στο τέλος κάθε 

αναθεωρητικής περιόδου. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που 

δεν έχουν καταμετρηθεί. Επιτρέπεται ο λογαριασμός να περιλαμβάνει ποσότητες βάσει προσωρινών 

επιμετρήσεων, εφόσον πρόκειται για τον πρώτο μήνα μετά την εκτέλεση της εργασίας. 

16.2 - Πληρωμές για έργα από σκυρόδεμα διενεργούνται κανονικά μετά τη διενέργεια των ελέγχων σε 

θλίψη δοκιμίων ηλικίας 28 ημερών και εφόσον βρεθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμόρφωσης του 

σκυροδέματος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια συμμόρφωσης σκυροδέματος θα 

πρέπει να έχουν γίνει και οι έλεγχοι συμμόρφωσης με τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον έχει βρεθεί ότι 

εκπληρούνται και τα κριτήρια αυτά, μόνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωμές. 

16.3 - Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συμμόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωμές παραμένουν σε 

εκκρεμότητα μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. 

16.4 -Η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει την πιστοποίηση μέσα σ’ ένα μήνα από την υποβολή 

της 

16.5 -Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες, πέρα από τις προβλεπόμενες στο 

χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την πληρωμή των επί πλέον 

εργασιών ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα. 

16.6 -Μετά την προσωρινή παραλαβή υποβάλλεται «προτελικός λογαριασμός» με βάση τις ποσότητες 

που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής υποβάλλεται ο «τελικός λογαριασμός». 

16.7 -Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, 

όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση 

αυξομειώσεις στο χαρτόσημο τιμολογίων ή άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το 

εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν το οφειλόμενο εργολαβικό 

αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν 

παρακρατήσεις έναντι του Νόμου αυτού . 

 

 

Άρθρο 17ο - Ημερολόγιο έργου 



17.1 - Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο. 146 του 

Ν.4412/2016 Η τήρηση του ημερολογίου είναι βασικός όρος εκτός αν άλλως ορίσει η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία στις περιπτώσεις μικρών έργων. 

17.2 - Σε επείγουσες περιπτώσεις ο επιβλέπων μπορεί να δώσει προφορική διαταγή για τροποποιήσεις ή 

συμπληρώσεις ενημερώνοντας το ημερολόγιο του έργου. Στην περίπτωση αυτή ο επιβλέπων οφείλει να 

ενημερώσει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής. Αν η διαταγή τροποποιεί τις 

εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζημιώνεται για εργασίες που έχει εκτελέσει μέχρι τη λήψη της 

εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

Άρθρο 18ο - Αυξομειώσεις εργασιών 

18.1 - Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων της εργολαβίας γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του 

Ν.4412/2016. 

18.2 - Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 αναφέρονται στο ποσό της αρχικής 

σύμβασης αφαιρούμενης της αναθεώρησης. 

 

Άρθρο 19ο -Νέες εργασίες - Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών. 

19.1 -Αν με απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί μέρους εργασιών θα 

συντάσσεται αντίστοιχο «Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών», σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

19.2 -Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των εγκεκριμένων και ισχυουσών 

αναλύσεων τιμών (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ κλπ) ή σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτές τις 

αναλύσεις, με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις. 

19.3 - Αν νέα επί μέρους εργασία, αφορά τμήμα του έργου που εκτελείται με τιμές μονάδας, η τιμή της, 

που θα κανονισθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 13.1 και 13.2, θα μειώνεται κατά το προσφερθέν από τον 

ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται, και θα προσαυξάνεται 

κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα κλπ και όφελος του αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 20ο –Εργασίες σκυροδεμάτων 

Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα ή χαλικόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας και 

ποιότητας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως προς τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) σε συνδυασμό με την απόφαση 

ΕΔ2α/01/22/8.3/9- 5-1985 (ΦΕΚ 266Β) «έγκριση κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος», όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ14/19164/28-3-97 ΦΕΚ 315 Β΄ απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και τον 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ1416/Β/17-07-2008 και 

ΦΕΚ2113/Β/13-10-2008) και όπως συμπληρώθηκε με την Πρότυπη Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

έργων Οδοποιίας (απόφαση Δ17α/01/93/ΦΝ.4371/1-10-2004 απόφαση Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΦΕΚ 1556 Β/18-

10-2004΄) 

20.1 - Όσον αφορά τα υλικά παρασκευής σκυροδέματος ή χαλικοδέματος έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του άρθρου 4 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΔ 

2α/01/22/8.3/9-5- 85, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

20.2 - Για κάθε κατηγορία σκυροδέματος ή χαλικοδέματος, εφόσον παράγεται από τον ίδιο, ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην εκπόνηση με μέριμνα δική του και δαπάνες του, μελέτης σύνθεσης βάσει 

αντιπροσωπευτικών ποσοτήτων υλικών από τα προσκομισθέντα στο εργοτάξιο. Η μελέτη σύνθεσης 

οφείλει να επαναλαμβάνεται, όποτε μεταβάλλεται η πηγή προμήθειας ή το είδος ή η ποιότητα των 

συνιστώντων υλικών ή οι καιρικές συνθήκες. Η μελέτη αυτή υπόκειται στον έλεγχο της υπηρεσίας. 

20.3 - Η ανάμιξη των υλικών του σκυροδέματος ή χαλικοδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό 

αναδευτήρα, κατάλληλου τύπου, απόδοσης πολλαπλάσιου σάκου τσιμέντου απαγορευμένης της χρήσης 

κλάσματος σάκου. 



20.4 - Εάν κατά την εκτέλεση κατασκευών από σκυρόδεμα ή χαλικόδεμα χρησιμοποιείται έτοιμο 

σκυρόδεμα, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως προς το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 346 για 

το έτοιμο σκυρόδεμα που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΔ 2α/01/22/8.3/9-5-85, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. Επίσης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επωνυμία και την διεύθυνση του 

εργοταξίου που θα παράγει το σκυρόδεμα, καθώς και την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης , τιτλοδότησης 

κ.λ.π. της επιχείρησης παραγωγής προς έγκριση και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη μετάβαση στο 

εργοτάξιο των επιβλεπόντων του έργου για παρακολούθηση και έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής. 

20.5 -Η συμπύκνωση του σκυροδέματος ή χαλικοδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων της 

κατασκευής θα γίνεται δια χρήσεως δονητών, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου λόγω 

του ότι η δαπάνη για την χρήση των δονητών περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές του Τιμολογίου. 

20.6 -Για τον έλεγχο του σκυροδέματος ή χαλικοδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη 

δοκιμίων κατά την διάστρωση αυτού. Η λήψη των δοκιμίων θα πραγματοποιείται από την επιβλέπουσα 

υπηρεσία. 

20.7 -Για έργα συνολικού όγκου μέχρι 10 m3 δεν απαιτείται λήψη δοκιμίων, εκτός εάν κρίνει 

διαφορετικά η επιβλέπουσα υπηρεσία. 

20.8 -Για έργα συνολικού όγκου από 10 m3 και άνω το σκυρόδεμα ή χαλικόδεμα, που διαστρώνεται σε 

μια μέρα, θα αποτελεί μια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από μία δειγματοληψία έξη δοκιμίων, 

εκτός εάν ο συνολικός όγκος του σκυροδέματος που πρόκειται να διαστρωθεί υπερβαίνει τα 150 m3, 

οπότε η δειγματοληψία θα περιλαμβάνει 12 δοκίμια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος όπως ισχύει. 

20.9 -H συμπύκνωση των δοκιμίων θα γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται και στο έργο. 

Ειδικότερα, κατά την συμπύκνωση του σκυροδέματος ή χαλικοδέματος, η συμπύκνωση των δοκιμίων θα 

γίνεται σε δύο στρώσεις με πενήντα χτύπους, με ράβδο Φ16 μήκους 61 εκ., ανά στρώση. 

20.10-Η θραύση των παραπάνω δοκιμίων θα γίνεται στο αρμόδιο εργαστήριο του Υ.Δ.Ε ή άλλο 

πιστοποιημένο εργαστήριο. 

20.11-Δειγματοληψία με την λήψη πυρήνων (καρώτων) από την έτοιμη κατασκευή του σκυροδέματος ή 

χαλικοδέματος πραγματοποιείται κάθε φορά που τα δοκίμια που παίρνονται κατά την διάρκεια 

διάστρωσης του σκυροδέματος ή χαλικοδέματος, υπολείπονται της συμβατικής αντοχής. Ο αριθμός των 

πυρήνων θα ορίζεται κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου της υπηρεσίας (επίβλεψη, επιτροπή 

παραλαβής κ.λ.π.). Η δειγματοληψία της παρούσας παραγράφου γίνεται από αρμόδιο εργαστήριο του 

Υ.Δ.Ε για την περιοχή εκτέλεσης του έργου, με δαπάνες του αναδόχου. 

20.12-Οι δαπάνες των δειγματοληψιών του ελεγχόμενου σκυροδέματος ή χαλικοδέματος βαρύνουν τον 

ανάδοχο του έργου. Πρόσθετες δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τον ανάδοχο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

διαπιστωθεί ευθύνη του αναδόχου. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Διευκρινίζεται ότι οι ποσότητες των επιμέρους εργασιών του προϋπολογισμού υπολογίσθηκαν κατά 

προσέγγιση, από τις υφιστάμενες μελέτες και επειδή είναι ενδεχόμενο από την έγκριση και εφαρμογή 

των οριστικών να προκύψουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις 

ποσότητας αυτές, όπως τελικά θα προκύψουν από την εφαρμογή των οριστικών μελετών καθώς και 

αυτές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, λόγω παραλλαγών (υψομετρικών, 

οριζοντιογραφικών κλπ), που θα γίνουν κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας και στο βαθμό που αυτές 

απαιτηθούν, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο. Όλες οι παραπάνω μεταβολές των ποσοτήτων εργασιών θα 

πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 

 

Άρθρον 21° ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Όπως στις ΠΤΠ και αλλού αναγράφεται, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες 

προβαίνει στον συνεχή έλεγχο των υλικών κατά την εκτέλεση των εργασιών, υπό ελεγχόμενες 



εργαστηριακά συνθήκες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης 

πρέπει ο Ανάδοχος, να προβαίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες ΠΤΠ και τις αναφερόμενες σ’ 

αυτές μεθόδους σε συνεχείς δειγματοληψίες και ελέγχους υλικών και εργασιών, να υποβάλλει δε στη 

συνέχεια τα προκύπτοντα αποτελέσματα υπό τύπον ημερήσιου δελτίου ανάλογα με τα καθοριζόμενα 

στην παρ.7.5 της Π.Τ.Π. Α265 "Ασφαλτικό Σκυρόδεμα" στην Δ/νουσα Υπηρεσία και το αρμόδιο 

Εργαστήριο. 

Σαν ελάχιστος αριθμός των δοκιμών που πρέπει να εκτελεστούν καθορίζεται, σύμφωνα με την 

Γ.1718/οικ/00-8/18-1- 69 απόφαση του ΥΔΕ και την υπ' αρίθμ. Δ3α/0/11/192- Ω/14-11-96 εγκύκλιο Γεν. 

Γραμματέα Δημ. Έργων , ως εξής για κάθε επιμέρους εργασία: 

 Δοκίμια σκυροδέματος 

Για οπλισμένα σκυροδέματα ανά 50μ3 : ομάδα 6 δοκιμίων 

 

Ποινικές ρήτρες 

1) Τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών υποβάλλονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε δύο 

(2) ημέρες από την παραλαβή τους από το αρμόδιο εργαστήριο. 

2) Οι γενόμενες δοκιμές με ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιμών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο 

πίνακα που συνοδεύει τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και την τελική επιμέτρηση και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών. 

3) Στην περίπτωση που από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν και των 

αντίστοιχων δοκιμών κατά τις προσωρινές τμηματικές επιμετρήσεις προκύψει άλλος καθοριζόμενος 

αριθμός δοκιμών, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα …… € ανά δεκάδα δοκιμών που λείπει και 

κρατείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας από την οποία επιβλέπεται το έργο και εκπίπτει 

από τον πρώτο συντασσόμενο λογαριασμό του Αναδόχου. Η ποινική ρήτρα αύτη είναι ανέκκλητος, και ο 

αριθμός των δοκιμών που λείπει δεν μπορεί να καλυφθεί με περισσότερες δοκιμές στα επόμενα στάδια 

εργασίας. 

 

Άρθρο 22ο ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 Οι σχετικές με τα έργα οικείες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) καθώς και η Τ.Σ.Υ., 

συμπληρώνονται από τις κάτωθι Προδιαγραφές: 

α) Κατά την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων γενικά, θα λαμβάνεται υπόψη για το βάθος των 

θεμελίων η πάνω στάθμη της κοιτόστρωσης ή η πάνω στέψη των θεμελίων και ο πυθμένας των 

θεμελίων. Οι πάνω από την στάθμη της κοιτόστρωσης ή οι πάνω από την στέψη των θεμελίων εκσκαφές 

θα υπολογίζονται σαν γενικές εκσκαφές θεμελίων. 

β) Στην ανά κυβικό μέτρο τιμή έτοιμου σκυροκονιάματος περιλαμβάνεται εκτός από την προμήθεια και 

η ενσωμάτωση όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών σκυροδέτησης μετά των δαπανών 

εκτέλεσης όλων των εργασιών κατασκευής, καθώς επίσης και κάθε δαπάνη κατασκευής νέας 

προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή τυχόν υφιστάμενης (τόσο για τις εργασίες σκυρ/τος όσο και για 

τις λοιπές προς κατασκευή της οδού), μεταφοράς και τοποθέτησης με μηχανήματα των 

προκατασκευαζομένων στοιχείων των γεφυρών ή κατασκευής αυτών απ' ευθείας στην τελική θέση, 

καθώς και η δαπάνη προσκόμισης κλπ των απαιτουμένων μηχανημάτων για την εκτέλεση της 

κατασκευής και λοιπές άλλες δαπάνες απαιτούμενες από την τεχνική οριστική μελέτη του έργου, 

λαμβανομένης επίσης υπόψη της μόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς ενδεικνυόμενες από τα 

στοιχεία της τεχνικής μελέτης διαστάσεις, για πλήρη έτοιμη εργασία και κατά τα λοιπά δε όπως στις 

αναφερόμενες ΠΤΠ 504 ΤΙ 10 κλπ του από 18-2-54 Β.Δ/τος, τους ισχύοντες κανονισμούς ΒΓΝ1072 και 

ΟΙΝ 4227 και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου ορίζεται. 

 



Άρθρο 23ο ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να υποβάλλει κατ' αρχήν στην Δ/νουσα Υπηρεσία σε 2 

αντίτυπα καθαρογραμμένες τις συνταχθείσες, βάσει του ημερολογίου του έργου, των επιμετρητικών 

φύλλων κλπ., επιμετρήσεις και επιμετρητικά σχέδια κατά διακριτά μέρη του έργου, τα οποία 

εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. 

Η Υπηρεσία υποχρεούται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών (άρθρο 151 του Ν. 4412/2016) από την 

υποβολή των παραπάνω στοιχείων επιμέτρησης να προβεί στον έλεγχο αυτών και να επιστρέψει ένα 

αντίτυπο αυτών στον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες, 

εκτελέσει είτε τις λογιστικές πράξεις των επιμετρήσεων είτε με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε με αριθμομηχανές σύγχρονου τύπου, και να επισυνάψει στις επιμετρήσεις 

τα αποδεικτικά στοιχεία των γενόμενων λογιστικών πράξεων, είτε ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε ταινίας 

αριθμομηχανών δεόντως υπογεγραμμένες από τον ίδιο και από αυτούς που τις εκτέλεσαν, και να τις 

υποβάλλει στην Υπηρεσία. 

Η Δ/νουσα υπηρεσία υποχρεούται, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή των 

παραπάνω επιμετρήσεων να τις κοινοποιήσει στον Ανάδοχο, τελικά ελεγμένες ή να τις επιστρέψει προς 

συμπλήρωση . 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του επί των επιμετρήσεων, όταν η υπηρεσία του 

τις κοινοποιήσει τελικά ελεγμένες. 

Μέσα σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, υποχρεωτικά συντάσσονται κανονικοί λογαριασμοί όπως και 

πρωτόκολλο, στο οποίο πρέπει να φαίνεται το είδος και η ποσότητα των εργασιών που πρέπει να 

εκτελεσθούν κατά το τρίμηνο, το οποίο θα χρησιμεύσει για τις αναθεωρήσεις. 

Οι λογαριασμοί (πιστοποιήσεις) αυτοί πρέπει να συντάσσονται υποχρεωτικά με οριστικά στοιχεία που 

να καλύπτουν τις εργασίες που έχουν πιστοποιηθεί μέχρι και τον τελευταίο λογαριασμό του τελευταίου 

τριμήνου. 

 

Άρθρο 24ο - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ( άρθρο 168 του Ν.4412/2016) - Προσωρινή παραλαβή ( 

άρθρο 170 του Ν.4412/2016). 

24.1 - Όταν λήξει η προθεσμία του έργου ή αν έχουν περαιωθεί τα έργα πιο νωρίς, εκδίδεται βεβαίωση 

περάτωσης από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

24.2 - Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να γίνει μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του 

έργου, αν υποβληθεί τελική επιμέτρηση μέσα σε δύο μήνες από τη βεβαίωση. Διαφορετικά η προσωρινή 

παραλαβή πρέπει να γίνει μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή του τελικού επιμετρητικού πίνακα. 

 

 

 

Άρθρο25 - Διοικητική παραλαβή για χρήση (άρθρο ( άρθρο 169 του Ν.4412/2016). 

Για να παραδοθεί το έργο σε χρήση γίνεται διοικητική παραλαβή. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν 

αναπληρώνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

 

 

Άρθρο 26ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων ( άρθρο 171 του Ν.4412/2016) Οριστική 

παραλαβή ( άρθρο 172 του Ν.4412/2016). 

26.1 - Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από 

οποιαδήποτε αιτία, εκτός από τις βλάβες που οφείλονται στη χρήση, καθορίζεται σε δεκαπέντε μήνες 

(15), από της βεβαιωμένης περαίωσης των εργασιών, που θα γίνει μετά την πλήρη αποπεράτωση του 

όλου συμβατικού αντικειμένου. 

26.2 . -Κατά το χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί τα έργα τακτικά και να τα διατηρεί σε 

ικανοποιητική κατάσταση αποκαθιστώντας κάθε βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή. Ο χρόνος 

εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν έχει υποβληθεί ο τελικός 

επιμετρητικός πίνακας μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης. Διαφορετικά 



αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής ή σύνταξης της τελικής επιμέτρησης. 

26.3 -Η οριστική παραλαβή πρέπει να γίνει μέσα σε δύο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. 

 

Άρθρο 27° Κατασκευαστικά σχέδια -Λήψη φωτογραφιών. 

-Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του έγχρωμες και 

ασπρόμαυρες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις 

εκτέλεσης του έργου και μετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται οι 

ενδιαφέρουσες απόψεις του έργου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές 

πρέπει να είναι ευκρινείς και να παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

 

Άρθρο 28ο - Τήρηση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και Φακέλου Ποιότητας έργου. 

-Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση του έργου να καταρτίσει και να ενημερώνει Φάκελο 

Ασφάλειας και Υγείας, συμπληρώνοντας και ενημερώνοντας τον σχετικό Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας 

της μελέτης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96 . 

-Ο παραπάνω φάκελος, ενημερωμένος κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96 είναι 

αναγκαίο στοιχείο για την διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. 

-Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση του έργου να καταρτίσει και να ενημερώνει 

Φάκελο Ποιότητας έργου, συμπληρώνοντας και ενημερώνοντας τον σχετικό Φάκελο Ασφάλειας και 

Υγείας της μελέτης, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (για έργα προϋπολογισμού άνω των 

1.173.881,00 €). 

 

Άρθρο 29ο ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το εν προκειμένω έργο , προϋπολογισμού 10.500,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 

προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Κατερίνη,      24 /  10 /   2019                                           Κατερίνη,    24  /   10   /   2019 

             Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   
                                                                              Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος   
                                 Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αγροτικής Οδοποιίας 

 
 

        Γκουτζιούλης Βασίλης 

ΠΕ   Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός                                           Δρ. Ψυρίλλος Αγαμέμνων 

                                                                                                                   Γεωλόγος 

                                          Κατερίνη,    24  /  10  /   2019 

                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                  Ο Δ/ντης ΤΥ  Δήμου Κατερίνης 

 

 

 

                                                      Παλαιοσελίτης Γεώργιος 

                                                ΠΕ   Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός  

 

 

 

 

 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(Σ.Α.Υ.) 

 

(Π.Δ. 305/96 , άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,) 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΕΡΓΟ : " Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος 

Τριλόφου στο ρέμα Σμίξη "  

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.K Τριλόφου ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. : ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ : -  

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

To έργο θα κατασκευαστεί σε μία φάση 

Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ 

1. Βλάβες σε κοινωφελή δίκτυα  

2. Οδική ασφάλεια διερχομένων πεζών και οχημάτων 

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να ενημερώνεται ο ανάδοχος από τις αντίστοιχες Δ.Ε.Κ.Ο. 

για τα επίγεια δίκτυα να γίνεται αντιστήριξη των στύλων. 

2. Να γίνεται σήμανση των έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 & 10 ου Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) και τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο  5/21-03-95 αριθμ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/305 του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας: 

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα πέραν των συνηθισμένων. 

2. Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου: 

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα πέραν των συνηθισμένων. 

3. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής άχρηστων. 

Αποθήκευση σε ασφαλή χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος και αποκομιδή αχρήστων με μηχανικά μέσα. 

4. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών: 

Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά. 

5. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών: 

Θα δημιουργηθεί πρόχειρος W.C. και φαρμακείο στο χώρο του εργοταξίου. 

6. Κατασκευή ικριωμάτων: 

Συνήθους μορφής βάσει Π.Δ. 778/80 και Π.Δ. 1073/81. 

Κατερίνη,    24   /   10 /   2019                                            Κατερίνη,  24    /   10   /   2019 

             Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   

                                                                                  Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος   

                                             Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αγροτικής 

Οδοποιίας 

 

 

        Γκουτζιούλης Βασίλης 

ΠΕ   Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός                                           Δρ. Ψυρίλλος Αγαμέμνων 

                                                                                                                     Γεωλόγος 

  

  

 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

(Π.Δ. 305/96 , άρθρο 3 παρ. 3, 7, 8, 9, 10, 11) 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΕΡΓΟ : " Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος 

Τριλόφου στο ρέμα Σμίξη "  

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.K Τριλόφου ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

5.ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. : ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

6.ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ : -  

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:  

Εργασίες κατασκευής τάφρου απορροής ομβρίων από σκυρόδεμα ,στα κατάντι του φράγματος 

Τριλόφου, με σκοπό την προστασία του υφισταμένου αντλιοστασίου.  

Στα πρώτα 20μ  (τμήμα ΑΓ) η τάφρος θα είναι τριγωνικής διατομής ώστε να λειτουργεί ως συλεκτήρια,  

για το λόγω αυτό θα είναι τριγωνικής διατομής(βλέπε οριζοντιογραφία ), ενώ για τα υπόλοιπα 50 (τμήμα 

ΓΕ) θα είναι ορθογωνικής διατομής  και θα λειτουργεί ως κανάλι εκτόνωσης προς το ρέμα. Προβλέπεται 

ακόμη η κατασκευή ράμπας πρόσβασης προς το όμορο αγροτεμάχιο πλάτους 5μ  

1. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα τεχνικά έργα. 

2. ΣΧΕΔΙΑ 

Επισυνάπτονται στη μελέτη 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Δεν θεωρείται η περιοχή μελέτης ως αρχαιολογική  

 Θέσεις δικτύου κεντρικών παροχών θα επισημανθούν. Από την περιοχή μελέτης δεν διέρχεται 

δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ 

 Οδοί διαφυγής ⇨ πανταχόθεν ελεύθερο 

 Έξοδοι κινδύνου ⇨ οι εργασίες αφορούν εξωτερικό χώρο 

 Ιδιαίτερες μελέτες ⇨όχι 

 Θέσεις υλικών ⇨ σε καθορισμένο σημείο στο χώρο του έργου 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι οδηγίες και τα χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και υγείας καλύπτονται από το περιεχόμενο 

του Σ.Α.Υ.. Για τυχόν μετατροπές της μελέτης, όπως και για όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως 

εργασίες συντήρησης,  μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π. συντάσσεται αναλυτικός Φ.Α.Υ., σύμφωνα με το 

άρθρ 3 της ΔΙΠΑΔ/οικ/177/02-03-01. 

  

  

  

Κατερίνη,   24    /  10  /   2019                                            Κατερίνη,    24  /   10   /   2019 

             Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                               ΕΓΧΘΗΚΕ   

                                                                                                       Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος   

                  Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αγροτικής Οδοποιίας 

        Γκουτζιούλης Βασίλης 

ΠΕ   Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός                                       Δρ. Ψυρίλλος Αγαμέμνων Γεωλόγος 
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