
 

 

 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 

«Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση οδοστρώματος από Παναγία Αληθινή έως Άγιο Ελευθέριο» 

 

Ο Δήμος Σύμης, σας προσκαλεί όπως υποβάλλεται προσφορά για την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με 

το οριζόμενα στα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016, της εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση – 

ασφαλτόστρωση οδοστρώματος από Παναγία Αληθινή έως Άγιο Ελευθέριο» με Α.Μ 15/2022 και  

(CPV: 45233142-6, «Εργασίες Επισκευής Οδών») ενδεικτικού προϋπολογισμού €60.000,00  χωρίς το 

Φ.Π.Α. (24%) & €74.400,00 με Φ.Π.Α. (24%). Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμού του 

έτους 2022-2023  και θα βαρύνει τον ΚΑ : 30-7333.001, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3995/23-

12-2022 (Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ011893700, Α.Δ.Α.: 6ΒΝ2ΩΗΠ-ΟΒ2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

Δαπάνης και την απόφαση δημάρχου 312/2022 με ΑΔΑ: ΨΕΧΒΩΗΠ-Ι33. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Σύμη   28-12-2022 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  Αρ. πρωτ.: 4015 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ: 2246360424 
FAX: 2246071386 
e-mail: dimosymis@yahoo.gr 

Προς : 1. VAST MAKE I.K.E. 

Ρόδος, Τ.Κ. 85133, 

email: info@vastmake.gr 

2. ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΊΟΥ 

Νησίδα Ρω 2,Ρόδος, Τ.Κ. 85133 

Τηλ.: 2241601431 

email: n.xatzikalfas@gmail.com 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΒΡΕΤΟΥ Α.Ε.Ε. 

Φρυ -  Κάσος, Τ.Κ. 85800 

Τηλ.: 2245041945, 6957836805 

email: kostasper75@yahoo.gr 

 

 Κοιν: 1. Ιστοσελίδα ΤΕΕ 

 2. Ιστοσελίδα Δήμου Σύμης 

 3. Πίνακας ανακοινώσεων Δήμου Σύμης 





Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς ορίζεται η Πέμπτη, 05/01/2023  και ώρα 

10:00π.μ. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί είτε α) με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: dimosymis@yahoo.gr είτε β) εναλλακτικά σε σφραγισμένο φάκελο στο 

Δημαρχείο Σύμης στην υπηρεσία πρωτοκόλλου είτε ταχυδρομικώς είτε με φυσική παρουσία. 

Αν η προσφορά υποβληθεί εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται: 

- Η λέξη «Προσφορά» ή «Φάκελος Προσφοράς» 

- Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής 

- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Αν η προσφορά υποβληθεί ηλεκτρονικά /σε έντυπη μορφή , τότε στον ηλεκτρονικό φάκελο 

προσφοράς/ έντυπο-έγχαρτο φάκελο , θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι: 

1. Αίτηση /διαβιβαστικό του προσφέροντα. 

2. Ένα (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Ο ηλεκτρονικός 

υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα) στοιχεία: Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 

του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

i. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) σε ισχύ.  

Δικαίωμα συμμετοχής στην ανάθεση έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που 

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω καθώς και αυτές 

που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας 

(ποσό : 59.907,32 ευρώ με ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα). 

ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  τα  πρόσωπα  των  

τελευταίων τεσσάρων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

iii. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του 

Ν.4412/2016). 

iv. «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν  

υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  αναγκαστική  διαχείριση,  δεν  έχουν υπαχθεί  σε  

διαδικασία  εξυγίανσης  καθώς  και  ότι  το  νομικό  πρόσωπο  δεν  έχει  τεθεί υπό  εκκαθάριση  με  

δικαστική  απόφαση.  Το  εν  λόγω  πιστοποιητικό  εκδίδεται  από  το αρμόδιο πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα. 





v. Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/Επιχείρησης”  από  την  ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

TAXISNET,  από   την   οποία   να   προκύπτει   η   μη   αναστολή   της   επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς τους. 

vi. α)Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού στα  εδάφια  α,  γ,  δ,  ε,  στ,  ζ,  η  της  παραγράφου  4  του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 22 του Ν.4782/2021). Σε 

περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 

νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον 

κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του 

Ν.4412/2016). 

β) Υπεύθυνη  δήλωση περί  μη  επιβολής  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  της  κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 

γ) Υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  ο  ίδιος  ή  ελεγχόμενο  από  αυτόν  φυσικό  ή 

νομικό  πρόσωπο  δεν  έχει  συνάψει  σύμβαση  του  άρθρου  118  του  Ν.  4412/2016 (απευθείας  

ανάθεση)  με  το  Δήμο  Σύμης  για  διάστημα  δώδεκα (12)  μηνών  πριν  την υποβολή της 

προσφοράς και την έκδοση  της απόφασης ανάθεσης. 

vii. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (π.χ καταστατικά κ.α), από τα οποία προκύπτει η εξουσία 

υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου. 

viii. Αποδεικτικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 





Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 

άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες  πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

      3 . Ένα (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» που περιέχει την οικονομική 

προσφορά ορθώς συμπληρωμένη με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 για την  ανάθεση του έργου. Η 

οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το χορηγούμενο πρότυπο οικονομικής 

προσφοράς (με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95  παράγραφος 2.α. του Ν 4412/2016) από 

την αναθέτουσα αρχή- δήμο Σύμης. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα , κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνώνi, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που 

προβλέπεται στο παρόν απορρίπτεται ως μη κανονικήii 

 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε 

τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικούiii . 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον 

ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) 

τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και του 





χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα 

έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση παράβασης 

από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας.iv 

Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των 

εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική 

ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και 

εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.v 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, 

κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής 

επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 

συνολικής αξίας.vi  

Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από 

την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασηςvii 

Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» του 

άρθρου 118 του ν. 4412/2016  όπως ισχύει σήμερα. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της 

παρούσας.  

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. viii 

 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.ix 

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 





Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Δημοσιότητα –απαιτούμενες ενέργειες 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σύμης, 

στην ιστοσελίδα του Δήμου «www.symi.gr» καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 

Σημειώνεται ότι, δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν  να 

υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 

του Ν.4782/2021). 

                                                                                                Ο δήμαρχος  

 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 

 

 

 

Συνημμένα : 

1. Φάκελος θεωρημένης μελέτης  15/2022 

2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 
                                                        
i Οριζεται ο χρονος απο την Αναθετουσα Αρχη κατ΄ εκτιμηση των ιδιαιτεροτητων της 

διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 
4412/2016. σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης έργων…., οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό 
διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) 
μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που 
υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος 
ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».  

ii Πρβλ. άρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
iii Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται όριο ποσοστού 

έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει του ποσοστού 
έκπτωσης. Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο ν. 4412/2016. 

iv  Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
v Πρβλ. άρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016 
vi Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016 
vii Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η 

άμεση έναρξη των εργασιών (Πρβλ. άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
viii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 





                                                                                                                                                                                   
ix  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην 

περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ. 
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
 
 
 
 
 
 
 



Τεχνική έκθεση για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση 
ασφαλτόστρωση οδοστρώματος από Παναγιά Αληθινή έως Άγιο 
Ελευθέριο » 

 
Στο τμήμα της συνδετήριας δημοτικής οδού   μεταξύ Παναγιάς Αληθινής έως 
Άγιο Ελευθέριο Χωριού το ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα έχει υποστεί 
εκτεταμένες φθορές και υποχωρήσεις και απαιτείται το συντομότερο δυνατόν να 
γίνουν εργασίες αποκατάστασεις της ασφαλτόστρωσης . 
Οι εργασίες αναλύονται παρακάτω : 

 Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
Διαμόρφωση/αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων υφισταμένης 
οδοποιίας. 

 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 
Διαμόρφωση/αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων υφισταμένης 
οδοποιίας. 

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Σε όλο το 
κατάστρωμα της οδού. 

 Ασφαλτική προεπάλειψη. Σε όλο το κατάστρωμα της οδού. 
 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. 

Λαμβάνεται κατ’ εκτίμηση χρήση στο 60% της επιφάνειας του 
καταστρώματος. 

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σε όλο το κατάστρωμα της οδού. 
 Τελική στρώση ασφαλτομίγματος. 
 Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλτικής σκυρομαστίχης τοπικά στις 

διασταυρώσεις/συμβολές με άλλες οδούς.  
 
Η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών θα έχει ως αποτέλεσμα την 
αποκατάσταση των ζημιών  στο οδόστρωμα και ασφάλεια των χρηστών της 
οδού πεζών ή χρηστών μηχανοκίνητων οχημάτων 
 

Συμη ,23-12-2022 
   
 

Σύμη, 23-12-2022 
Ο συντάξας 

 
 
 

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕΧΝ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕ4 

 Θεωρήθηκε,  23-12-2022 
Η Αν. Προϊσταμένη 

 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑ 
ΑΓΡ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6  
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ΕΡΓΟ:  «Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση 
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 Α.Μ. 15/2022  ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 CPV:  45233142-6 «Εργασίες Επισκευής Οδών» 

 Προϋπολογισμός : 74.400,00 €  (με αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 24%) 
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Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
1.1 Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συνγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους ειδικούς            
συμβατικούς όρους , σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης και στοιχείων 
της μελέτης του έργου  : «Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση οδοστρώματος από Παναγία 
Αληθινή έως Άγιο Ελευθέριο»  

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:  
 Οδοποιϊας-Ομάδα Ε: Ασφαλτικά. 

 
1.2  Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 74.400,00 Ευρώ 
και αναλύεται σε1: 

 Δαπάνη Εργασιών: 44.146,88 ευρώ. 
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.946,44 ευρώ 
 Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του 

κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.814,00 ευρώ. 
 Αναθεώρηση: 92,68 ευρώ. 
 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(24%): 14.400,00 ευρώ  

 
1.3 Όπου παρακάτω αναφέρεται “Εργοδότης“ νοείται ο Δήμος Σύμης. 
1.4 Όπου παρακάτω αναφέρεται “Υπηρεσία”  νοείται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύμης.  
Άρθρο 2ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
2.1 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η ανάθεση 

και η εκτέλεση του έργου, είναι όσα αναφέρονται στην Πρόσκληση, όπου καθορίζεται η 
σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας μεταξύ τους. 

2.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ολική ή μερική 
εφαρμογή σχεδίου, το οποίο, κατά την κρίση του, είναι σε ασυμφωνία με άλλα σχέδια ή με 
το τιμολόγιο και την τεχνική περιγραφή, να ζητήσει, εγγράφως, από τη διευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία, οδηγίες. Σε αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την επί του 
θέματος απόφαση της Υπηρεσίας σε οποιονδήποτε χρόνο και με οποιονδήποτε τρόπο του 
υποδειχθεί και με δικά του μέσα και δαπάνες. 

2.3. Τα σχέδια, η τεχνική περιγραφή, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία 
και οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την 
υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή εκτέλεση και εμφάνιση των 
διαφόρων ειδικών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του 
έργου. 

 Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα σχέδια λεπτομερειών ή από 
άλλα στοιχεία της εργολαβίας, είτε από τις οδηγίες του αρμοδίου οργάνου του Εργοδότη, 
κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου οφείλει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή 
και τέλεια εμφάνισή του, όσο και ως προς την έντεχνη σύνδεσή του με τα υπόλοιπα τμήματα 
του έργου. 

 Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οτιδήποτε μη έντεχνο θα αποκαθίσταται με πλήρη εξ αρχής 
ανακατασκευή, μη αποδεκτής της μείωσης τιμής τιμολογίου ή άλλης ρυθμίσεως. 

2.4. Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, θα ισχύουν οι διατάξεις των προτύπων προδιαγραφών 
και κανονισμών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Επίσης θα ισχύσουν οι αναφερόμενες στην 
μελέτη (Τιμολόγιο, Τεχνική Περιγραφή, Προδιαγραφές) προδιαγραφές εκτέλεσης των 
επιμέρους εργασιών. Εάν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν διατάξεις, περιορισμοί ή 
και αριθμητικά όρια, που έρχονται σε αντίθεση ή αντίφαση μεταξύ τους, τότε θα ισχύσουν οι 
όροι και οι διατάξεις του Τιμολογίου και της Τεχνικής Περιγραφής. 

2.5.  Για την κατασκευή του έργου, τις δοκιμές των μηχανημάτων, τους ελέγχους ποιότητας και 
                                                        
1  Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά 

εκτελούμενων εργασιών. 
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αντοχής των υλικών θα ισχύσουν οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί . Όπου δεν υπάρχουν ή 
είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται από τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN, VDE, DVI κ.λ.π. ή 
τους Κανονισμούς της χώρας προέλευσης . 

Άρθρο 3ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ο Εργοδότης δικαιούται, όποτε κρίνει απαραίτητο λόγω τοπικών συνθηκών ή άλλων αναγκών, να 
τροποποιεί τα εγκεκριμένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα. Έχει επίσης το δικαίωμα να 
τροποποιεί ή και να καταργεί στοιχεία του σχεδιασμού των μελετών είτε για την αισθητική και 
λειτουργική βελτίωση, είτε για την αντιμετώπιση μη γνωστών στο στάδιο αυτό (των Μελετών) 
κατασκευαστικών προβλημάτων, που συναρτώνται ιδίως με τα δίκτυα υποδομής και με τα πιθανά 
αρχαιολογικά ευρήματα. 
Άρθρο 4ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ‘Η 

HMIΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
4.1.  Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση κατάλληλων σε ποιότητα και 

επαρκών σε ποσότητα υλικών,  νερού και ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες εκτέλεσης 
του Έργου. Όλα τα υλικά κ.λ.π. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας 
της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα.  

4.2.  Όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι αρίστης ποιότητας, απολύτως σύμφωνα 
με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης 
ως προς την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την 
ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π. 

 4.3.  Σε περίπτωση, που ο Εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την 
εκτέλεση των έργων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και 
όφελος επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των 
υλικών αυτών, έστω και αν δι’ αυτών των υλικών εκτελεσθούν έργα απολογιστικά. Ο 
Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που 
παραδίδονται σ’ αυτόν από τον Εργοδότη, εφόσον το αναφέρει έγκαιρα και εγγράφως. 

4.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε 
την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, 
ζημιά ή απώλεια, που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 

4.5. Πριν από κάθε παραγγελία υλικών, εν γένει, τα υλικά αυτά θα εγκρίνονται από τα αρμόδια 
όργανα του Εργοδότη, ως εξής: 

- Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται ενημερωτικά 
φυλλάδια και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα.  

- Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο, θα 
προσκομίζονται δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. Τα παραπάνω δείγματα κ.λ.π. που θα 
εγκρίνονται από τον Εργοδότη, θα φυλάσσονται από τον Ανάδοχο μέχρι την παραλαβή του 
Έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του. 

4.6. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση του, κάθε υλικό που δεν θα είναι 
σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 

4.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, συσκευών 
κ.λ.π. να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία 
υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των 
ανωτέρω υλικών. 

4.8. Σχετικά με τα υλικά και τα δείγματα των εργασιών που έγκαιρα, δηλαδή πολύ πριν την 
εκτέλεσή τους, θα κατασκευάσει ο εργολάβος με δικές του δαπάνες ισχύουν απαραιτήτως και 
τα ακόλουθα: 

4.8.1.   Οι εγκρίσεις των υλικών θα γίνονται από τα αρμόδια όργανα του   Εργοδότη, ύστερα από την 
προσκόμιση από τον Ανάδοχο πιστοποιητικών από κατάλληλα και αρμόδια εργαστήρια για 
όλες τις εργαστηριακές δοκιμές που θα κριθούν αναγκαίες  

4.8.2.   Όσον αφορά στα δείγματα των εργασιών, ο εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
κατασκευάσει έγκαιρα όποιο δείγμα εργασίας του ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του 
Εργοδότη, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επιθυμητή μορφολογία και ποιότητα. Καμία 
χρονική δικαιολογία δεν δικαιούται να επικαλεσθεί ο Ανάδοχος για να μην κατασκευάσει 
δείγματα. 

4.8.3.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει άνετη και ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα 
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παρακολούθησης και ελέγχου στα αρμόδια όργανα του Εργοδότη στα εργοστάσια ή 
εργοτάξια παραγωγής υλικών και δειγμάτων. 

Άρθρο 5ο : ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ  
5.1.   Εάν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή τους 

παρουσιαστούν ελλείψεις ή ελαττώματα της κατασκευής, που δεν αποκαθίστανται απ’ τον 
Ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία 
προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. 

5.2. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και 
για λογαριασμό του “άνευ ετέρου” και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. Οι 
ίδιες διαδικασίες  εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, και για την περίπτωση που ο Ανάδοχος 
παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων, όσο διάστημα τον βαρύνει η 
συντήρηση αυτή. 

Άρθρο 6ο : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
6.1.     Ο Ανάδοχος οφείλει, εφ’ όσον του ζητηθεί, να διαθέσει με μέριμνα και δαπάνες του, τα 

κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών 
ελέγχου. 

6.2.   Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δύο 
ημερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστημα 
για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές και τα 
ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους των δοκιμών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο 
πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. 

6.3.     Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον Ανάδοχο, η 
Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή τους για 
ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων εργασιών. 

6.4   Κανένας έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά σε υλικό ή εργασία, δεν θα παρέχει στον 
Ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση παράτασης προθεσμίας, για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία είναι 
δόκιμα ή όχι. 

6.5. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί με μέριμνα και με δαπάνες του, δειγματοληψίες και δοκιμές 
ελέγχου σε αναγνωρισμένο/α εργαστήριο/α. 

 Ενδεικτικά, εφόσον απαιτείται και όχι περιοριστικά θα εκτελούνται : 
- Δειγματοληψία εδαφών, αδρανών υλικών και λιθίνων υλικών. 
- Έλεγχοι αντοχής σκυροδέματος με λήψη δοκιμίων επιτόπου του Έργου και εκτέλεση 

Εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Τ.Σ. 
- Επί τόπου έλεγχος συμπυκνώσεως επιχωμάτων κάθε είδους. 
- Τα ανωτέρω εργαστήρια πρέπει να είναι εφοδιασμένα με όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό και 

με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως, και ιδιαίτερα στην περίοδο 
αιχμής των εργασιών, στις τεχνικές απαιτήσεις που απορρέουν από τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές, καθώς και από τους λοιπούς συμβατικούς όρους. 

6.6.   Ο ελάχιστος αριθμός εκτελεστέων δοκιμών καθορίζεται σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους Κανονισμούς που ισχύουν κατά την ημερομηνία Δημοπράτησης του Έργου. 

6.7. Οι μελέτες  σύνθεσης των σκυροδεμάτων θα γίνουν υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, θα 
βαρύνουν τα γενικά του έξοδα και θα επαναλαμβάνονται κάθε φορά που αλλάζουν είτε οι 
συνθήκες παρασκευής (αδρανή, τσιμέντο, αναμικτήρες, πρόσθετα) είτε οι απαιτήσεις του 
ξυλοτύπου, του οπλισμού, της στεγανότητας των αγωγών κ.λ.π. Θα τηρηθεί ο ισχύων κατά 
την εκτέλεση του έργου “Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος”, συμπληρούμενος 
ανάλογα με τις επί τόπου συνθήκες του Έργου από τις Προδιαγραφές της μελέτης και τις 
εντολές της επίβλεψης. 

Άρθρο 7ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Άρθρο 145 του Ν. 
4412/2016) 

7.1.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου   
και να το υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία  εντός 5  ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η Υπηρεσία αποφαίνεται, κατόπιν ελέγχου, με την έκδοση σχετικής εγκριτικής 
απόφασης. 
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7.2. Το Χρονοδιάγραμμα αυτό κλιμακώνεται σε τμηματικές  προθεσμίες, που θα ορισθούν από 
τη Σύμβαση, και συντάσσεται με βασική επιδίωξη τη δημιουργία των απαιτούμενων 
επιπέδων ελέγχου κατά ομάδες εργασιών, οι οποίες αποτελούν αυτοτελή και 
ολοκληρωμένα τμήματα του έργου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του 
χρόνου εκτέλεσης των εργασιών με την μικρότερη δυνατή όχληση στις λειτουργούσες 
χρήσεις. 

7.3. Το ανωτέρω Χρονοδιάγραμμα, μετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία, θα καταστεί 
συμβατικό στοιχείο και αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
το τηρεί και να το εφαρμόζει πιστά. Τυχόν μελλοντική τροποποίηση του 
Χρονοδιαγράμματος θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου. 

7.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει έγκαιρα το παραπάνω Χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 

7.5. Στο τέλος κάθε μήνα ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία μηνιαία έκθεση προόδου με 
βάση το χρονοδιάγραμμα (δηλαδή σύγκριση-αξιολόγηση του προγραμματισμού σε σχέση 
με την πραγματική εξέλιξη των δραστηριοτήτων-εργασιών), στην οποία θα φαίνεται η 
πρόοδος των εργασιών και η συμφωνία ή όχι με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα κατασκευής 
των Έργων. 

 Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των όποιων διαφοροποιήσεων ως και τα μέτρα που 
προτείνονται να ληφθούν για την κάλυψη των τυχόν καθυστερήσεων καθώς επίσης και η 
αναμόρφωση (επικαιροποίηση) του Χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση καθυστερήσεων 
του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας τις 
απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς καμιά 
πρόσθετη αποζημίωση.  

Άρθρο 8ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
8.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο σε χρονικό 

διάστημα οκτώ (8) ημερολογιακών μηνών. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του έργου 
και εφ’ όσον αυτό έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και έχει υποστεί 
ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται από την σύμβαση, εκδίδεται από την 
Δ/νουσα υπηρεσία βεβαίωση περατώσεως των εργασιών μετά και την σχετική αναφορά 
των επιβλεπόντων το Έργο.  

8.2. Κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016  ορίζονται οι παρακάτω τμηματικές 
προθεσμίες στο έργο: 
(1) οργάνωση εργοταξίου σε ένα ημερολογιακό μήνα (1)και περαίωση ασφαλτικών 
εργασιών σε  χρόνο  επτά  (7)  μηνών –σύνολο οκτώ (8) μηνών  από την υπογραφή 
σύμβασης 
 
 

8.3.       Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών χορηγείται στον ανάδοχο μόνο 
στην περίπτωση που προκλήθηκαν καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση του έργου οι οποίες 
δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. 

 
Άρθρο 9ο : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ( άρθρο 148 του Ν. 

4412/2016) 
9.1. Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του 

έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες 
τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με 
αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον 
αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για 
υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν 
ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών 
ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις της. 

9.2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής 
προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του 
έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσα με το είκοσι τοις εκατό (20%) της 
προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες 
μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό(15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του 
έργου. 
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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 το Φόρο Προστιθέμενης άξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία 
του έργου. 
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού 
της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το 
ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για 
την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών 
προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το 
ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για 
την επιβολή τους σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. Το συνολικό ποσό της 
ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε 
ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα: 
 
(α) για την υπέρβαση της τμηματικής προθεσμίας της περίπτωσης (1) του άρθρου 8.2 
της παρούσας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,05% του ποσού της σύμβασης προ ΦΠΑ για 
χρόνο μέχρι και 20 ημέρες 
(β) για την υπέρβαση της τμηματικής προθεσμίας της περίπτωσης (2) του άρθρου 8.2 
της παρούσας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,05% του ποσού της σύμβασης προ ΦΠΑ για 
χρόνο μέχρι και 20 ημέρες 

 
9.3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου 

και εφόσον προβλέπεται σχετικά στα συμβατικά τεύχη, μπορεί με τη σύμβαση να 
περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με 
ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουμένου του 
ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας.  

Άρθρο 10ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ( άρθρο 159 του Ν 4412/2016) 
Εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με 
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που του δίνονται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη ή το 
νόμο, κηρυσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Ιδιαίτερα ο Ανάδοχος κηρυσσεται 
έκπτωτος, σε περιπτώσεις:  
 καθυστέρησης με  δική του υπαιτιότητα , πέραν του μηνός από της υπογραφής της 

συμβάσεως, της έναρξη των εργασιών ή της υποβολής του χρονοδιαγράμματος,  
 υπέρβασης με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, του προβλεπόμενου 

στη σύμβαση χρόνου για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης,  
 υπέρβασης με υπαιτιότητά του, κατά δύο τουλάχιστον μήνες, έστω και μιας 

αποκλειστικής προθεσμίας του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,  
 όπου διαπιστώνεται ύπαρξη συστηματικών κακοτεχνιών στις εργασίες, μη ανταπόκριση 

των υλικών που χρησιμοποιεί στις εγκεκριμένες προδιαγραφές,  
 όπου διαπιστώνεται επανειλημμένη παρέκκλιση από τα εγκεκριμένα σχέδια,  

συστηματική παράλειψη ως προς την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των 
εργαζομένων, μη τήρηση κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος.   

Για την έκπτωση του αναδόχου καθώς και για το δικαίωμα κατάθεσης της σχετικής 
ένστασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 3263/28-09-2004 (ΦΕΚ 179) 

Άρθρο 11ο : ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (άρθρο 143 του Ν. 
4412/2016) 

11.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει την διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της 
Υπηρεσίας. 

11.2 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
δηλώσει στον Εργοδότη τον Αντίκλητό του, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του, 
καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 
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Άρθρο 12ο : ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ(άρθρο 143 του Ν. 4412/2016) 

12.1. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 
συστήσει γραφείο εργοταξίου, το οποίο και θα διατηρεί σε όλη την διάρκεια του έργου και 
μέχρι την προσωρινή παραλαβή του. 

12.2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να στελεχώσει τα γραφεία του στο εργοτάξιο με επιτελείο από 
ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό αναγκαίο για τη διεύθυνση, παρακολούθηση και 
εκτέλεση του έργου.  

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει "Μηχανικό Ασφάλειας του Έργου" σύμφωνα με 
την κείμενη Νομοθεσία. 

12.3. Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με 
σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του Αναδόχου και 
σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία. 

12.4. Όσον αφορά την ανασκαφική και αρχαιολογική έρευνα και τεκμηρίωση, ειδικότερα, βλ. 
Άρθρο 33 της παρούσας Ε.Σ.Υ.  

12.5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου 
αυτού, η Υπηρεσία μπορεί, εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά, 
να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που, ενώ θα 
έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν πρόκειται για 
μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου. 

12.6. Το βραδύτερο σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 
κατασκευής του Έργου θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο Προϊστάμενος του 
Εργοταξιακού Γραφείου, για τον οποίο ισχύουν τα παρακάτω: 

 α. Για την έγκριση του Προϊσταμένου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, 
πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά 
λεπτομερή στοιχεία, που πιστοποιούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να μην δώσει την έγκρισή της για τον 
προτεινόμενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση.  

 β. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το 
συγκεκριμένο έργο, η δε απουσία του από το εργοτάξιο οφείλει να είναι αιτιολογημένη και 
να οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση που 
αφορά στο υπ’ όψη έργο. 

 γ. Όταν ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει στο 
εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και 
θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 δ. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του 
εργοταξίου περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και 
στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, 
επιμετρήσεις, ημερολόγια κ.λ.π.). 

 ε. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και 
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων 
προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι’ αυτό ο 
Προϊστάμενος αυτός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία 
να αποδέχεται τον διορισμό του και τις ευθύνες του. 

 Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της     
για τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να το απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται 
επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

 Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο 
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

 Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των ανωτέρω προσώπων του Αναδόχου σε καμία 
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο 
δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στον 
Εργοδότη. 
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Άρθρο 13ο : ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
13.1. Αμέσως μετά την υπογραφή της Εργολαβικής σύμβασης, η Υπηρεσία θα παραδώσει στον 

Ανάδοχο όλα τα στοιχεία της μελέτης. 
13.2 Ο Ανάδοχος, πριν από την εφαρμογή της μελέτης, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 

συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση 
ασυμφωνίας, να ζητήσει έγγραφα και έγκαιρα από τον Εργοδότη τη σχετική διόρθωση, 
χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, παρά μόνο μετά από έγγραφη 
εντολή του Εργοδότη, αφού σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει 
πιστά τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης του Έργου. 

13.3. Αν, για σοβαρούς λόγους, ο Ανάδοχος δεν συμφωνεί με οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, 
είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως, στο συντομότερο δυνατό χρόνο και 
πάντως όχι μετά παρέλευση δεκαημέρου, τις απόψεις του προς την Υπηρεσία, 
υποβάλλοντας συγχρόνως κάθε στοιχείο που τις τεκμηριώνει. 

13.4. Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνιση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα και πάντως πριν από 
την έναρξη των σχετικών εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και να 
συμμορφώνεται απόλυτα προς αυτές. Δεν θα αναγνωρισθεί καμία οδηγία, απόφαση ή 
εντολή που δόθηκε μόνο προφορικά.  

13.5. Τυχόν μικρές τροποποιήσεις των Μελετών που θα απαιτηθούν μετά από εντολή της 
Υπηρεσίας, θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τους μελετητές με δαπάνες 
του Αναδόχου. 

Άρθρο 14ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την περάτωση των εργασιών και πριν από την 

προσωρινή παραλαβή, να συντάξει, με δαπάνες του, και να παραδώσει, σε έξη (6) 
αντίγραφα, στην Υπηρεσία τα απαιτούμενα Σχέδια "Ως Κατασκευάστηκε " καθώς και το 
αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό. 

 
Άρθρο 15ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
15.1. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, που περιλαμβάνονται στα Γενικά έξοδα και δεν 

συνεπάγονται καμία πρόσθετη αμοιβή, εμπεριέχονται: 
 α)  Η κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση σε άριστο επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του 

Έργου και η εν καιρώ καθαίρεση και αποκομιδή όλων των επιπρόσθετων προστατευτικών 
κατασκευών του εργοταξίου και της προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο της εκτέλεσης 
του Έργου. 

 β)  Οι δαπάνες για την κατασκευή και εγκατάσταση ασφαλούς προσωρινής περίφραξης στα 
τμήματα που θα εκτελούνται εργασίες, και για όλο το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, 
μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευών. Η μορφή και ο τρόπος κατασκευής της ως άνω 
προσωρινής περίφραξης θα εγκριθεί από την Επίβλεψη.  

15.2   Ο Ανάδοχος χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή θα πρέπει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των παροδίων κτηρίων, καθώς και τα 
αναγκαία μέτρα ασφάλειας για τους επισκέπτες και το Προσωπικό τους.  

15.3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία 
απαίτηση, καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημίωσης, που 
σχετίζονται με τέτοια προβλήματα. Η απόθεση των υλικών των εκσκαφών ή άλλων υλικών 
θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνεται σε θέσεις που θα υποδεικνύει κάθε φορά η Επίβλεψη. 

15.4. Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και κάθε είδους 
δαπάνη για την έκδοση κάθε είδους αδείας απαραίτητης για την εφαρμογή των σχεδίων και 
την εκτέλεση του Έργου. Κατά την διαδικασία έκδοσης της αδείας ο Ανάδοχος θα ορίσει ο 
ίδιος επιβλέποντα μηχανικό έναντι οιασδήποτε αρχής που θα αμοίβεται με δαπάνες του. 

15.5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί ο ίδιος στις αναγκαίες ενέργειες για την έγκαιρη 
ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κλπ των εγκαταστάσεων του έργου από τους οργανισμούς 
κοινής ωφέλειας  καθώς και σε όλες τις απαραίτητες επαφές με τους οργανισμούς κοινής 
ωφέλειας για μετατοπίσεις, συνδέσεις  και αποξηλώσεις δικτύων και να υποδεικνύει 
εγγράφως στον Εργοδότη τις ενέργειες που πρέπει να κάνει αυτός, προσκομίζοντας για 
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υπογραφή τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων κ.λ.π. 
15.6. Επίσης, θα πρέπει να παρακολουθεί και επισπεύδει κατά το δυνατόν την  διαδικασία της 

ρευματοδότησης, ειδοποιώντας για όλα εγγράφως τον Εργοδότη και ιδιαίτερα για τις τυχόν 
παρουσιαζόμενες δυσκολίες και περιπλοκές, υποδεικνύοντας συγχρόνως τις απαραίτητες 
ενέργειες για την άρση τους. 

15.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης,  
στην προσαρμογή του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), και τη σύνταξη Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 

Άρθρο 16ο : ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
16.1. Στις δαπάνες του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που 

βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 
 1. Οι δαπάνες οι σχετικές με το εργολαβικό συμφωνητικό. 
 2. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών: 
  α) των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών 
  β) των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά 
 3. Οι δαπάνες αποζημιώσεως για οποιεσδήποτε πηγές λήψεως υλικών (αδρανών και λιθίνων 

υλικών και νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές. 
4.  Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης Πινακίδων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου 

και αναμνηστικών Πινακίδων μετά την ολοκλήρωση του, σύμφωνα με προδιαγραφές, που 
θα υποδείξει η Προϊσταμένη Αρχή.  

16.2. Οίκοθεν νοείται ότι σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και 
την παραγωγή και μεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή 
ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις 
για τις ανωτέρω αιτίες. 

16.3 Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν προκύψουν κατά το στάδιο 
εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών, θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο 

Άρθρο 17ο : ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
17.1. Για την εξασφάλιση του απαιτουμένου ρυθμού προόδου του Έργου και την τήρηση των 

συμβατικών προθεσμιών με τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων 
δυσχερειών, ο Ανάδοχος οφείλει όταν και όπου απαιτείται να χρησιμοποιεί περισσότερες 
της μιας βάρδιες εργασίας, να εφαρμόζει υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία και να προβαίνει 
σε ενίσχυση του εξοπλισμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του. 

17.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση για οποιεσδήποτε 
επιβαρύνσεις του προκαλούμενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισμό, υλικά, 
καύσιμα, κ.λ.π. έστω και αν τέτοια αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισμού, 
εγκαταστάσεις) είναι πέραν των προβλέψεων του εγκριθέντος από τον Εργοδότη 
Προγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών. 

17.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία, εγγράφως, οποιαδήποτε 
αλλαγή στις ώρες εργασίας (χρησιμοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές 
και εορτές κ.λ.π.), καθώς και αλλαγές στο κύριο μηχανικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις 
του. 

17.4. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από την κείμενη 
Νομοθεσία διατάξεις ως προς νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζημιώσεις 
προσωπικού, μέτρα ασφαλείας κ.λ.π.). 

17.4.1 Εφ’ όσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία 
νυκτερινή, υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας για την εκτέλεση με δαπάνες του, των 
παρά πάνω εργασιών. 

17.5  Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να οργανώσει το εργοτάξιο κατά τέτοιο τρόπο και 
ει δυνατόν εντός του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να 
χρησιμοποιηθούν νυκτερινά συνεργεία και συνεργεία αργιών, με στόχο η ενόχληση 
καταστημάτων και η διακοπή κυκλοφορίας να περιοριστεί στο ελάχιστο. 

17.6 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του εργοδότη σχετικά με 
θέματα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών, διακοπές κατά τις περιόδους που θα του 
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υποδειχθούν  καθώς και ανάπτυξη του εργοταξίου σε περισσότερα του ενός μέτωπα 
ανάλογα με τον προγραμματισμό των εργασιών 

Άρθρο 18ο : ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
18.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, της σχετικής δαπάνης 

περιλαμβανομένης στο ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π., να τηρήσει τα παρακάτω: 
18.1.1. Κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών θα χρησιμοποιήσει μόνο τους υφισταμένους 

δρόμους ή, κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου, προσωρινούς δρόμους, ή θα κατασκευάζει 
προσπελάσεις εφ’ όσον το επιτρέψει ο Εργοδότης. Σε καμία περίπτωση δεν θα παρακωλύει, 
έστω και περιστασιακά την κυκλοφορία σε αυτούς. 

18.1.2. Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόμους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν 
μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογιστεί 
η αντοχή του οδοστρώματος. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων 
οχημάτων ή μηχανημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από συνεννόηση με 
τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις ή/και να εξασφαλίσει οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (εντός των 
ανωτέρω περιορισμών), υποχρεούται στη συντήρηση των δρόμων αυτών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ 
μέρους του Δημοσίου. 

18.1.3. Οίκοθεν νοείται, ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή-
μεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν 
αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις 
παραπάνω αιτίες. 

18.1.4. Στην περίπτωση που απαιτηθούν χωματουργικές εργασίες και τεχνικά έργα προσωρινής 
χρήσεως για την διαμόρφωση των εργοταξιακών χώρων και την εν γένει κάλυψη 
κατασκευαστικών αναγκών, οι δαπάνες θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης η κατασκευή 
των πάσης φύσεως οδών προσπελάσεως βαρύνει τον Ανάδοχο. 

18.2. Ο Ανάδοχος οφείλει, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης, να εξασφαλίσει 
επιπλέον τα παρακάτω: 

18.2.1. Σε κατάλληλα σημεία τα οποία θα υποδείξει η Υπηρεσία θα τοποθετήσει πινακίδες με την 
επωνυμία και τα λοιπά στοιχεία του Εργου 

18.2.2. Να κατασκευάσει συμπαγή προστατευτικά στηθαία ασφαλείας, της εγκρίσεως της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε όποιες περιοχές κινούνται πεζοί σε άμεση γειτνίαση με τον 
χώρο του εργοταξίου, είτε στην περιφέρεια είτε στο εσωτερικό του χώρου.  Η εργοταξιακή 
αυτή περίφραξη θα είναι μορφής και τύπου που θα καθοριστεί από τον Εργοδότη.  

Άρθρο 19ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ‘Η ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ  

19.1.  Ο Ανάδοχος οφείλει, κατά την εκτέλεση του Έργου, να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

19.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τη διέλευση άλλων εργοληπτών ή εργατικού 
προσωπικού που εκτελούν έργα του Εργοδότη ή άλλων κρατικών Υπηρεσιών. 

19.3. Ο Ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις Διατάξεις των περί Εργατών 
και Εργασίας Νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να 
εκτελείται μεθοδικά για αποφυγή αμέσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων ή προκλήσεως 
πλημμυρών. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή 
αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 

19.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο 
κύριος του Έργου ή διάφορες ΔΕΚΟ (ΟΤΕ,ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ κλπ), να διευκολύνει την εκτέλεσή 
τους με τα μέσα που διαθέτει και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων απ’ αυτόν 
εργασιών ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του 
Έργου ή άλλους εργολήπτες. 

Άρθρο 20ο : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
20.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παράδοση για χρήση τμήματος του έργου, ή του 

όλου έργου, μετά την περαίωση του, ν’ αφαιρέσει και ν’ απομακρύνει από όλους τους 
χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόμων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, 
απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές κατασκευές και περιφράγματα 
πλεονάζοντα, χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους 
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τους χώρους του εργοταξίου ώστε να τους παραδώσει απολύτως καθαρούς και γενικά να 
μεριμνήσει για ό,τι απαιτείται, ούτως ώστε το Έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιμο για 
χρήση και λειτουργία. 

20.2 Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω 
εργασίες μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 
της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, 
της δαπάνης και της εν γένει αποζημίωσης εκ της προκληθείσης ανωμαλίας 
παρακρατουμένης από την αμέσως επόμενη πληρωμή. 

Άρθρο 21ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
21.1.   Για έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η φύση 

των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται μακροχρόνια συντήρησή τους, 
μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος των δεκαπέντε 
(15) μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση και για το έργο: 
«Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση οδοστρώματος από Παναγία Αληθινή έως 
Άγιο Ελευθέριο»,ο χρόνος εγγύησης συντήρησης καθορίζεται σε δεκα (10) 
ημερολογιακούς μήνες. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί με δικά του έξοδα 
τα έργα από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου μέχρι και τη λήξη της εγγύησης. 

21.2.  Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει  μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης όπως ο 
νόμος ορίζει. 

21.3.  Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να επιθεωρεί τακτικά το έργο και να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση. Εργασίες για 
αποκατάσταση βλαβών από χρήση εκτελούνται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και 
των αρμοδίων αρχών, εφόσον απαιτηθεί. 

Άρθρο 22ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ (άρθρο 146 του Ν. 4412/2016) 
22.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του Έργου, ημερολόγιο/ εβδομαδιαίες ή 

ακόμη και μηνιαίες αναφορές  στο οποίο θα σημειώνονται τα μηχανήματα, το προσωπικό, 
οι εκτελούμενες εργασίες, οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών κ.λ.π. 

22.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην παράδοση των εκάστοτε εκτελουμένων 
εργασιών σε αντιπαράσταση με την Υπηρεσία και να τηρεί βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία 
αυτά θα είναι “εις διπλούν”, θα υπογράφονται επί τόπου από τον Ανάδοχο και το αρμόδιο 
όργανο του Εργοδότη και θα τηρούν από ένα αντίγραφο ο καθένας. Στις ανωτέρω 
παραλαβές θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων και οι θέσεις των δοκιμών 
και των ελέγχων που έχουν εκτελεσθεί. 

Άρθρο 23ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ άρθρο 151 του Ν. 4412/2016) 
 Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων εργασιών ισχύουν αυτά που ορίζονται στα 

συμβατικά τεύχη, τα τιμολόγια της εργολαβίας, την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές 
τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Άρθρο 24ο : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
24.1 Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται κατά την εκτέλεση των εργασιών 

αυτών.  
24.2 Για τη διοίκηση του έργου έχουν γενική εφαρμογή τα: άρθρο 6 του Ν. 1418/84 και άρθρο  

28 του Π.Δ. 609/85 και των σχετικών άρθρων του 4070/2012 και των άρθρων 136&151 του 
Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 25ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
25.1.    Κατά την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τις αναγκαίες 

απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
25.2.       Για την πληρωμή κάθε είδους ημερομισθίων θα λαμβάνονται υπόψη τα εκάστοτε ισχύοντα 

ημερομίσθια του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ).  Ο αριθμός των ωρών εργασίας θα πιστοποιείται από την 
επίβλεψη και θα αναγράφεται αναλυτικά στο ημερολόγιο το έργου 

Άρθρο 26ο : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  
 
26.1  οι πληρωμές του Αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες για τα έργα αυτά 



 

ΕΡΓΟ:  «Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση οδοστρώματος από Παναγία Αληθινή έως Άγιο 
Ελευθέριο» 

 
ΕΣΥ Σελίδα 14 από 18 

κρατήσεις.  
26.2 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία των εργασιών που 

εκτελούνται. 
26.3. Για τις  απολογιστικές εργασίες θα προστίθεται στην πραγματική δαπάνη υλικών και 

ημερομισθίων εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά τη μέση τεκμαρτή έκπτωση της 
προσφοράς του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 10 του Π.Δ. 609/85. 

 Για τις διάφορες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ, κ.λ.π.) του Εργοδότη επί των 
ημερομισθίων των απολογιστικών εργασιών, ο Ανάδοχος καταβάλλει για λογαριασμό της 
Υπηρεσίας το ανάλογο ποσόν το οποίο του αποδίδεται με πιστοποίηση χωρίς εργολαβικό 
ποσοστό. Για αξία υλικών που τυχόν θα χορηγήσει η Υπηρεσία στον Ανάδοχο, δεν 
καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 

Άρθρο 27ο : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ (άρθρο 152 του Ν. 
4412/2016) 

27.1 Οι λογαριασμοί συντάσσονται και υπογράφονται από τον Ανάδοχο και υποβάλλονται στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα κατά χρονικά διαστήματα, όχι μικρότερα 
του ενός (1) μήνα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά τον έλεγχο τους εγκρίνει. 

27.2 Οι πληρωμές των ως άνω εγκεκριμένων εργασιών γίνονται εντός διαστήματος ενός μηνός 
από την ημερομηνία εγκρίσεως τους. 

Άρθρο 28ο : ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
28.1 Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος: 
 α. εκτίμησε δεόντως και έλαβε υπόψη του  την ιδιαιτερότητα, τη σπουδαιότητα και τη 

σοβαρότητα του Έργου. Οι παράγοντες αυτοί είναι ουσιώδεις και χαρακτηρίζουν το Έργο 
τόσο στην εν γένει οργάνωση όσο και στην ποιότητα και εμφάνιση των κατασκευών.  

 β. έλαβε υπόψη του  τις ειδικές απαιτήσεις εκτέλεσης των Εργασιών και λειτουργίας του 
εργοταξίου λόγω της σχέσης του με τον αρχαιολογικό χώρο, 

 γ. έλαβε υπόψη του τις δυσχέρειες λειτουργίας του εργοταξίου από πλευράς κυκλοφοριακής, 
καθώς επίσης και τις ειδικές ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας στις περιμετρικές οδούς για 
την χωρίς εμπόδια διευκόλυνση των οχημάτων και την εν γένει απρόσκοπτη λειτουργία της 
περιοχής. 

 δ. έχει εξετάσει και διερευνήσει πλήρως τη μελέτη του Έργου, έχει επισκεφθεί και ελέγξει 
πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του Έργου και έχει πλήρη γνώση των γενικών και 
τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πάσης φύσης πηγές 
λήψης υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων 
εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα 
εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, καθώς και την εξασφάλιση νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης.  

28.2. Επίσης εξυπακούεται, ότι ο Ανάδοχος έχει πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και της 
κατάστασης του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και 
εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, των μέσων (μηχανημάτων, υλικών 
και υπηρεσιών), που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των 
εργασιών, την πιθανότητα απαγόρευσης χρήσης ορισμένων μηχανημάτων και όλων των 
άλλων παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, 
την πρόοδο ή το κόστος τους. 

28.3. Η παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία σε ό,τι αφορά 
τους όρους της Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση 
προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Άρθρο 29ο : ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
29.1      Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το 

προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

29.2    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία, τα αυτοκίνητα που θα    
χρησιμοποιήσει στο έργο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Διευκρινίζεται ότι σε καμία 
περίπτωση, ούτε ακόμη σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος, δεν δικαιούται ο 
Ανάδοχος να διεκδικήσει από τον κύριο του ‘Έργου αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική 
απώλεια μηχανήματος. 

29.3     Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει το έργο και στο όνομα του και στο όνομα του 
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Εργοδότη για κάθε ζημιά ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία εκτός από ανώτερη βία, για την 
οποία είναι υπεύθυνος βάσει των όρων της σύμβασης και με τρόπο ώστε ο Εργοδότης και ο 
Ανάδοχος να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί πλέον κατά 
πάσης απώλειας ή ζημιάς που θα γίνει κατά τον χρόνο εγγυήσεως, οφειλομένη σε αιτία που 
ανάγεται στην πριν από την έναρξη της συντήρησης περίοδο, καθώς και έναντι κάθε 
απώλειας ή ζημιάς που θα προξενηθεί από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του. 
Η ασφάλιση θα καλύπτει : 
α) Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου 
β) Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου. 
Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική 
Εταιρεία . 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στον επιβλέποντα μηχανικό το ή 
τα  ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων 
ασφαλίστρων, χωρίς εκ τούτου να περιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του 
Αναδόχου. 

Άρθρο 30ο :  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ  ΚΑΙ ΣΕ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

30.1 Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας 
κ.λ.π. θα πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν 
εγκαταστάσεις κάθε φύσης οι οποίες παραμένουν σε λειτουργία. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι 
τα δίκτυα κοινωφελών οργανισμών όπως δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, 
τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. και τα οποία για συντομία ονομάζονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. Η 
επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή, αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, 
βλάβες, δυσλειτουργίες, κ.λ.π. για τις οποίες ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 
Διευκρινίζεται εξάλλου ότι τα υφιστάμενα δίκτυα πάσης φύσεως θα παραμείνουν σε 
λειτουργία και θα διακόπτονται μόνον όταν θα έχει προηγηθεί νέα σύνδεση. 

30.2.  Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα της περιοχής κατάληψης των 
έργων ή/και κοντά σ’ αυτά  βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης 
κ.λ.π. Θα παραστεί ανάγκη επομένως, παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής των έργων που 
θα εκτελούνται απ’ αυτόν, να εκτελεσθούν από Εταιρίες ή Οργανισμούς ή Υπηρεσίες ή και 
τον ίδιο και εργασίες για την μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λ.π. 

30.3.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οχλεί τις παραπάνω Εταιρείες, Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να 
διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να προβάλλει καμία 
αξίωση αποζημίωσης για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο 
του από την εκτέλεση των παράλληλων αυτών εργασιών. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την 
εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις 
των πιο πάνω Εταιρειών, Ο.Κ.Ω. κλπ. 

 Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 31ο : ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 
31.1. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου, σε 

οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την 
αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημία ή τη φθορά 
στην προτέρα τους κατάσταση. 

31.2.  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του Έργου για οποιαδήποτε 
βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 
οποιαδήποτε ζημία του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή 
του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές 
του δαπάνες.  

31.3.  Για τους παραπάνω λόγους και προς αποφυγήν φθορών σε περατωμένες κατασκευές στο 
Έργο, θα πρέπει ο Ανάδοχος να λάβει μέτρα προστασίας των κατασκευών αυτών μέχρι την 
παραλαβή του έργου. 
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31.4. Οποιαδήποτε ζημία που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια 
της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος 
και να την αποκαταστήσει. Επίσης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για ζημιές 
και καταστροφές που θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι 
εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ. πλημμύρες - θύελλες, κ.λ.π.). 

31.5.   Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή 
και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του 
Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει 
κατά την εκτέλεση των ‘Έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται 
από τα Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/17.7.75), Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26.8.80) και 
1073/81/(ΦΕΚ 260Α/16.9.81) και όποια άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα, καθώς 
και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. 

 
Άρθρο 32ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016) 
32.1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004, για την υπογραφή της 

σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον Ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού της 
Μελέτης που δεν περιλαμβάνει τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. Η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι σύμφωνη προς τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της 
διακήρυξης του εν λόγω έργου. Η εγγύηση συμπληρώνεται με κρατήσεις 5% σε κάθε 
λογαριασμό που μπορούν επίσης να αντικατασταθούν με ισόποση εγγυητική επιστολή, 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004 . 

32.2. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο 
του ορίου 15%, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004. 

32.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης και 
σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας Ε.Σ.Υ., τα σχέδια της μελέτης, τις σχετικές 
προδιαγραφές και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος φέρει ακεραία την 
ευθύνη της καλής εκτέλεσης όλων των έργων. 

32.4. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την σύνταξη και 
εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος 
είναι ο Ανάδοχος, και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν τον απαλλάσσει 
καθόλου από την ευθύνη του. 

32.5. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των 
απαραίτητων υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς πάλι η έγκριση 
αυτή να τον απαλλάσσει από τις κατά Νόμον ευθύνες του. 

32.6. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια 
της μελέτης και με τυχόν συμπληρωματικά σχέδια που θα προκύψουν κατά το στάδιο της 
κατασκευής. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις της 
μελέτης που θα γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δεν δικαιούται καμία ιδιαίτερη 
αμοιβή μελέτης έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για 
τον Εργοδότη. 

32.7. Σε περίπτωση σύναψης υπεργολαβίας, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7, παράγραφος 1 
του Ν3263/2004. 

 
Άρθρο 33ο : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 Εφ’ όσον κατά τις εργασίες εκσκαφών αποκαλυφθούν αρχαιολογικά στρώματα, ο Ανάδοχος 

οφείλει να διακόψει τις εργασίες του, και να λάβει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα που τυχόν 
θα του υποδειχθούν από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία για την προστασία των 
ευρημάτων, στοιχεία που είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί. 

 Στην περίπτωση ανάγκης περαιτέρω αρχαιολογικής έρευνας ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συνεχίσει με τα μέσα που θα του υποδειχθούν από τον Εργοδότη. Οι 
δαπάνες των εργασιών της αρχαιολογικής έρευνας θα εκτιμηθούν απολογιστικά και θα 
χρηματοδοτηθούν από τον Εργοδότη. 
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Υλικά των εκσκαφών καθώς  και εκείνα των ενδεχόμενων  αρχαιολογικών  ανασκαφών 
πιθανόν να χρειαστεί να μεταφερθούν σε χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια Αρχαιολογική 
Υπηρεσία, για περαιτέρω έρευνα. 

 
Άρθρο 34ο : ΣΑΥ & ΦΑΥ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις  της εργατικής νομοθεσίας , των 
διατάξεων και κανονισμών  για πρόληψη των ατυχημάτων στο προσωπικό  του καθώς και 
του προσωπικού του φορέα του έργου και οποιουδήποτε τρίτου , έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση 
κατασκευής του έργου.(άρθρο 138 παρ 7 του Ν. 4412/2016). 
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης συγγραφής αποτελούν τα άρθρα που περιλαμβάνονται 
στην υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-02 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Φ.Ε.Κ. 
16Β/14-1-2003 “Πρόληψη και Αντιμετώπιση των εργασιακών κινδύνων” κατά την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ). Καθώς και την εγκύκλιο 27/15-10-2012 της 
Γ.Γ.Δ.Ε περί μέτρων ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 
ΣΥΜΗ, 23-12-2022 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ∆ΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2022  & ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 
                                   
                                   (τιμαριθμική περίοδος 4Ο τριμηνο 2022) 
 

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

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

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

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  
(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

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

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

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

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

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), 
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 
δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν 
συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα 
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 

και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
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(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού 
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως 
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το 
πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

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

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 

λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες 
που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες 
διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη 
καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 
μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 

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

προσωπικού  



 

[7] 
 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση 
προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει 

τον Κύριο του Έργου. 
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή 
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους 
σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 

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

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

παρόν Τιμολόγιο. 
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

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

     DN / 12 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

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

     ΒN / 240  
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

 
 

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

Σε αστικές περιοχές   
 - απόσταση < 5 km 0,28  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Εκτός πόλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,20  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  
 · οδοί κακής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,25  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
 · εργοταξιακές οδοί   
 - απόσταση < 3 km 0,22  
 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

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

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

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με 
[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό 
αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού 
έργου). 
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ΑΤ 1Ο :ΣΧΕΤ :Άρθρο Δ-2.1  Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε 
βάθος έως 4 cm(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1132) 

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση 

αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και 

ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 

‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 

 Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις 
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 

 Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού  

 Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής 

εργοταξιακής σήμανσης 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος 

υφιστάμενου οδοστρώματος.  
Μονάδα μέτρησης :Τετραγωνικά μέτρα  
 ( Αναθεωρείται με   :Ο∆Ν 1132: 100,00%) 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
  Αριθμητικά: 2,40  

 
ΑΤ 2Ο ΣΧΕΤ Άρθρο Δ-4  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120) 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 

μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 

άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 

μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση και αποζημίωση λόγω θαλάσσιας μεταφοράς . 

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με 
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
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η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος 

πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου συνυπολογίζεται η πρόσθετη αποζημίωση λόγω θαλάσσιας 

μεταφοράς των υλικών παρασκευής ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης ή και ασφαλτικής 

προεπάλειψης 

Για την θαλάσσια μεταφορά, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε απόσταση, της 

ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος είτε 

για την παρασκευή συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος 

(π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου 

ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την 

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, είτε για την παρασκευή 

ασφαλτικής προεπάλειψης με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 

γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια 

έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ,στην περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται σε 

νησί όπου δεν υπάρχει μόνιμο συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνες χερσαίας μεταφοράς, σε 

οποιαδήποτε απόσταση, των υλικών παρασκευής απο την τοποθεσία προμήθειας προς το 

λιμάνι αναχώρησης καθώς και απο το λιμάνι (άφιξης) του νησίου κατασκευής του έργου προς 

τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, που δεν αποζημιώνονται με τα σχετικά άρθρα κατασκευής 

της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και ασφαλτικής προεπάλειψης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Μονάδα μέτρησης :Τετραγωνικά μέτρα  
(Αναθεωρείται με   : Ο∆Ν 4120: 100,00%) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Μηδεν ευρώ  και πενήντα δυο λεπτά  
 Αριθμητικά:  0,52 =0,45+0,07 
 
ΑΤ 3Ο   ΣΧΕΤ Άρθρο Δ-6  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ  (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β) 

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και 

κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 

την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα 

με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 

κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

 

Α) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του   

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

 οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία 

τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των 

προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 

προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. 

Β) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται :η πρόσθετη αποζημίωση λόγω θαλάσσιας μεταφοράς 

της καθαρής ασφάλτου, ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους επιμετρούμενης κατά 

βάρος. 

Για την θαλάσσια μεταφορά, με οποιαδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε απόσταση, της 

καθαρής ασφάλτου ενός τόνου ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής 

επικλίσεων, καθώς και ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια 

έργα (θραυστά αδρανή υλικά λατομείου και ασφάλτου), με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε εργοταξιακή εγκατάσταση στην περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται σε νησί 

όπου δεν υπάρχει μόνιμο συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, τύπου ΑΣ 31,5 ή 

ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 

"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνες χερσαίας μεταφοράς, σε 

οποιαδήποτε απόσταση, της καθαρής ασφάλτου απο την τοποθεσία προμήθειας προς το 

λιμάνι αναχώρησης καθώς και απο το λιμάνι (άφιξης) του νησίου κατασκευής του έργου προς 

τις εγκατάστασεις του Αναδόχου, που δεν αποζημιώνονται με το σχετικό άρθρο κατασκευής 

της ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους επιμετρούμενης κατά βάρος. Τιμή ανά τόνο 

διαστρωθέντος (ασφαλτομίγματος) ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, αποδεκτής 

ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, λόγω θαλάσσιας 

μεταφοράς υλικών. 

Γ) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόσθετη αποζημίωση λόγω θαλάσσιας μεταφοράς 

των θραυστών αδρανών υλικών λατομείου, ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους 
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επιμετρούμενης κατά βάρος .Για την θαλάσσια μεταφορά, με οποιονδήποτε τρόπο και σε 

οποιαδήποτε απόσταση, των θραυστών αδρανών υλικών λατομείου ενός τόνου ασφαλτικών 

απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και ταπητιδίων και 

επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα (θραυστά αδρανή υλικά λατομείου και 

ασφάλτου), με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε εργοταξιακή εγκατάσταση στην 

περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται σε νησί όπου δεν υπάρχει μόνιμο συγκρότημα 

παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ασφαλτικού σκυροδέματος". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνες 

χερσαίας μεταφοράς, σε οποιαδήποτε απόσταση, των θραυστών αδρανών υλικών λατομείου 

απο την τοποθεσία προμήθειας προς το λιμάνι αναχώρησης καθώς και απο το λιμάνι (άφιξης) 

του νησίου κατασκευής του έργου προς τις εγκατάστασεις της Αναδόχου, που δεν 

αποζημιώνονται με το σχετικό άρθρο κατασκευής της ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού 

πάχους επιμετρούμενης κατά βάρος.Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος (ασφαλτομίγματος) 

ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, λόγω θαλάσσιας μεταφοράς υλικών. 

Συνολική τιμή ανά τόνο (tn) διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.  
Μονάδα μέτρησης : Τόνοι(tn) 
(Αναθεωρείται με   : Ο∆Ν 4521Β: 100,00%) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ενενήντα τέσσερα ευρώ. 

 Αριθμητικά:      94={78,80+(1*0,25 )[*]+8.20+6.00)=79,80+14,20 
 
ΑΤ 4Ο    ΣΧΕΤ: Άρθρο Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 

την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα 

με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 

κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

Α) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
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 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Β) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:η Πρόσθετη αποζημίωση λόγω θαλάσσιας μεταφοράς 

της καθαρής ασφάλτου της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 

m με χρήση κοινής ασφάλτου 

Για την θαλάσσια μεταφορά, με οποιαδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε απόσταση,της 

καθαρής ασφάλτου η οποία επιβαρύνει το συνολικό κόστος για την κατασκευή ενός 

τετραγωνικού μέτρου ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, σε 

υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας,με 

ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε εργοταξιακή εγκατάσταση στην περίπτωση που 

το έργο κατασκευάζεται σε νησί όπου δεν υπάρχει μόνιμο συγκρότημα παραγωγής 

ασφαλτοσκυροδέματος, με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου ή υλικά θραύσεως, τύπου ΑΣ 

12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 

"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνες χερσαίας μεταφοράς, σε οποιαδήποτε απόσταση, της 

καθαρής ασφάλτου απο την τοποθεσία προμήθειας προς το λιμάνι αναχώρησης καθώς και 

απο το λιμάνι (άφιξης) του νησίου κατασκευής του έργου προς τις εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου, που δεν αποζημιώνονται με το σχετικόάρθρο κατασκευής της ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 

Γ) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: Πρόσθετη αποζημίωση λόγω θαλάσσιας μεταφοράς 

των θραυστών αδρανών υλικών της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 

Για την θαλάσσια μεταφορά, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε απόσταση, των 

αδρανών θραυστών υλικών, λόγω της μη ύπαρξης λατομείου στο νησί κατασκευής του έργου, 

η οποία επιβαρύνει το συνολικό κόστος για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου 

ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκωμένου πάχους 0,05m, σε υπόγεια και υπαίθρια 

έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 

παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε εργοταξιακή εγκατάσταση την περίπτωση που το έργο 

κατασκευάζεται σε νησί όπου δεν υπάρχει μόνιμο συγκρότημα παραγωγής 

ασφαλτοσκυροδέματος, με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου ή υλικά θραύσεως, τύπου ΑΣ 

12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11- 

04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνες χερσαίας μεταφοράς, σε 

οποιαδήποτε απόσταση, των θραυστών αδρανών υλικών λατομείου απο την τοποθεσία 

προμήθειας προς το λιμάνι αναχώρησης καθώς και απο το λιμάνι (άφιξης) του νησίου 

κατασκευής του έργου προς τις εγκατάστασεις της Αναδόχου, που δεν αποζημιώνονται με το 
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σχετικό άρθρο κατασκευής της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 

0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος 

της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m2) 
(Αναθεωρείται με   : Ο∆Ν 4521Β: 100,00%) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ενενήντα τέσσερα ευρώ. 

 Αριθμητικά:      9,80={7,70+(1*0,25 )[*]+0,70+0,40)=8,70+1,10 

  
 

 
 

 ΣΥΜΗ, 23/12/2022  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   Ο Συντάξας 

Η Αν/τρια Πρ/νη της Τ.Υ. του 
Δήμου Σύμης 

  

   
   

Σωτηρία  Μπάκα  Ελευθέριος Μπαλασκάς 
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός ΠΕ6  Τεχνολόγος Μηχανολόγος 

Μηχανικός 
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