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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Μυτιλήνη, 16 – 3 - 2017 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ      Αριθ. πρωτ. 2385 
              ΛΕΣΒΟΥ 
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
1. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη µε ανοικτή διαδικασία 

επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων 
δικτύων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερµής», µε προϋπολογισµό 
εργασιών 90.000,00 € (µε αναθεώρηση και χωρίς το Φ.Π.Α.) 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Οδοποιίας. 

 
2. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑΛ (Κ.Α.62.07.010.40, K.A. 

62.07.010.41 και Κ.Α. 54.00.600.00) µε συνολική πίστωση 74.880,00 € για το έτος 2017. 
 
3. Παραλαβή εγγράφων σύµβασης - Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώ-ση 

των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία του αναθέτοντα φορέα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες.  
Μπορούν επίσης να έχουν ελεύθερη, άµεση, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγ-
γραφα της σύµβασης στην επίσηµη ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr) από το Σάββατο 
18 Μαρτίου 2017. 
Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ στο τηλέφωνο : 22510-24444, 
αρµόδιος υπάλληλος: κ. Φινδανής Παρ. τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (fax επικοινωνίας : 22510-
40121). 

 
4. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών :Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 11-4-2017 ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ (Ελευθ. 
Βενιζέλου 13-17, 81132 Μυτιλήνη – 1

ος
 όροφος). 

 
5. Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς: Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα 

υποβληθεί µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του προϋ-
πολογισµού δηµοπράτησης, εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%). 

 
6. Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
7. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων 
οδοποιίας και ειδικότερα : 
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οφείλουν να διαθέτουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ως µεµονωµένοι οικονοµικοί φορείς στην Α1 τάξη και άνω για έργα ο-
δοποιίας. 
β) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να διαθέτουν ανάλογη εµπειρία της παραγράφου (α). 
γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµι-κού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η 
υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµε-ρείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµ-βάσεων, 
απαιτείται να διαθέτουν την ανάλογη εµπειρία της παραγράφου (α). 

 
8. Εγγύηση συµµετοχής : Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-

στολής ύψους 1.800,00 € που θα απευθύνεται στη ∆ΕΥΑΛ. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών µετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, ήτοι 
µέχρι και τις 11 Νοεµβρίου 2017. 
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9. Χρόνος ισχύος προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν για διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµε-
ροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι µέχρι και τις 11 Οκτωβρίου 2017. 

 
10.   Προθεσµία περάτωσης του έργου : Η συνολική συµβατική προθεσµία για την κατασκευή του 

έργου ορίζεται σε δέκα (10) ηµερολογιακούς µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης. 
 

11. Κατακύρωση δηµοπρασίας: Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµέ-νη 
Αρχή του έργου (∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ). 

 
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 
 
 

 Μυτιλήνη, 16 Μαρτίου 2017  
 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 
 
 
 
 

Αντώνιος Γιαννάκης 
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ΕΡΓΟ: 
 

 

Αποκαταστάσεις τοµών 

οδοστρωµάτων δικτύων 

στις ∆ηµοτικές Ενότητες 
Μυτιλήνης και  

Λουτρόπολης Θερµής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  

 

Ίδιοι πόροι ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 
 Κ.Α. 62.07.010.40  46.150,00 € 

 Κ.Α. 62.07.010.41  17.850,00 € 

 Κ.Α. 54.00.600.00  10.880,00 € 

 
    
 
 

  

∆∆ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑΝΝΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟ ΓΓΗΗ   ΑΑΝΝ ΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ   ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟΥΥ  

  

 
 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων δικτύων  
στις ∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερµής 

 

Εκτιμώμενης αξίας  90.000,00 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.), 
 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και β) τους όρους 
της παρούσας και 

καλεί 
 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη ανα-
δόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Πίνακας Περιεχομένων 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

   

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Αναθέτων Φορέας  – Στοιχεία Επικοινωνίας σελ. 4 
   
Άρθρο 2 Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών σελ. 4 
   
Άρθρο 3 Υποβολή Φακέλου Προσφοράς σελ. 5 
   

Άρθρο 4 

 
Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών –  
Κατακύρωση– Σύναψη σύμβασης - Ενστάσεις 

σελ. 6 

   
   

Άρθρο 5 

Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Συμφωνητικό 
–  

Σειρά ισχύος 

σελ. 10 

   
Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας σελ. 10 
   
Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία σελ. 11 
   

Άρθρο 8 
Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π. – Πληρωμή 

Αναδόχου 
σελ. 12 

   
Άρθρο 9 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών σελ. 12 
   
Άρθρο 10 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης σελ. 12 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11 
Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και  
ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

σελ. 13 

   
Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου σελ. 14 
   
Άρθρο 13 Διαδικασία σύναψης σύμβασης – Όροι υποβολής προσφορών σελ. 14 
   
Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης  σελ. 14 
   
Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής  σελ. 15 
   
Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) σελ. 16 
   
Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  σελ. 16 

Άρθρο 17Α 

 
Έκδοση εγγυητικών 

 
σελ. 16 

Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών σελ. 17 
   
Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών σελ. 17 
   
Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης σελ. 17 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης σελ. 18 
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Άρθρο 22 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής σελ. 18 
   
Άρθρο 23 Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής σελ. 22 
   
Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς  σελ. 28 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25 

 
Άρθρο 26         

Υπεργολαβία 

 
Διάφορες ρυθμίσεις 

σελ. 30 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτων Φορέας- Στοιχεία επικοινωνίας   
 

1.1 Αναθέτων Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου  
Οδός  : Ελευθερίου Βενιζέλου  13-17  
Ταχ.Κωδ. : 81 132 - Μυτιλήνη 

Τηλ. : 22510 – 24444  
Telefax : 22510 - 40121 

E-mail : deyam2@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : κ. Φινδανής Παρασκευάς 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου:  
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου:  
 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου  
1.4 Προϊστάμενη Αρχή :  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης– Αποχέτευσης 
Λέσβου 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : 
Η Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου 
 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17 – Μυτιλήνη - 

1ος όροφος) την Τρίτη 11 Απριλίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμών 

Έργων  

 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρει-ας Βορείου Αιγαίου 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους 
στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/ και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατα-
σκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να 
δηλώ-σουν άμεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία 
των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν 
καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2 Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούσα Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, 
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/ 2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
γ) το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
δ) ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης,  
ε) το Τιμολόγιο Δημοπράτησης,  
στ) η Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
ζ) το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,  
η) το τεύχος Τεχνικής Έκθεσης  
θ) η Ανάλυση Τιμών 
ι) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι οποίες θα παρασχεθούν από 
τον αναθέτοντα φορέα  επί όλων των ανωτέρω. 

 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γρα-
φεία του αναθέτοντα φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αναλαμβάνοντες οι 
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ίδιοι με δαπάνη και επιμέλεια τους την αναπαραγωγή των εγγράφων της σύμβασης. 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να έχουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν ηλε-

κτρονική πρόσβαση1 στα έγγραφα της σύμβασης από το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 
στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.deyamyt.gr). 

  

2.3  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι μέχρι και την  Τρίτη 4 Απριλίου 2017, ο αναθέτων 

φο-ρέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύμ-βασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 7 Απριλίου 2017.  

 
Άρθρο 3  Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1.  Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 : 

• είτε με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού  

• είτε με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα  

• είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα  
(ταχυδρομική διεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 13-17 – 81 132 Μυτιλήνη).  

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΛ, οι 
φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 
του αναθέτοντα φορέα που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.  
 
Ο αναθέτων φορέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προ-
σφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυ-
δρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν ο αναθέτων φορέας ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του …………………………………………………………………………………………..2 

 

για το έργο :  

«Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων  
στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής» 

 

με αναθέτοντα φορέα τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 11η Απριλίου 2017 

 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο δια-
γωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή το ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας Διακήρυξης και 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη 
«Οικονομική Προ-σφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας Διακήρυξης. 
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Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παραγρ. 2. του παρόντος άρθρου. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στον αναθέτοντα φορέα με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας διακήρυξης, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της πα-
ρούσας. 

3.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,3 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από τον αναθέτοντα 
φορέα ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα) και τις απορρίπτει ως 
μη κανονικές4.. 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεω-τικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσω-πό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4 Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση –  
 Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 

 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή 
ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.  
Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα 
αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 
οικο-νομικών φορέων.  
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο 
του αναθέτοντα φορέα  για να διαπιστώσει, αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παραγ. 1 
του άρθρου 3 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως 
φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο 
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος 
της - κατ’ εντολή του Προέδρου της - και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 
 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά 
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και η κατηγορία του5, καθώς και ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. 
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν 
στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και 
καταγρα-φής των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση 
των οικονο-μικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 
καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  
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δ) Στη συνέχεια6, 7 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 
σχέσης. 
 
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/ 
2016. 
 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνα-
κα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται 
από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 
24.2 της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 
μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του 
μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται 
τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η 
διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για 
την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, 
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 
 
στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού 
της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 
προκει-μένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής 
επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά 
στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  
 
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη 
(ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στον αναθέτοντα φορέα ο οποίος το εγκρίνει8.  
Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο 
μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παρά-
γραφο 4.3 της παρούσης. 
η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), ο 
αναθέτων φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φο-
ρέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνι-
σμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέ-
ροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 
εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών,9 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 
23.2-23.10 της παρούσας.  
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα σε σφραγισμένο 
φά-κελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλή-θηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
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αυτόν. 
Ο αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθη-καν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύο-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της πα-
ρούσας διακήρυξης,10 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η 
εγγύ-ηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδι-κασίας.  
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντα φορέα για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή 
αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
του άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου για τη λήψη 
απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
β) Ο αναθέτων φορέας, είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 316 και 317 του ν. 4412/2016. 
 
Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλε-κτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσω-
ρινού αναδόχου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17 – 
Μυτιλήνη – 1ος όροφος) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε 
σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.   
 
Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή μετά την απόρριψη 
τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογη-τικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση του 
αναθέτοντα φορέα. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και εφόσον 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 και τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής του άρ-θρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η 
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο 
και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
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κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζε-
ται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η 
εγγύ-ηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επό-μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμ-φωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 317 του ν. 
4412/2016.  
 
4.3 Ενστάσεις 

 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. 
 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντα φορέα, ο οποίος αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστα-σης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 
127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη του αναθέ-τοντα φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 
συντελούνται μετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 
4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 
 

Άρθρο 5 Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό –  
    Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 
316 και 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
κα-θορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.   
7. Η Τεχνική Έκθεση.  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
 

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρε-τικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
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μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγ-
γραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(ΦΕΚ Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μετα-
φραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί 
Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης,  
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας 
περί Δικηγόρων).  

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιε-χόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφρα-ση στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του 
ανα-δόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με τον  
αναθέτοντα φορέα, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 
Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έρ-

γου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

• του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προ-

σαρµογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

• των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων»,  

• του ν. 4278/2014 και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργολη-

πτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
• του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

• του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµι-

κών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,11 

• του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» , 
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• του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρ-

χιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις», 

• του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατά-

ξεις», όπως ισχύει , 

• του π.δ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 

• της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθµιση των ειδικότερων θε-

µάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-

ρών και ∆ικτύων »,  

• του π.δ. 80/2016
 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

 

7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

 
7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις12, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της πα-
ρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 
 

Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε βάρος των Κωδικών Αρι-

θμών : 62.07.010.40 (46.150,00 €), 62.07.010.41 (17.850,00 €) και 54.00.600.00 
(10.880,00 €) του προϋπολογισμού του έτους 2017.  

 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα που εκτελούνται 

από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011.   

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων.   
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντί-
στοιχο άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

 Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε euro. 
 
Άρθρο 9 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
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Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 
310  του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 10 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με αριθ. 78/13-3-2017 για την ανάληψη υποχρέω-
σης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και η με αριθ. πρωτ. 295/10-3-
2017 (ΑΔΑ : 70Δ0ΟΚΠΛ-ΥΚΑ) απόφαση ανάληψη υποχρέωσης. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
 Τίτλος του έργου : «Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων στις 

Δημοτικές Ενότη-τες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής». 
  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 90.000,00 ευρώ και αναλύεται 
σε: 
Δαπάνη Εργασιών      66.308,43 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%    11.935,52 € 

Απρόβλεπτα13 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης  
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)        11.736,59 € 
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
14

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 19,46 € σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 
Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής ( πριμ ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 
4412/2016. 

 
11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

• Η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης (Μυτιλήνη, Βαρειά, Νεάπολη, Πληγώνι) 

• Η Τοπική Κοινότητα Αγ. Μαρίνας (Αγ.   Μαρίνα, Αγ. Παρασκευή, Αγριλιά Κρατήγου) 

• Η Τοπική Κοινότητα Αλυφαντών (Αλυφαντά, Κέδρο, Ουτζά, Πυργί) 

• Η Τοπική Κοινότητα Αφάλωνα (Αφάλωνας) 

• Η Δημοτική Κοινότητα Λουτρών (Λουτρά, Άνω Χαραμίδα, Σκάλα Λουτρών, Χαραμίδα) 

• Η Δημοτική Κοινότητα Μόριας (Μόρια, Αχλιά, Λάρσος, Μάρμαρο) 

• Η Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων (Πάμφιλα, Νησέλια, Παραλία) 

• Η Τοπική Κοινόητητα Παναγιούδας (Παναγιούδα) 

• Η Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών (Ταξιάρχες) 

• Η Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής (Λουτρόπολη Θερμής, Αγ. Γεώργιος, Μονή 
Αγίου Ραφαήλ) 

• Η Τοπική Κοινότητα Κώμης (Κώμη) 

• Η Τοπική Κοινότητα Πηγής (Πηγή) 

• Η Τοπική Κοινότητα Μιστεγνών (Μιστεγνά, Σκάλα Μιστεγνών, Τουμπες) 

• Η Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών (Νέες Κυδωνίες, Ξαμπέλια, Σκάλα Νέων Κυδωνιών) 

• Η Τοπική Κοινότητα Πύργων Θερμής (Πύργοι Θερμής, Παναγιά)  
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11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

Σποραδικές σημειακές μικροεπεμβάσεις (κατά περίπτωση με ασφαλτοσκυρόδεμα, με 
ψυχρή άσφαλτο, με σκυρόδεμα C16/20, με τσιμεντόπλακες, με κυβολίθους, λιθοσώματα) 
για την αποκατάσταση τομών κάθε είδους και τύπου οδοστρωμάτων και σε οποιαδήποτε 
θέση (κατάστρωμα οδού, πεζοδρόμιο, πλατεία, νησίδα). Μικρά τεχνικά έργα (κατασκευή 
φρεα-τίων, επιδιόρθωση υφισταμένων φρεατίων, μικροκατασκευές με σκυρόδεμα). 
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  
δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
τα ορι-ζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 337 ν. 4412/2016.  

Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 156 και 337 
ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορι-
σμούς: 

• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, 
όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της 
αρχικής σύμβασης.  

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική 
σύμβα-ση.  

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργα-σιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 
εργα-σιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της 
αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.  

Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης 
από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μει-ώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 
απρόβλε-πτες δαπάνες.  

Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 
ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα 
του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται 
το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους.  

 
Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακούς 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
Αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου δεν ορίζονται. 
 
Άρθρο 13 Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
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13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.   
  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οι-κονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παραγρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 
4412/ 2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 
οκτακο-σίων (1.800,00 €) ευρώ. 15 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοι-χεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη της εγγυητικής,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου, ήτοι τη Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου, προς την οποία απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρ-τοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός μελέτης και τίτλος έργου ) και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι και 
την 11η Νοεμβρίου 2017, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  
Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέ-
ροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγ-γύησης συμμετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τε-χνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του πο-
σού της εγγυήσεως. 
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15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016 . 
 
Άρθρο 16 Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)16 
 
16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
 
16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

 
 
Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμ-φωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται πριν ή κα-τά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμ-βασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατα-
θέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντα 
φορέα ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την 
οριστικοποί-ηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 
αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερό-μενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα τον τίτλο της 
σχετικής σύμ-βασης .  

 
Άρθρο 17Α Έκδοση εγγυητικών 

 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύ-ματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονο-μικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατά-ξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέ-χονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότε-ους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

 



Έργο: Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων δικτύων  
στις ∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερµής                                                                           16                               

Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 17ορίζεται η 11η Απριλίου 

2017, ημέρα Τρίτη.  

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν 

μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ημε-ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του 

αναθέτοντα φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα 

της σύμβασης και αναρ-τάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα, 

εφόσον διαθέτει.  

Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 

υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 

του άρθρου 97 του ν. 4412/2016 για διάστημα έξι (6) ημερολογιακών μηνών18, από την ημερο-

μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 20 Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβά-

σεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης19 και στον Ελληνικό Τύπο20, σύμφωνα με το άρθρο 296 ν. 

4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.deyamyt.gr), σύμφωνα με 

το άρθρο 2 της παρούσας.  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημο-πρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον 

πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 

διαγωνι-σμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ 

του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν τον αναθέτοντα φορέα και καταβάλλονται από τις 

πιστώσεις του έργου. 

 



Έργο: Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων δικτύων  
στις ∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερµής                                                                           17                               

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 
οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παραγρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας 
και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παραγρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  

21. 1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριο-ποιούνται στην κατασκευή έργων οδοποιίας21 και που είναι εγκατεστημένα 
σε: 

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά-

θεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
21.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.22 
 Στην περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ένωσης 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην κατηγορία του δημοπρατούμενου έργου. 
 
21.3  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του 

άρθρου 254 και των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 304 του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για 
την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

 
Άρθρο 22 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής   
 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22.Α 

και 22.Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 

από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των 

παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακό-λουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαί-σιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

ορ-γανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθο-

ράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
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πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δω-

ροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβου-λίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 

σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργά-νου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) 

και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, 

αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φό-

ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατε-στημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα 

κατάλλη-λα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακα-νονισμό για την καταβολή τους. 

22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγω- νισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:23 
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(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδι-κής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δρα-στηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο αναθέ-

των φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέ-

των φορέας έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβά-

νοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παραγρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέ-ας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνι-σμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/ 

2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομι-κών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέ-λεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 

παρού-σας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμε-λείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.4. Ο αναθέτων φορέας αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις 

των προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

πα-ραγράφους 1 και 3 24μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

απο-κλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
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φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδική-ματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 

στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζε-ται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 

ισχύει η απόφαση. 

22.Α.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016. 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρ-

θρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρού-σα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.  

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμέ-νοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία έργου του 

άρθρου 21 της παρούσας.  

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α 

του ν. 4412/ 2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

a) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια α-

ντί-στοιχη της τάξης και κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ. του άρθρου 23.4 της παρούσας, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008. 

β) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μην έχουν μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τη συμμετο-

χή τους στο διαγωνισμό, ανεκτέλεστο υπόλοιπο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων του δημο-

σίου τομέα μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αντίστοιχη 

της τάξης και κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ. του άρθρου 23.4 της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμε-

να στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008. 

22.Ε. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια 

σχε-τικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με 

αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσό-ντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να βα-σίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο, εάν οι τελευταίοι θα 
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εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 

που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και 

αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες 

των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικο-νομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Η διεύθυνση των έργων25 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υπο-
βάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυ-
τή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 139 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 23   Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

23.1  Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 
τις ακόλουθες προϋπο-θέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22.Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 22.Β-22.Δ της παρούσας. 

 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παρα-
γράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης.  

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
πε-ρισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

23.2.  Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα 
άrθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της 
σύμ-βασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας.  
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος 
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός 
των δύο (2) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών 
της πρό-σκλησης26.  
Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, 
πρέ-πει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των δύο (2) μηνών που προηγούνται της 
ημερομη-νίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.  

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικα-νότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.Ε της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανό-τητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, 
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υποχρεού-νται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22.Β – 22.Δ). 

 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 22.Α.  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτι-κά στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δε-δομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευ-σης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 
σε εθνική βάση δε-δομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ). 

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων 
φορέας που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.   
 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α οι οικονο-
μικοί φορείς προσκομιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκα-τεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των 
τελευ-ταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα)27  σύμφω-να με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 
ελληνική νομοθεσία αντί-στοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα 
σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι : 

• φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) 
για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια 
έργα που είναι σε εξέλιξη.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση 
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

• ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.  

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οι-κονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση 
εξαρτη-μένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία, καθώς και γ)  
για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.    

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 
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με σχέση εξαρτη-μένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ 
για το λοιπό προ-σωπικό).  

Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτι-κά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 
εταίροι.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλλουν τα άνω 
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, 
για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας. . 

(γ) για την παράγραφο Α.3.(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμό-δια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το 
πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
α-ναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το 
αρ-μόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα 
εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις 
κείμενες διατά-ξεις όπως κάθε φορά ισχύουν.  

Τα φυσικά πρόσωπα δεν φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των προηγουμένων περιπτώσεων (α), 
(β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 22.Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίστα-ται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή δι-οικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση, στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
πιστο-ποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 
και 2 και 3 (β) του άρθρου 22.Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστο-ποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, υποβάλλεται 
επικαιρο-ποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιο-γράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές 
επι-χειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά 
χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), από τα 
οποία αποδεικνύ-εται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την 
εργοληπτική επιχείρη-ση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

(στ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.7. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελ-ματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώ-ρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση απο-κλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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23.4.  Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής  
  δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ως μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς στην Α2 τάξη και 
άνω, για έργα κατηγο-ρίας οδοποιίας.  

 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένω-σης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομι-κού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμε-ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώ-ου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρ-μόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρ-θρου 21 της παρούσας. 

 
23.5.  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται : 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

• για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας. 

• για το 22.Γ (β), από υπεύθυνη δήλωση  του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικα-στικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπο-ρικού οργανισμού του κράτους– μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν έχει ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο ερ-γασιών από εργολαβίες δημοσίων έργων μεγαλύτερο από το 
τριπλάσιο του ανώτα-του ορίου της τάξης του. 

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρω-παϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν 
στον αναθέτοντα φορέα πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρ-μόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου . 

 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλό-γους ή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα 

ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά : α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις και 
β) δήλωση περί του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί 
αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις. 
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23.6.  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 (α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας 

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλό-γους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στον αναθέτοντα φορέα πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρ-θρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 8 
του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε 
επίσημους κατά-λόγους ή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς 
πιστοποίησης κατά τα ανωτέ-ρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά : α) κατάλογο των 
έργων που εκτελέσθηκαν την τε-λευταία τριετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά 
ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων έργων β) αναφορά των 
τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προ-σόντων των διευθυντικών στελεχών και γ) 
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα μηχανήμα-τα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό 
εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.    

 
23.7. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου 
 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 
οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

• Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες 
οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατι-κού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχε-
ται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
ανα-δόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 
ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα 
έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
κατα-στατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

• Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδί-δονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 
την ο-ποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
23.8. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέ-
τουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρω-
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παϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτή-
ματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στον αναθέτοντα φορέα πιστο-
ποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγ-γραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανι-σμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, 
τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσ-
σονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πι-
στοποιητικό εγγραφής τους.  

 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δι-καιολογητικών 28: 

• απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.   
Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπα-
σμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την 
Ενημερό-τητα Πτυχίου.   

• φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.29 

• τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 
παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμε-
νες περιπτώσεις ) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

• το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού 
του άρθρου 22.Α.3.(θ).  

• τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται 
το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ.  
Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου 
του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα 
στε-λέχη αυτά.  

 
23.9. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.Ε 

  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
γίνεται με την προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 

 
   

Άρθρο 24   Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή α-

ποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
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24.2  Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει τα ακόλουθα:  
α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) 

β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από τον 

αναθέτοντα φορέα έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (γ)  της παρούσας. 
 

Επισημαίνεται ότι:  

 

α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και 
ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής 
προσφο-ράς ολογράφως και αριθμητικώς.  
β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθμητικής αναγραφής. 
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης 
και της αριθ-μητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την 
ορθή οικονομική προ-σφορά.   

 
24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση 
οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25   Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης 
που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργο-λάβους που προτείνει. 

 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργο-
λάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.4. Ο αναθέτων φορέας :  
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της 
παρούσας για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την 
εκτέ-λεση του έργου που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με 
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, 
όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και 
ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 26   Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  

Ο ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με 
αυτόν. 

 

  

     Μυτιλήνη,  15 Μαρτίου 2017 

 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Μελετών & Έργων 

κ.α.α. 

 

 

Αναστασίου Νίκος 

πολιτικός μηχ. Π.Ε. 

 

 

 Ο Προϊστάμενος 

Της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

κ.α.α. 

 

 

Φινδανής Παρασκευάς 

πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. 

Ε γ κ ρ ί θ η κ ε  

Με την αριθμό πρωτ. 78/ 13-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
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Οδηγίες Συµπλήρωσης 

                                                 
1  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παραγρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4412/2016, η ηλεκτρονική διάθεση των 

εγγράφων της  σύµβασης δεν είναι υποχρεωτική στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων, 
2  Συµπληρώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα (επωνυµία ή ονοµατεπώνυµο φυσικού 

προσώπου, οδός, αριθµός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο, fax και e-mail). Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων 

συµπληρώνονται τα στοιχεία όλων των µελών της ένωσης  
3  Η επιστροφή της σφραγισµένης προσφοράς θα λάβει χώρα µετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του 

άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και τη παρέλευση του δικαιώµατος υποβολής ένστασης, σύµφωνα µε τα οριζό-

µενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισµένη στην Επιτροπή ∆ιαγω-

νισµού.  
4   Για την έννοια της µη κανονικής προσφοράς, πρβλ. παραγρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 44121/2016 
5
  Σηµειώνεται ότι ο αριθµός πτυχίου, η κατηγορία και η τάξη του οικονοµικού φορέα αναγράφεται, είτε στο 

Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα (εγγραφή σε επίσηµο κατάλογο), είτε στο Μέρος 

IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ). 
6 Ο αναθέτων φορέας έχει επιλέξει να εφαρµόσει το άρθρο 101 παραγρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικο-

νοµικών προσφορών – έλεγχος οµαλότητας και ακολούθως έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής).  
7 Ο αναθέτων φορέας έχει επιλέξει να υποβληθούν προσφορές µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε 

οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου, σύµφωνα µε  την περιπτ. (α) της παραγρ. 2 του άρθρου 95 

του ν. 4412/2016. 
8 Επισηµαίνεται ότι αν ο αναθέτων φορέας θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, απαιτεί 

από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.  

Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται το άρθρο 313 του ν. 4412/2016. 
9  Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παραγρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα 

(10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον 

προσωρινό ανάδοχο. 
10  Με την επιφύλαξη των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών µέσων ). 
11 Τίθεται µόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
12 Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης 

σύµφωνα µε το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της. 
13 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την 

προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργα-

σιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε., σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
14 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
15  Το ποσοστό της εγγύησης συµµετοχής δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης,        

χωρίς το Φ.Π.Α., µε ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 302 παραγρ. 1 περιπτ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/ 

2016). 
16 ∆εν συντρέχει περίπτωση πρόσθετης καταβολής (πριµ) κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 για την ταχύ-

τερη σε σχέση µε τη συµβατική προθεσµία εκτέλεση του έργου ή τµήµατος αυτού.  
17  Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 331 του ν. 4412/2016 . 
18 Ο αναθέτων φορέας προσδιόρισε το χρόνο ισχύος της προσφοράς µε εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδι-

κασίας και της απλότητας του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 97 παραγρ. 3 του ν. 4412/2016. 
19 Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 376 του ν.  4412/2016, µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του 

άρθρου 38, εξακολουθεί να ισχύει η δηµοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων στην 

ΕτΚ (πρβλ και άρθρο 377 παρ. 1 περ (37) ν. 4412/2016). 
20  Σύµφωνα µε τις περιπτ. (31) και (35) παραγρ. 1 και την παραγρ. 3 άρθρου 377, καθώς και τις παραγρ. 11 και 

12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σύµφωνα µε τις παραγρ. 7 

και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 µέχρι την 31/12/2017 σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και στον περιφερειακό 

και τοπικό τύπο µέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα ∆ της εγκυκλίου µε αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓ∆Ε 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε). 
21  Κατ’ αντιστοιχία µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας το έργο 

εµπίπτει στην κατηγορία των έργων οδοποιίας, όπως αυτές προσδιορίζονται µε το άρθρο 100 του ν. 3669/ 

2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016. 
22  Πρβλ παραγρ. 2 άρθρου 254 ν. 4412/2016. 
23
  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.3. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 
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4 ν. 4412/2016. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχοµένως και κα-

νέναν από τους λόγους αποκλεισµού συνεκτιµώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύµβασης.  
24  Υπενθυµίζεται ότι η αναφορά στην παράγραφο 3 γίνεται, επειδή ο αναθέτων φορέας επέλεξε κάποιον από 

τους δυνητικούς λόγους αποκλεισµού ( 22.Α.3 ) . 
25  Σύµφωνα µε το άρθρο 78 παραγρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συµβάσεων έργων οι αναθέτοντες 

φορείς µπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προ-

σφέροντα. 
26    Η εν λόγω προθεσµία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών µέσων. Ο αναθέτων φορέας µπορεί, 

εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει µε τη 

∆ιακήρυξη συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός 

του οποίου πρέπει να έχουν εκδοθεί.  
27  Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παραγρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : ‘’Αν ο οικονοµικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση’’ 
28  Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 20 παραγρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς 

δηµοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενηµερότητα 

πτυχίου», η οποία, σε συνδυασµό µε τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του 

Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιµέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισµούς.” 

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 22 περιπτ. 66 του ν. 4441/2016 “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτω-

σης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην 

των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρ-

θρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
29  Στην περίπτωση όµως που η Ενηµερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, 

τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 



∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  
E-mail:deyam2@otenet.gr 

              
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:      
Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων δικτύων στις  
∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και  Θερµής 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  10/2017 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    Πόροι ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  90.000,00 € Χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
H παρούσα µελέτη µε τίτλο «Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων δικτύων  στις 
∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και  Θερµής» αφορά την εκτέλεση διαφόρων και 
ανεξαρτήτων µεταξύ τους µικροεπεµβάσεων για αποκαταστάσεις τοµών 
οδοστρωµάτων στην πρότερα κατάσταση.    Οι τοµές των οδοστρωµάτων 
προέρχονται από τις  βλάβες των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης  που 
αποκαθίστανται από τα συνεργεία της ∆ΕΥΑΛ. 
 Οι εργασίες  θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή του έργου όπως αυτή 
ορίζεται & θα εκτελούνται κατόπιν εντολής από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η 
ανάγκη των εργασιών θα είναι επείγουσα και άµεση και θα γίνεται γνωστή κατά τη 
διάρκεια της εργολαβίας και κατά συνέπεια πολλές φορές θα είναι απαραίτητες  
ταυτόχρονες επεµβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν «νεκροί χρόνοι» ήτοι 
διαστήµατα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Η φύση των εργασιών είναι 
τέτοια που δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων προµέτρηση εργασιών 
και προγραµµατισµός στην υλοποίηση του έργου. 
 
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Περιοχή του έργου είναι η ευρύτερη περιοχή των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης & 
Λουτροπόλεως Θερµής οι οποίες συνίστανται από τις παρακάτω κοινότητες & 
οικισµούς: 
∆ηµοτική Ενότητα Μυτιλήνης 

• ∆ηµοτική Κοινότητα Μυτιλήνης (Μυτιλήνη, Βαρειά, Νεάπολη, Πλιγόνι) 
• Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης (Αγία Μαρίνα, Αγία Παρασκευή, Αγριλιά 

Κρατήγου) 

• Τοπική Κοινότητα Αλυφαντών (Αλυφαντά,  Κέδρο, Ουτζά, Πυργί) 
• Τοπική Κοινότητα Αφάλωνα (Αφάλωνας) 
• ∆ηµοτική Κοινότητα Λουτρών (Λουτρά, Άνω Χαραµίδα, Σκάλα Λουτρών, 

Χαραµίδα) 

• ∆ηµοτική Κοινότητα Μόριας (Μόρια, Αχλιά, Λάρισος, Μάρµαρο) 

• ∆ηµοτική Κοινότητα Παµφίλων (Πάµφιλα, Νησέλια, Παραλία) 

• Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας (Παναγιούδα) 

• Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών (Ταξιάρχες) 
∆ηµοτική Ενότητα Λουτροπόλεως Θερµής 

• ∆ηµοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερµής (Λουτρόπολη Θερµής, Άγιος 
Γεώργιος, Μονή Αγίου Ραφαήλ) 

• Τοπική Κοινότητα Κώµης (Κώµη) 

• Τοπική Κοινότητα Μιστεγνών (Μιστεγνά, Σκάλα Μισταγνών, Τούµπες) 
• Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών (Νέες Κυδωνίες, Ξαµπέλια, Σκάλα Νέων 

Κυδωνιών) 
• Τοπική Κοινότητα Πηγής (Πηγή) 

• Τοπική Κοινότητα Πύργων Θερµής (Πύργοι Θερµής, Παναγιά) 



3. ΤΡΟΠΟΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
3.1.-Οι εργασίες του έργου αφορούν την επαναφορά τοµών οδοστρωµάτων στην 
πρότερη τους κατάσταση καθώς επίσης και µικρά τεχνικά έργα σε µικρή κλίµακα ήτοι 
κατασκευή φρεατίων και εντοπισµό και προσαρµογή φρεατίου ύδρευσης, 
αποχέτευσης στην στάθµη οδοστρώµατος. Συνεπώς οι εργασίες κατηγοριοποιούνται 
σε δύο ενότητες: 
1η Ενότητα:  Επαναφορά τοµών οδοστρωµάτων στην πρότερη κατάσταση 
2η Ενότητα: Μικρά τεχνικά έργα 
3.2.- Οι εργασίες της 1ης ενότητας αφορούν την επαναφορά τοµών οδοστρωµάτων 
στις θέσεις των τοµών για την επισκευή οποιουδήποτε τύπου βλάβης ύδρευσης ή 
αποχέτευσης που έχει προηγηθεί από τα συνεργεία της ∆ΕΥΑΛ. Σε όλες τις 
περιπτώσεις γίνεται άρση της προσωρινής επίχωσης στην οποία έχουν προβεί τα 
συνεργεία της ∆ΕΥΑΛ προκειµένου να δοθεί ο χώρος της επέµβασης σε κυκλοφορία. 
Η άρση της προσωρινής επίχωσης γίνεται µέχρι βάθος 50 εκ. Οι εργασίες της 
επαναφοράς περιλαµβάνουν επίχωση µε διαβαθµισµένο υλικό µέχρι την στάθµη που 
ορίζεται κάθε φορά στα αντίστοιχα άρθρα του περιγραφικού τιµολογίου ανάλογα µε 
τον τύπο του οδοστρώµατος και στην συνέχεια η αποκατάσταση του οδοστρώµατος. 
Στις περιπτώσεις των αποκαταστάσεων τοµών οδοστρωµάτων µε 
ασφαλτοσκυρόδεµα ή µε ψυχρή άσφαλτο ή µε σκυρόδεµα C16/20, πέρα της 
αποζηµίωσης µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ1 ή ΑΤ2 ή ΑΤ3,  οι στρώσεις µε σκυρόδεµα 
που κατασκευάζονται και περιγράφονται µε τα άρθρα αυτά, αποζηµιώνονται ιδιαίτερα 
µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ5, ΑΤ6 & ΑΤ11 καθώς και το δοµικό πλέγµα 
αποζηµιώνεται ιδιαίτερα µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ7 και ΑΤ12. Οι στρώσεις 
σκυροδέµατος µε το δοµικό πλέγµα κατασκευάζονται ανάλογα µε την τοµή του 
υφισταµένου οδοστρώµατος οδού , πεζοδροµίου, πλατείας ή νησίδας µε χρήση 
τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων (ΑΤ4) αλλά δεν πληρώνονται 
ιδιαίτερα, διότι  η αποζηµίωση τους περιλαµβάνεται ανηγµένη  στην τιµή του άρθρου 
αυτού. 
Επιπλέον στις περιπτώσεις των αποκαταστάσεων τοµών οδοστρωµάτων µε 
ασφαλτοσκυρόδεµα ή µε ψυχρή άσφαλτο ή µε σκυρόδεµα C 16/20, γίνεται τοµή µε 
αρµοκόφτη  περιµετρικά του σηµείου της βλάβης.  
Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση γίνεται περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών, τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης µε την τοπική ρύθµιση της 
κυκλοφορίας. Οι συνεννοήσεις µε την τροχαία για ρύθµιση της κυκλοφορίας , η 
περίφραξη των τοµών, οι σηµάνσεις µε προειδοποιητικές πινακίδες-αναλάµποντες 
φανούς επισήµανσης του κινδύνου είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του αναδόχου & 
ως εργασίες είναι ανοιγµένες στις τιµές µονάδας του τιµολογίου. Μετά την 
ολοκλήρωση  των εργασιών γίνεται καθαρισµός του οδοστρώµατος. 
Η επιλογή του τύπου της αποκατάστασης γίνεται αποκλειστικά & µόνο,   µε βάση τον 
τύπο του υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
Οι εντολές για την εκτέλεση των εργασιών στον ανάδοχο δίνονται από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσω των επιβλεπόντων µηχανικών και  έχουν το χαρακτήρα 
του επείγοντος σε κάθε περίπτωση.  
Η αποκατάσταση τοµών οδοστρώµατος µε ψυχρή άσφαλτο γίνεται µόνο τις 
περιόδους που δεν υπάρχει παραγωγή ασφαλτικού. 
3.3.- Οι εργασίες της 2ης ενότητας περιµαµβάνουν την κατασκευή φρεατίων ή την 
επιδιόρθωση υφισταµένων σε οποιοδήποτε θέση απαιτηθεί κατά την κρίση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και αποζηµιώνονται κατά περίπτωση µε επιµέτρηση  των 
εργασιών που θα εκτελεσθούν.  
 
4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η µελέτη αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 
1. ∆ιακήρυξη, 2. Τεχνική Έκθεση, 3.Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης, 4. Ανάλυση Τιµών, 5. 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, 6.Προυπολογισµός, 7. Τεχνικές Προδιαγραφές, 8. Σχέδιο 
Ασφαλείας & Υγείας & 9. Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας  



5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  
Αξία εργασιών    :   66.308,43 € 
ΓΕ & ΟΕ (18%)   :   11.935,52 € 

Άθροισµα    :   78.243,52 € 
Απρόβλεπτα (15%)   :   11.736,59 € 
Άθροισµα    :   89.980,54 € 
Αναθεώρηση    :          19,46 € 
Άθροισµα    :   90.000,00 € 
Φ.Π.Α (17%)    :   15.300,00 € 
Γενικό Σύνολο    : 105.300,00 € 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

κ.α.α 
 

 
 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
∆ΕΥΑΛ 
κ.α.α 
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 1 

 

  

  

ΕΡΓΟ: 
 

Αποκαταστάσεις τοµών 
οδοστρωµάτων δικτύων 
στις ∆ηµοτικές Ενότητες 
Μυτιλήνης και 
Λουτρόπολης Θερµής 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

10/17 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 

Άρθρο 1: Αντικείµενο της Σ.Υ ......................................................................................................................... 2 
Άρθρο 2: Αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης .................................................................................... 2 
Άρθρο 3: Προδιαγραφές και Κανονισµοί..................................................................................................... 2 
Άρθρο 4: Ειδικοί Όροι ..................................................................................................................................... 3 
Άρθρο 5: Προθεσµίες περαίωσης του έργου .............................................................................................. 3 
Άρθρο 6: Κυρώσεις-Ποινικές ρήτρες............................................................................................................ 3 
Άρθρο 7: Εγγύηση καλής εκτέλεσης ............................................................................................................ 3 
Άρθρο 8: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου................................................................................... 3 
Άρθρο 9: Παραλαβή του έργου από τον κύριο του έργου ........................................................................ 4 
Άρθρο 10: Προκαταβολές.............................................................................................................................. 4 
Άρθρο 11: Λογαριασµοί-Επιµετρήσεις-Πρωτόκολλα αφανών εργασιών ............................................... 4 
Άρθρο 12: Τιµές Μονάδος Νέων Εργασιών ................................................................................................. 4 
Άρθρο 13: Αναθεώρηση Τιµών...................................................................................................................... 5 
Άρθρο 14: Μελέτες και σχέδια των έργων-Υψόµετρα φυσικού εδάφους................................................ 5 
Άρθρο 15: Σύνταξη Μητρώου του έργου – Παραλαβή – Ηµερολόγια....................................................... 5 
Άρθρο 16: Θέσεις λήψης - Απόθεσης υλικών ............................................................................................ 6 
Άρθρο 17: Οδοί προσπέλασης - Εξασφάλιση κυκλοφορίας ................................................................... 6 
Άρθρο 18: Υλικά - Παραγγελίες µηχανηµάτων, συσκευών - Προέγκριση και εγκατάσταση................ 7 
Άρθρο 19: ∆οκιµές κατά την περαίωση ....................................................................................................... 8 
Άρθρο 20: Σχέδιο και Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ).................................................... 8 
Άρθρο 21: Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων - Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και λοιπών φορέων ......... 9 
Άρθρο 22: Μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο ............................................................................ 9 
Άρθρο 23: ∆ιευκόλυνση της κυκλοφορίας - Πινακίδες ........................................................................... 10 
Άρθρο 24: Τήρηση αστυνοµικών διατάξεων και ευθύνες αναδόχου ..................................................... 10 
Άρθρο 25: Ποιότητα κατασκευών –Κακοτεχνίες-Παράλειψη συντήρησης ............................................ 10 
Άρθρο 26: Βλάβες στα έργα-Αναγνώριση αποζηµιώσεων ..................................................................... 11 
Άρθρο 27: Περιβάλλον-Αρχαιολογία ......................................................................................................... 12 
Άρθρο 28: ∆απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο.................................................................................... 12 
 
 
                                                                              
 
 
            
 



 2 

Άρθρο 1: Αντικείµενο της Σ.Υ 
Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συµβατικούς 
όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών Τευχών και στοιχείων 
∆ηµοπράτησης, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο, το έργο «Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων 
δικτύων ∆ΕΥΑΛ στις ∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερµής» 
Το ακριβές αντικείµενο του έργου θα είναι όπως ορίζεται στην Προκήρυξη ∆ηµοπρασίας, στο Τεύχος 

«Τεχνική Περιγραφή» και στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 
Άρθρο 2: Αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης 

2.1 Το έργο αφορά την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων µεταξύ τους µικροεπεµβάσεων για 
αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων στην πρότερα κατάσταση. Οι τοµές οδοστρωµάτων 
προέρχονται από τις βλάβες των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης που αποκαθίστανται από τα 

συνεργεία της ∆ΕΥΑΛ. Οι αποκαταστάσεις των οδοστρωµάτων γίνονται µε σκυρόδεµα C16/20, µε 
ασφαλτοσκυρόδεµα, µε ψυχρή άσφαλτο και µε τσιµεντόπλακες ή κυβολίθους ή λιθοσώµατα ή 
µάρµαρα, ανάλογα µε τον τύπο του οδοστρώµατος και σε οποιαδήποτε θέση (κατάστρωµα οδού, 
πλατεία ή νησίδα). Επίσης µικρά τεχνικά έργα όπως την κατασκευή φρεατίων ή την επιδιόρθωση 
υφιστάµενων σε οποιαδήποτε θέση απαιτηθεί κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η 

εκτέλεση των εργασιών είναι πάντα επείγουσα και άµεση και θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια της 
εργολαβίας. 

2.2  Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 135 
του Ν. 4412/2016 και στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο 
κείµενο και από Συµβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Τα Συµβατικά Τεύχη και η 
σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας τους καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη. Η αρχική 

συµβατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισµού Μελέτης 
προσαυξηµένο κατά το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών που περιέχεται στον Προϋπολογισµό της 
µελέτης, µειωµένο κατά το ποσοστό της έκπτωσης που προσέφερε ο Ανάδοχος.    
 
Άρθρο 3: Προδιαγραφές και Κανονισµοί 
Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν οι 440 εγκεκριµένες ΕΤΕΠ όπως εγκρίθηκαν µε την  

υπ΄ αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι.  
(ΦΕΚ 2221 Β), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα και σύµφωνα µε την Εγκ. 26/2012 
(∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓ∆Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. Συµπληρωµατικά των παραπάνω έχουν 
εφαρµογή τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως 
«Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες 

των οργανισµών αυτών. 
Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται: 

α.  Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία αναγνωρισµένη από 
τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα 
κράτη-µέλη που έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.   

β.  Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της καταλληλότητας 

ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις 
κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής 
και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για τον 
σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος-µέλος. 

γ.  Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) που 
αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεµατικά δεν περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που 
έχουν θεσπιστεί µε την σχετική ΚΥΑ. 

δ.  Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 
Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 

Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.      
∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων 
Κανονισµών και των σχετικών µε αυτά εγκυκλίων και αποφάσεων που ισχύουν σήµερα (όπως ο 
κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος, ο αντισεισµικός κανονισµός, ο κανονισµός φόρτισης 
δοµικών έργων, ο κανονισµός ικριωµάτων κλπ). 
Για θέµατα, που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω ελληνικούς κανονισµούς και προδιαγραφές 

εφαρµόζονται συµπληρωµατικά άλλα καθιερωµένα ξένα πρότυπα και προδιαγραφές (π.χ. DIN, ISO, 
BS, NF κ.λ.π).    
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Άρθρο 4: Ειδικοί Όροι 

4.1  Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας , για την πρόληψη 
οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για: 
- την ασφαλή κυκλοφοριακή ρύθµιση, σε συνεργασία µε την Τροχαία, 

- την ασφαλή διέλευση των διερχοµένων. 
4.2  Ο χώρος των εργασιών, θα περιφράσσεται υποχρεωτικά µε σταθερά περιφράγµατα, πλαστικά, 

ξύλινα ή και µεταλλικά και να σηµαίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. προς 
καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων, σύµφωνα µε την απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
αρ. ΒΜ 3/30058/6-12-82. 
Στις επικίνδυνες, για την κυκλοφορία, θέσεις θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά αυτόµατα 

σπινθηρίζονται σήµατα (FLASH LIGHTS). 
Έξω από τον περιφραγµένο χώρο απαγορεύεται η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού. 
∆εν επιτρέπεται να σταθµεύουν τα µηχανήµατα στην περιοχή που γίνεται το έργο κατά τις µη 
εργάσιµες ώρες και ηµέρες.  

4.3 Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης, καθώς και µετά την αποκατάσταση της 

τελικής επιφάνειας, υποχρεωτικά θα γίνεται σχολαστικός καθαρισµός και πλύσιµο του δρόµου. 
4.4 Απαγορεύεται, για οποιονδήποτε λόγο, δρόµοι, πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι να 

µετατρέπονται σε αποθήκες οικοδοµικών υλικών ή υλικών οδοστρωσίας. 
4.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία µία ηµέρα πριν για τις θέσεις όλων 

επεµβάσεων, στις οποίες θα γίνει η τελική αποκατάσταση µε ασφαλτικό ή µε σκυρόδεµα. 
4.6 Τα οποιαδήποτε άχρηστα υλικά (µπάζα, κ.λ.π.) από την κατασκευή του έργου αποµακρύνονται 

αυθηµερόν. 
 
Άρθρο 5: Προθεσµίες περαίωσης του έργου 
Η συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) ηµερολογιακούς µήνες. Για τη 
συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 145. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα καθορισµού αιτιολογηµένα της σειράς προτεραιότητας εκτέλεσης 

των έργων, ανάλογα µε τις ανάγκες της. 
H προθεσµία αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τον Ανάδοχο και την ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
Άρθρο 6: Κυρώσεις-Ποινικές ρήτρες 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία για συνολική αποπεράτωση του έργου  

επιβάλλεται ποινική ρήτρα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 148 του N.4412/16.  
Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου.  
 
Άρθρο 7: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
O ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 302  του Ν. 4412/16 και όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του Τεύχους 
της Προκήρυξης. 
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης 
χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
 

Άρθρο 8: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
8.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία Χρονοδιάγραµµα της όλης 

κατασκευής του έργου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προθεσµίες του άρθρου 5 της παρούσας 
Ε.Σ.Υ. Το χρονοδιάγραµµα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/16, θα 
συνταχθεί σε τύπο γραµµικού διαγράµµατος και θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει και θα 
δικαιολογεί πλήρως το προτεινόµενο προγραµµατισµό. 

8.2 Μετά την υποβολή του προγράµµατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό , όπως υποβλήθηκε, µε τυχόν 
συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις, µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του (παρ. 2, 
άρθρου 145, Ν. 4412/16). Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη από την 
προθεσµία των δέκα πέντε (15) ηµερών συνεπάγεται την αποδοχή του προγράµµατος του 
αναδόχου. 

8.3  Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Τυχόν 

µελλοντική τροποποίηση του προγράµµατος γίνεται, αν είναι απαραίτητο, όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
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Άρθρο 9: Παραλαβή του έργου από τον κύριο του έργου 

(1) Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: 
I. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, 
II. ∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση, 

III. Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε, 
IV. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης 

του έργου που κατασκευάστηκε, 
V. Οριστικής παραλαβής του έργου, 

ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 168, 169, 170, 171 και 172 του Ν.4412/16. Ειδικότερα ισχύουν τα 
ακόλουθα:  

(2) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου και των επιτυχών, κατά τις απαιτήσεις 
των συµβατικών τευχών, ελέγχων και δοκιµών, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών. Η 
κατά την παρ.2 του Άρθρου 170 του Ν.4412/16 έννοια της τελικής επιµέτρησης περιλαµβάνει τα 
Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου, 
εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο µητρώο του έργου. 

(3) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σε 
δεκαπέντε (15) µήνες σύµφωνα µε το Άρθρο 171 του Ν.4412/16. Στο διάστηµα αυτό, ο Ανάδοχος 
οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα το έργο και να το διατηρεί σε άριστη 
κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι’ αυτό.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει 
βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα οριστεί για τον σκοπό 
αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε βάρος 

και για λογαριασµό του αναδόχου.  
(4) Οι εργασίες και οι ενέργειες συντήρησης,(κατά το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από 

τον Ανάδοχο, θα καταγραφούν σε ειδικό τεύχος, ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα 
καταγραφής θα συµφωνηθούν µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν την έκδοση της βεβαίωσης 
περαίωσης.    

(5) Η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου θα γίνει µετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής 

συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο.  

 
Άρθρο 10: Προκαταβολές 
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 της ∆ιακήρυξης του έργου δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής 
(άρθρο 150 του Ν. 4412/16). 
 

Άρθρο 11: Λογαριασµοί-Επιµετρήσεις-Πρωτόκολλα αφανών εργασιών 
11.1 Σε ότι αφορά τους λογαριασµούς και τις σχετικές πιστοποιήσεις ισχύουν τα όσα ορίζονται στο 

άρθρο 152 του Ν. 4412/16. 
Η πληρωµή στον ανάδοχο του έργου γίνεται τµηµατικά κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου 
βάσει πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί. 
Στην επιµέτρηση καταχωρούνται, ανακεφαλαιωτικά από την έναρξη του έργου, οι ποσότητες για 

κάθε είδους εργασίες όπως περιγράφονται στο συµβατικό ηµερολόγιο. 
Οι τιµές µονάδας βάσει των οποίων καταβάλλεται η δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών είναι αυτές που 
επιτεύχθηκαν κατά τη δηµοπρασία. 

11.2 Οι επιµετρήσεις διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν. 4412/16. Οι επιµετρήσεις, 
συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 

υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες 
(20) µετά το τέλος του επόµενου της εκτελέσεως τους µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την 
ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». 

11.3 ∆ύο µήνες (2) το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει στην διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν 
και την «τελική» επιµέτρηση σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 151 παρ. 5 του Ν. 4412/16. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση επιβάλλεται σε 
βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο 
χιλιοστών επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη 
σύµβαση σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 151 παρ. 6 του Ν. 4412/16. 
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Άρθρο 12: Τιµές Μονάδος Νέων Εργασιών 
 
Τα ισχύοντα εγκεκριµένα αναλυτικά Τιµολόγια (Αναλύσεις Τιµών) για τον τυχόν κανονισµό τιµών 
µονάδας νέων εργασιών για την παρούσα εργολαβία σύµφωνα µε το άρθρο 156 του  
Ν. 4412/2016 είναι τα παρακάτω: 
- Τα ενιαία Τιµολόγια στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου, τα 

οποία δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1556 Β΄/18-10-2004, ως τροποποιήθηκαν, αναπροσαρµοσθήκαν ή 
βελτιώθηκαν και ισχύουν σήµερα. 

- Το Ενιαίο Τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών, το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1939 Β/29-12-2004, ως 
τροποποιήθηκε, αναπροσαρµόσθηκε ή βελτιώθηκε και ισχύει σήµερα. 

- Η Ανάλυση Τιµών Εργασιών (ΑΤΗΕ ή ΗΛΜ), η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1083 Β/4-12-1979. 
- Το Τιµολόγιο Εργαστηριακών και επί τόπου ∆οκιµών (ΚΕ∆Ε), το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 124 

Β/24-2-1995. 
∆ιευκρινίζεται ότι τα παραπάνω εφαρµόζονται υπό τις προϋποθέσεις της σχετικής περί ∆ηµοσίων 
Έργων Νοµοθεσίας όπως αυτή ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.  
 
Άρθρο 13: Αναθεώρηση Τιµών 
Η αναθεώρηση των τιµών γίνεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/16. Για την 
αναθεώρηση τιµών ισχύουν για κάθε άρθρο του τιµολογίου τα αναγραφόµενα στον 
Προϋπολογισµό αντίστοιχα εγκεκριµένων Αναλύσεων Τιµών.  
 
Άρθρο 14: Μελέτες και σχέδια των έργων-Υψόµετρα φυσικού εδάφους 

14.1  Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, το αντίγραφο της µελέτης βρίσκεται 

στη διάθεση των διαγωνιζοµένων. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου θα 
παραδοθεί στον Ανάδοχο εγκεκριµένη η µελέτη, σε επίπεδο οριστικής µελέτης, κατά τα οριζόµενα 
στην Εγκ. 37/95 όπως ισχύει σήµερα.  

14.2  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στον έλεγχο της 
τεχνικής µελέτης µε σκοπό τον εντοπισµό και στη συνέχεια συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων και επί 
µέρους θεµάτων, ώστε να προκύψει µε βάση την εγκεκριµένη συµβατική µελέτη, όπως αυτή θα 

συµπληρωθεί, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισµό 
του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόµενη διάρκεια ζωής του. Μετά τον έλεγχο της προηγουµένης 
παραγράφου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τεχνική έκθεση που θα 
περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις του και τον αναλυτικό προϋπολογισµό της τελικής δαπάνης (σχέδιο 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου. Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών δεν αναστέλλει την υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί το έργο, σύµφωνα µε τις 

υπάρχουσες εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες και να συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, µέχρι ότου να αποφασισθούν αν και ποιες θα γίνουν δεκτές από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

14.3  Οι εγκρίσεις των αναγκαίων συµπληρώσεων των εγκεκριµένων µελετών θα γίνονται µε Απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου και κατά 
τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 156 του Ν. 4412/16. Σχετικά µε τις αυξοµειώσεις 

εργασιών ή τις νέες εργασίες που θα προκύψουν είτε από την εκπόνηση των µελετών της 
προηγούµενης παραγράφου, είτε από άλλες αιτίες, επισηµαίνεται ότι έχουν ισχύ οι διατάξεις του 
Άρθρου 156 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 15: Σύνταξη Μητρώου του έργου – Παραλαβή – Ηµερολόγια 

15.1  Το Μητρώο του έργου θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, που διευθύνει το έργο. 
Πάντως, το Μητρώο του έργου πρέπει να περιλαµβάνει τα απαραίτητα: 
15.1.1 Πίνακα απογραφής, κατά τρόπο περιληπτικό, των στοιχειωδών έργων, που συγκροτούν το 

όλο έργο. 
15.1.2 Σχέδια σε κατάλληλες, κατά περίπτωση, κλίµακες της Γενικής ∆ιάταξης και των µερικών έργων, 

όπως και τα λοιπά στοιχεία τους που θα αποδίδουν τη θέση, µορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους.  
15.2 O Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατ΄ αντιπαράσταση µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό, στην 

παραλαβή των εκάστοτε περαιούµενων εργασιών, καταχωρώντας σε βιβλία παραλαβών τις 
επαρκείς διαστάσεις, τις εκτελεσθείσες δοκιµές και ελέγχους και ενδεχοµένως σχετικές παρατηρήσεις. 
Το βιβλίο παραλαβών θα τηρείται σε δύο αντίγραφα και θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό και τον Ανάδοχο. 

15.3  Με µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 146 
του Ν. 4412/16. Σε περίπτωση παράλειψης καθηµερινής τήρησης ηµερολογίου, επιβάλλεται ποινική 



 6 

ρήτρα 100 ευρώ για κάθε ηµέρα παράλειψης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 146 του 
Ν.4412/16. 
 
 
 
 
Άρθρο 16: Θέσεις λήψης - Απόθεσης υλικών 

16.1 Θέσεις  λήψης 
Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 138 του Ν. 4412/16. Οι πηγές λήψης υλικών 
πρέπει να είναι νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία ή κατάλληλα υλικά από περίσσεια άλλου 
κατασκευασµένου έργου, για τα οποία πρέπει να υπάρχει άδεια από την Υπηρεσία. Ο ΚτΕ δεν έχει 
υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον ανάδοχο χώρους λήψης υλικών. Πριν χρησιµοποιηθεί 

οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, µε δαπάνες του, για την εξέταση 
του υλικού από εγκεκριµένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητας του. Σε περίπτωση 
που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο 
Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Σηµειώνεται εδώ σαν 
διευκρίνιση ότι οι τιµές προσφοράς του αναδόχου περιλαµβάνουν κατά ανηγµένο τρόπο, όλες τις 

δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 
16.2 Χώροι απόθεσης 

Η απόθεση των περισσευµάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων, των τυχόν ακατάλληλων 
προϊόντων ορυγµάτων για την κατασκευή επιχωµάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, 

που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέµβασης, θα αποµακρύνονται και 
θα διαστρώνονται µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Ο 
ανάδοχος, χωρίς καµία επί πλέον αποζηµίωση, υποχρεούται, πέρα από τη µεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση και τη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να 
εξασφαλίσει τη σταθερότητα  τους µε τα απαραίτητα έργα υποδοµής και µε κατάλληλη 
συµπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήµατα και αξιοποιήσιµες. 

Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της 
προσφοράς του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών 
του έργου από όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών. Οι ανωτέρω δαπάνες 
θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. 
Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του έργου από όλους τους 

διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών. 
 
Άρθρο 17: Οδοί προσπέλασης - Εξασφάλιση κυκλοφορίας 
Ο Ανάδοχος θα κλιµακώνει τις χωµατουργικές εργασίες και την όλη κατασκευή του έργου µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό η παρακώλυση ή/ και η διακοπή της κυκλοφορίας 
οχηµάτων. Οι µεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται µέσω των δρόµων και των 

διαδρόµων που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. 
O Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη, διαµόρφωση και 
συντήρηση µε τα απαιτούµενα τεχνικά έργα, προσωρινών οδών προσπέλασης προς τις θέσεις 
λήψης αδρανών υλικών λατοµείων, ορυχείων, δανειοθαλάµων ή προς τους χώρους εναπόθεσης 
των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και προς τα εργοτάξια, τους χώρους εργασίας και 
τις θέσεις εναπόθεσης των υλικών και εφοδίων του έργου. Οι δαπάνες αυτές των οδών 

προσπέλασης δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, γιατί έχουν ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την 
υποβολή της προσφοράς του.  
Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους Εργολήπτες ή 
εργατικό προσωπικό που χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία, προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, 
καθώς και προς κατοίκους της περιοχής για µετάβασή τους στις ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για 
την κατασκευή τέτοιων διόδων, περιλαµβανοµένων προσωρινών γεφυρώσεων, βαρύνει τον 

Ανάδοχο.  
Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιεί τις υφιστάµενες οδούς µε τη ρητή υποχρέωση, ότι δεν µπορεί 
να κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του 
οδοστρώµατος ή/και του τεχνικού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχηµάτων ή 
µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πάντα µετά από συνεννόηση µε τις Αρµόδιες 

Αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κλπ ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
διάβασης. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί οχήµατα βαρύτερα από τα προβλεπόµενα για 
κυκλοφορία στους δρόµους, υποχρεούται να αποκαταστήσει µε φροντίδα και δαπάνη του, όσες 
ζηµιές θα προκαλέσει και να επαναφέρει τους δρόµους στη προγενέστερη κατάσταση τους, 
συντασσόµενου εν ανάγκη και σχετικού πρωτοκόλλου πριν και µετά την χρήση των δρόµων. 
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Οπωσδήποτε, εφόσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους παραπάνω περιορισµούς), είναι 
υποχρεωµένος να συντηρεί τους δρόµους αυτούς όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από µέρους του Εργοδότη. Όσον αφορά στην 
κυκλοφορία των µεταφορικών µέσων και των µηχανηµάτων του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την τήρηση των σχετικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα 

ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ' αυτόν 
εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που ασχολούνται στο έργο. 
Με την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικές 
του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του εργοταξίου και 

την περίφραξη µε ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σε κατοικηµένες ή µη περιοχές, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
H σήµανση θα γίνεται όπως ορίζεται στις κείµενες διατάξεις µε κατάλληλα και ευδιάκριτα-ηµέρα και 
νύκτα-σήµατα, για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας. 
 
Άρθρο 18: Υλικά - Παραγγελίες µηχανηµάτων, συσκευών - Προέγκριση και εγκατάσταση 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποίει υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς 
κανονισµούς, δηλαδή τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και στις προδιαγραφές του 
Εργοδότη.  
Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας. Τα υλικά που ο έλεγχος απαιτεί 
εργαστηριακές εξετάσεις, αυτές γίνονται στον αριθµό που ορίζεται στην Σ.Υ. και στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, από το αρµόδιο κρατικό εργαστήριο µε ευθύνη του Αναδόχου. Οι δαπάνες για τις 
εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και για κάθε άλλη σχετική εργασία και υλικά βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
Η καλή ποιότητα των υλικών πρέπει να αποδεικνύεται µε τους σχετικούς ελέγχους.  
Αυτή υπόκειται και στον άµεσο έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να 
απαγορεύσει τον Ανάδοχο να τα χρησιµοποιήσει πριν ακόµα να ασκηθεί ο αντίστοιχος 
εργαστηριακός έλεγχος εξετάζοντας το µακροσκοπικά.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκρίνει από τα εργοτάξια τα υλικά που ελέγχθηκαν από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και βρέθηκαν ακατάλληλα.  
Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρµόσει πλήρως τους εγκεκριµένους κανονισµούς 
Τεχνικών Κατασκευών, σ’ ότι αφορά τις κατασκευές ικριωµάτων, σκυροδεµάτων, υδραυλικών 
εγκαταστάσεων κλπ.  
Ο Ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και µέσα 

οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και τις εκτελούµενες από αυτός εργασίες.   
Όλες οι απαιτούµενες εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως κ.λ.π) για την εκτέλεση των 
εργασιών της εργολαβίας θα ανεγερθούν µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε θέσεις που 
επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές. Τα προσωρινά αυτά κτίσµατα και τα 
έργα θα παραµείνουν στην κυριότητα του αναδόχου και θα αφαιρούνται µε δαπάνες του µετά την 
αποπεράτωση των έργων.   

Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός για την εκτέλεση των εργασιών,  θα διατίθεται εξ ολοκλήρου 
από τον Ανάδοχο, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τον διατηρεί συνεχώς σε άριστη κατάσταση 
λειτουργίας.  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος λειτουργίας και συνεργασίας των συσκευών, καθώς και τα 
χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των διαφόρων ειδικών υλικών, που αφορούν στις διάφορες 

συσκευές, καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Εργολαβίας κατά γενικό τρόπο.  
Για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών, σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών και 
λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος πριν από την παραγγελία είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει για 
έγκριση στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, κατάσταση που να περιλαµβάνει τις συσκευές και ειδικά 
υλικά, που θα παραγγελθούν, η οποία θα συνοδεύεται, πέραν εκείνων που αναφέρονται στις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης και µε τα εξής:  

•  Με τα αντίστοιχα εικονογραφηµένα έντυπα, διαγράµµατα λειτουργίας, απόδοσης, κ.λ.π., τεχνικά 
στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται «κατ’ ένδειξη» ότι τα είδη που θα 
παραγγελθούν, θα είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα έντυπα αυτά µπορεί να είναι και 
σε ξένη γλώσσα, θα συνοδεύονται όµως από περίληψη στα Ελληνικά.  

•  Με τα γενικά σχέδια, που θα δείχνουν την εγκατάστασή τους στις προβλεπόµενες θέσεις και σε 
κατάλληλη κλίµακα, τη διάταξή τους µε τη σύγχρονη αναγραφή των γενικών εξωτερικών διαστάσεων 

και βαρών.  
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Η ενσωµάτωση στο έργο των πάσης φύσεως µηχανηµάτων, συσκευών και υλικών θα γίνεται µόνο 
µετά από έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για 
τη συµφωνία τους µε τις Προδιαγραφές.  
Η έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για ενσωµάτωση, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
πλήρη ευθύνη του, για την ποιότητα και απόδοση των µηχανηµάτων και την πιστή τήρηση των 
προδιαγραφών. 

 
Άρθρο 19: ∆οκιµές κατά την περαίωση 

19.1  Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16.  
19.2 Μέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου προβλέπεται και η χρήση κατάλληλου 

πιστοποιηµένου εργαστηρίου. Το εργαστήριο θα είναι κατάλληλο προς εκτέλεση δειγµατοληψιών και 
δοκιµών ελέγχου, ως εξής: 

• Εργαστηριακές δοκιµές κοκκοµέτρησης, υγρασίας, ορίων Attenberg για εδαφοτεχνικά και 
αδρανή υλικά. 

• Εργαστηριακές δοκιµές Proctor. 
• ∆ειγµατοληψία αδρανών υλικών. 
• Προπαρασκευή δοκιµίων σκυροδέµατος. 

• Συσκευασία, συντήρηση, µεταφορά των δοκιµίων σε εργαστήρια. 
• Επιτόπου έλεγχος συµπύκνωσης επιχωµάτων, σκάφης οδοστρωµάτων. 

19.3  Τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµίων θα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία µέσα 
σε δύο (2) ηµέρες από το πέρας του εργαστηριακού ελέγχου, όταν χρειάζεται χρονικό διάστηµα για 
τον έλεγχο, αλλιώς από τη λήξη των δοκιµών, άλλως δεν θα λαµβάνονται υπόψη.  

19.4  Οι γενόµενες δοκιµές µε ακριβή στοιχεία των θέσεων αυτών, θα καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα 

που θα συνοδεύει τις Αναλυτικές Επιµετρήσεις και θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος τους. 
19.5  Ανεξάρτητα από τις παραπάνω δοκιµές, που θα εκτελεί η ανάδοχος, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το 

δικαίωµα για την λήψη δειγµάτων και την εργαστηριακή τους εξέταση. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει χωρίς αποζηµίωση τυχόν απαιτούµενο 
εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό, εφόσον ζητηθεί η συνδροµή του.  
Σχετικά µε τους εργαστηριακούς ελέγχους, θα ισχύσει η υπ’ αριθµ. Γ.1748/ΟΙΚ./00-188/18.1.1969 σχετ. 

του Υ∆Ε/Γ3-γ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα (αποφ. ΥΠ.∆.Ε. 
Γ3γ/0/14/125-Ω/17.10.77).  
Τα σχετικά µε τον έλεγχο ποιότητας του σκυροδέµατος ρυθµίζονται µε τον ισχύοντα Ε.Κ.Ω.Σ. την 
εγκύκλιο Ε7/97 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, τον Κ.Τ.Σ.’97 και την προσαρµογή του Φ.Ε.Κ. 537/1-5-2002 για δηµόσια 
και ιδιωτικά έργα.  
Επίσης, ισχύουν οι σχετικές απαιτήσεις των Ελληνικών και ξένων Κανονισµών, που µνηµονεύονται 

στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
Αν δεν καθορίζονται αυστηρότεροι έλεγχοι στις επιµέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, που ισχύουν για 
κάθε εργασία, ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών καθορίζεται ως εξής: 

- Συµπυκνώσεις  
Μία δοκιµή συµπύκνωσης για κάθε είδος επίχωσης (επιχώσεις σκάµµατος µε θραυστό υλικό 
λατοµείου, υποβάσεων, βάσεων οδοστρωµάτων, κ.λ.π.) ανά 150 µ.µ. αγωγού. 

- Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) και οδοστρωσίας ανά 
300 µ3. 

- ∆οκίµια σκυροδέµατος  
Για σκυροδέµατα (οπλισµένα ή άοπλα) παραγόµενα σε µόνιµη εγκατάσταση, 3 δοκίµια ανά 150 Μ3.  

- Ασφαλτικά µίγµατα  

• Για το πάχος ασφαλτικών στρώσεων ένα καρότο ανά 300µ. µήκους.  
• Ποσοστό ασφάλτου και κοκκοµετρία ασφαλτοµίγµατος µία δοκιµή για κάθε ηµερήσια παραγωγή 

- Μελέτες σύνθεσης  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία µία µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος 
ανά µονάδα και µία µελέτη σύνθεσης ασφαλτοµίγµατος ανά µονάδα.  

19.6 Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία, που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία δεν θα παρέχει στον 

ανάδοχο το δικαίωµα να προβάλλει αξίωση ή αίτηµα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσµίας 
για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστηµα θα χρειαστεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης του 
δόκιµου ή όχι του υλικού ή της εργασίας. 
 
Άρθρο 20: Σχέδιο και Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ) 

20.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει Σχέδιο (Σ.Α.Υ) και να καταρτίσει Φάκελο (Φ.Α.Υ.) Ασφαλείας 

και Υγείας, το περιεχόµενο των οποίων αναφέρεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5-7 του Π.∆. 
305/96 και της υπ' αριθµ. ∆Ι∆ΑΠ/ΟΙΚ/889/27-11-2002 εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ως απαραίτητο 
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στοιχείο για την προσωρινή (άρθρο 73 του Ν. 3669/2008) και την οριστική (άρθρο 75 του Ν. 
3669/2008)  παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου. 

20.2  Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. υποβάλλονται εις διπλούν. Ανά ένα αντίτυπο παραµένει στην ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ενώ τα δεύτερα επιστρέφονται εγκεκριµένα και πρέπει να παραµένουν στο χώρο του 
εργοταξίου κατά την εκτέλεση του έργου, όπου θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
Την ευθύνη για τυχόν παράλειψη κατάρτισης του ΣΑΥ και του ΦΑΥ, έχει ο Ανάδοχος. του έργου. 

Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ, πρέπει να αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη 
των εργασιών στην αναπροσαρµογή του ΦΑΥ, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του 
έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π.∆. 305/96. 
 

Άρθρο 21: Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων - Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και λοιπών φορέων 
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και υπόγειες 
εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., κ.λ.π.  
Oι εργασίες για τις µετατοπίσεις των ανωτέρω, εφόσον τυχόν εµπίπτουν στο εύρος κατάληψης των 
έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται µε τη φροντίδα των Οργανισµών ή των Εταιρειών 

αυτών (∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π) και καµία ανάµειξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. 
Ο Ανάδοχος έχει, όµως, την υποχρέωση να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών 
Αν οι µετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν πάρα πολύ και δυσανάλογα προς την εγκεκριµένη προθεσµία 
εκτέλεσης των εργασιών, το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται µόνο 
ανάλογη παράταση της προθεσµίας και όχι αποζηµίωση. 

Η Υπηρεσία, επίσης, µπορεί να αναθέσει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις , στον Ανάδοχο την 
εκτέλεση των εργασιών µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδος. 
Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει να παραλάβει από τους διαφόρους 
Οργανισµούς και Επιχειρήσεις τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του 
έργου και θα κάνει, µε δαπάνες του, δοκιµαστικές τοµές, ώστε να εξακριβώσει τις ακριβείς θέσεις 
τους. 

Επισηµαίνεται ότι κάθε ζηµιά, που θα προκληθεί από τον Ανάδοχο στους διάφορους αγωγούς ή 
άλλα τεχνικά έργα, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κοντά στους αγωγούς ή στα τεχνικά 
έργα, είτε αφού τελειώσουν και που θα οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, 
υποστήριξης, συµπύκνωσης, κ.λ.π. θα βαρύνει, αποκλειστικά, τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζηµιάς. 
            

Άρθρο 22: Μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
(1) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την 

πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις 
του), είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του.  

(2) Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και 
στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε µηχάνηµα του εξοπλισµού του, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει: 
i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 
ii. Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη 

διάθεσή τους. 
iii. Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε χώρους 

αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών 
ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

iv. Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε 
σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής και βάσει των κείµενων διατάξεων διαχείρισής τους. 

(3) Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και 
ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα 
συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών 
µέτρων για υπερκείµενες, υποκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον 
βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων του Κράτους 

(Επιθεώρηση Εργασίας, κτλ.). 
(4) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων ή των µε άλλο τρόπο εµπλεκοµένων στα έργα και 
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είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των 
σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική 
νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρµογής των σχετικών διατάξεων. 

(5) Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται 
ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 
 
 
 
Άρθρο 23: ∆ιευκόλυνση της κυκλοφορίας - Πινακίδες 
Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, στο διάστηµα που θα γίνονται τα έργα, θα πρέπει, απαραίτητα, ο 
Εργολάβος να συνεννοείται, νωρίτερα, µε την Υπηρεσία και µε το αρµόδιο Τµήµα της Τροχαίας 
Κίνησης.  

Ακόµα, ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι 
εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση των 
έργων, σηµάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να 
επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις, θα τοποθετούνται 
υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που θα αναβοσβήνουν (FLASH 

LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που 
οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 
 
Άρθρο 24: Τήρηση αστυνοµικών διατάξεων και ευθύνες αναδόχου 
Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του έργου, υποχρεούται να τηρεί τους κείµενους νόµους, τις 

διατάξεις των δυνάµει αυτών εκδιδόµενων διαταγµάτων και γενικά τις αστυνοµικές και άλλες 
διοικητικές διατάξεις, ευθυνόµενος για κάθε παράβασή τους.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να ανακοινώνει γραπτά αµέσως στον Εργοδότη και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
τις τυχόν κοινοποιούµενες, σε αυτόν, διατάξεις και εντολές των αρχών κατά το διάστηµα της 
εκτέλεσης του έργου.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του µέσα και µε δικές του αποκλειστικά δαπάνες, να λάβει κάθε 

µέτρο, ώστε, κατά την εκτέλεση των εργασιών, να µη γίνει ουδεµία βλάβη σε γειτονικά κτίρια, οχετούς, 
σωληνώσεις και δίκτυα οιωνδήποτε τρίτων, αναλαµβάνοντας και φέροντας απέναντι στον Εργοδότη 
την ευθύνη κάθε τέτοιας ζηµιάς από την εκτέλεση των εργασιών.  
Οι κατά τις ως άνω παραγράφους ευθύνες του Αναδόχου, που υφίστανται καθ’ όλο το χρόνο των 
εργασιών και της εγγυοδοσίας, εξακολουθούν να υφίστανται και µετά από την παρέλευση του 
χρόνου αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

Σε περίπτωση, κατά την οποία, στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, δίνονται οδηγίες ή εντολές από 
τον επιβλέποντα µηχανικό στον Ανάδοχο, που υποχρεούται, κατά την παρούσα σύµβαση, να 
συµµορφώνεται µε τις γραπτές οδηγίες ή εντολές του επιβλέποντα, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να 
κρίνει, αν, από την εκτέλεση των εντολών ή οδηγιών, πρόκειται να προκύψει στο έργο ζηµία ή βλάβη. 
Στην περίπτωση αυτή δικαιούται, µε έγγραφό του, που παραδίδεται επί αποδείξει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία ή µε δικαστικό επιµελητή, να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.  

Μόνο στην περίπτωση που συµµορφώθηκε ο Ανάδοχος µε τις οδηγίες ή εντολές της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, αφού κοινοποιήσει σε αυτή γραπτά τις παρατηρήσεις του, η δε ζηµία προήλθε πράγµατι 
από τη συµµόρφωση µε αυτές τις οδηγίες ή εντολές του Επιβλέποντα, µπορεί ο Ανάδοχος να 
θεωρήσει υπεύθυνο τον Εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, την ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος.  
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να κάνει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που τυχόν 

απαιτούνται, προς ∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π. αρχές, για οποιοδήποτε θέµα σχετίζεται µε το εκτελούµενο έργο, 
αφού προηγουµένως έχει την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
Σε περίπτωση, που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούµενα στο έργο, 
καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για τη χρήση του 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
 
Άρθρο 25: Ποιότητα κατασκευών –Κακοτεχνίες-Παράλειψη συντήρησης 
Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και 
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Ειδικότερα, εγγυάται ότι τα έργα θα έχουν τις 
καθοριζόµενες στους τεχνικούς όρους και τα σχέδια ιδιότητες και ότι θα είναι άρτια και από άποψη 
εκτέλεσης, ώστε να µην παρουσιάζουν ελαττώµατα, που οφείλονται σε κακό υπολογισµό, εκτέλεση ή 
ποιότητα υλικών.  

Εάν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώσει, από τις εργαστηριακές ή εργοταξιακές δοκιµές και 
ελέγχους, αποκλίσεις από τα οριζόµενα κριτήρια ποιότητας στις Τ.Π. υλικών ή και τελειωµένου έργου, 
κοινοποιεί αµέσως στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις του, οδηγίες και εντολές για την άµεση 
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αποµάκρυνση των ακατάλληλων υλικών, βελτίωση των µεθόδων και της ποιότητας κατασκευής της 
υπόψη εργασίας, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις των Τ.Π. και οι παραδεγµένοι κανόνες της καλής 
εκτέλεσης.  
Όταν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει αιτιολογηµένα ότι υπάρχουν µέρη πληµµελώς 
κατασκευασµένα, δικαιούται να συντάξει πρωτόκολλο για το είδος και την έκταση της κακοτεχνίας και 
να το κοινοποιήσει στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4412/2016. Σε αυτό καλείται ο 

Ανάδοχος, µέσα σε εύλογη προθεσµία, να προβεί στην κατεδάφιση των κρινόµενων κακότεχνων 
µερών, καθώς και εκείνων, που επιβάλλεται η καθαίρεση, για την κατεδάφιση των πρώτων και την 
κατασκευή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, τους συµβατικούς όρους και υποχρεώσεις, 
σε συνδυασµό µε τις συµπληρωµατικές οδηγίες του Επιβλέποντα.  
Στην περίπτωση µη ουσιώδους ελαττώµατος στο Πρωτόκολλο κακοτεχνίας, καθορίζεται το ποσοστό 
µείωσης της αµοιβής του Αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4412/2016. Οι σχετικές 

δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο, στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί η κακοτεχνία. Εάν 
πρόκειται για αφανείς εργασίες του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση της 
κακοτεχνίας, παρουσία του Επιβλέποντος.  
Ο Ανάδοχος, στην περίπτωση, που θα διαφωνήσει, ολικά ή µερικά, µε τις εντολές της Επίβλεψης ή το 
Πρωτόκολλο κακοτεχνίας, υποχρεούται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, µέσα σε ανατρεπτική 

προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη της εντολής ή υπογραφή µε επιφύλαξη 
του παραπάνω Πρωτοκόλλου. Ο Ανάδοχος υποβάλλει, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, γραπτά τις 
αντιρρήσεις του, καθορίζοντας και τους λόγους αυτών.  
Εάν πρόκειται για εµφανή µέρη του έργου ή για γενόµενα εµφανή, κατόπιν κατεδάφισης, ο δε 
Ανάδοχος αµφισβητεί την κακοτεχνία, υποχρεούται όπως µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησής του στην πρώτη περίπτωση ή από την παρουσία 

του Επιβλέποντος στη δεύτερη, να υποβάλλει γραπτά τις αντιρρήσεις του.  
Στην περίπτωση, που η διαφωνία αφορά ελαττωµατικά υλικά, αυτή λύεται αµετάκλητα µε 
εργαστηριακή δοκιµή, που εκτελείται από εργαστήρια απόλυτης εκλογής της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και του Κυρίου του έργου. Οι δαπάνες των εργαστηριακών δοκιµών θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο, εάν οι δοκιµές αποδείξουν ότι ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί όντως ελαττωµατικά υλικά και τον 
Εργοδότη, εάν τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις των Τ.Π. (άρθρο 159 του Ν.4412/2016).  

Στην περίπτωση, που η διαφωνία αφορά σε οποιοδήποτε άλλο θέµα, εκτός από ελαττωµατικά υλικά 
και δεν είναι δυνατή η διευθέτηση αυτής µε τη συµφωνία των ενδιαφεροµένων µερών, η επίλυσή τους 
θα γίνεται κατά τη διαδικασία περί επιλύσεως διαφωνιών. Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία του, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικές του δαπάνες, να συµµορφώνεται µε τις εντολές του Πρωτοκόλλου 
κακοτεχνίας και τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται µε την υποχρέωσή του αυτή, µέσα στην ταχθείσα 

γι’ αυτό προθεσµία, ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να το υποκαθιστά, γενικά ή εν µέρει, και να παίρνει 
αυτός µε δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, οποιαδήποτε µέτρα κρίνει αυτός αναγκαία για τη 
συνέχιση και αποπεράτωση του έργου.  
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, 
στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου, εξαιρούνται δε οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες το 
αποτέλεσµα των εργαστηριακών δοκιµών ή η λύση της διαφωνίας αποβεί υπέρ αυτού. Σε 

περίπτωση, κατά την οποία δεν αποδειχθεί η κακοτεχνία, ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες 
κατεδάφισης και ανακατασκευής των έργων, µε βάση τις συµβατικές τιµές. Εάν, κατά την οριστική 
παραλαβή των έργων αποκαλυφθεί η κακοτεχνία, η παραλαβή αναβάλλεται και εφαρµόζονται οι 
ανωτέρω διατάξεις περί κακοτεχνίας. Για τη στερεότητα του έργου και την ευθύνη του Αναδόχου γι’ 
αυτή, µετά την οριστική παραλαβή, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 
Άρθρο 26: Βλάβες στα έργα-Αναγνώριση αποζηµιώσεων 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται, γενικά, καµία αποζηµίωση για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα ή 
στα υλικά. Η ανωτέρω υποχρέωση αναλαµβάνεται από τον Ανάδοχο και σε αυτές ακόµη τις 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι φθορές ή ζηµίες προξενήθηκαν µε ευθύνη του προσωπικού του, είτε 
αυτοί ενήργησαν δόλια ή κακόβουλα, είτε από αµέλεια, υποχρεώνεται δε να λαµβάνει όλα τα 

κατάλληλα µέτρα µε δική του ευθύνη για την αποφυγή τέτοιων ζηµιών.  
Ο Ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωσης στις περιπτώσεις υπαιτιότητας του Εργοδότη ή ανωτέρας βίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4412/2016.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες, που τον βαρύνουν, µε δικές του 
δαπάνες.  
Για να αναγνωριστεί η αποζηµίωση των βλαβών, που προξενήθηκαν από ανώτερη βία, ο Ανάδοχος 

πρέπει, εντός δέκα (10) ηµερών από την εκτέλεση της βλάβης, να υποβάλλει γραπτή δήλωση στην 
Υπηρεσία. Τα διέποντα την αναγνώριση αυτής της αποζηµίωσης του Αναδόχου περιλαµβάνονται 
στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 27: Περιβάλλον-Αρχαιολογία 

27.1  Ο ανάδοχος οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής και κατά το χρόνο συντήρησης του έργου, να 
παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα, ώστε να µην δηµιουργούνται δυσάρεστες περιβαλλοντικά 
καταστάσεις, οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου. 
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, 

θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται: 
- Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος. 
- Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης. 
- Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσµεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη 

της περιοχής. 
27.2  Αν κατά τις ερευνητικές τοµές ή/ και την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων-

οποιασδήποτε ηλικίας-τότε οι εργασίες θα διακοπούν και θα ειδοποιηθεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
και η αρµόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Η διακοπή θα διαρκέσει για όσο διάστηµα απαιτηθεί για την 
αποκάλυψη και την άρση των ευρηµάτων. Οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση 
και συµµετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και µέσα 
και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής. 

Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρηµάτων ανεξάρτητα του είδους των ανήκει στο ∆ηµόσιο. Σε 
κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 28: ∆απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
Οι συµβατικές τιµές µονάδας του ισχύοντος τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως 
περαιωµένες, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. 

Οι τιµές αυτές προσαυξηµένες κατά το ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους (18%), 
περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων και 
καλύπτουν όλες τις άµεσες και έµµεσες δαπάνες του Αναδόχου και, εκτός από όσα προβλέπονται 
από τις διατάξεις περί αναθεώρησης τιµών, αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την 
εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. ΕΤΕΠ 08-01-03-02 : Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
2. ΕΤΕΠ 01-01-01-00 : Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
3. ΕΤΕΠ 01-01-02-00 : ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
4. ΕΤΕΠ 01-01-03-00 : Συντήρηση σκυροδέµατος 
5. ΕΤΕΠ 01-01-04-00 : Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
6. ΕΤΕΠ 01-02-01-00 : Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος   
7. ΕΤΕΠ 05-03-11-04 : Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
8. ΕΤΕΠ 08-06-08-03 : Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 

υπογείων δικτύων.   
9. Τεχνική Προδιαγραφή ΤΠ1 «Έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα, από ειδικής σύνθεσης 

συνδετικό υλικό (ψυχρή άσφαλτος)». 
 

1.  Ιδιότητες 
Το έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: 
- Η εφαρµογή του υλικού να µην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητική ή προεπάλειψη) και 

ανάµιξη.  
- Να µην απαιτούνται µηχανήµατα και ειδικευµένοι εργάτες. 
- Να εφαρµόζεται µε ευκολία και αποτελεσµατικότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές 

συνθήκες (βροχόπτωση, λιµνάζοντα νερά, χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες), και η 
απόδοση του επισκευαζόµενου τµήµατος της οδού στην κυκλοφορία να είναι άµεση. 

- Να παραµείνει ελαστικό για µακρύ χρονικό διάστηµα µετά τη χρήση του, χωρίς να 
δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στην κυκλοφορία, να µην αποκολλάται από το 
οδόστρωµα και να µην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. 

- Να έχει καλή πρόσφυση τόσο σε ελαστικά όσο και σε οδοστρώµατα από σκυρόδεµα. 
Να σφραγιστεί και να προστατεύει από διάβρωση το οδόστρωµα. Να µην παρουσιάζει 
ρωγµές λόγω θερµοκρασιών συστολών διαστολών. 

- Το υλικό να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων και να µην 
επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. 

- Το υλικό να είναι ακίνδυνο στη χρήση του (µη τοξικό) και γενικά µη επιβλαβές για την 
υγεία των εργαζοµένων και τη δηµόσια υγεία, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισµός.  

 
2. Μέτρα ασφάλειας και προστασίας: 

Το υλικό δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο και δεν πρέπει να παρουσιάζει 
καµία τοξικότητα. Κατά την χρήση του πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταµένη επαφή µε 
το δέρµα. 
 

3. Συσκευασία: 
Η συσκευασία θα είναι σε πλαστικούς σάκους των 25 κιλών περίπου. 
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179/06.08.2001): 
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – 



 

Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.)», όλοι οι παραγωγοί και εισαγωγείς συσκευασµένων 
προϊόντων τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν 
στο Σύστηµα Ατοµικής ή Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών. 
 

4. Πιστοποιητικά: 
Αποτέλεσµα ανάλυσης του προσφερόµενου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος, από 
αναγνωρισµένο από την Πολιτεία εργαστήριο, από την οποία να προκύπτει ότι τόσο τα 
αδρανή όσο και τα ασφαλτικό συνδετικό υλικό είναι σύµφωνα µε τους Ελληνικούς ή τους 
Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς.  
 

5. Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2000. 
Αποδεικτικά για µη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού. Τεχνική Έκθεση που θα 
περιλαµβάνει:  

I. λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου εφαρµογής του προσφερόµενου υλικού, και  
II. έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λπ. στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε λεπτοµέρεια για τον πλήρη και σαφή καθορισµό του 
προσφερόµενου υλικού. 

 
6.  Βασικά τεχνικά χαρακτηρίστηκα 

Πίνακας κοκκοµετρικής διαβάθµισης: 
Άνοιγµα κόκκου (mm) ∆ιερχόµενο ποσοστό % 

12.5 100 
9.5 0-100 

6.35 80-90 
4.75 40-50 
2.36 8-10 
1.18 6-10 
0.30 0-5 

Ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος αδρανών 5,43%. 
 

7.  Έλεγχοι αδρανών υλικών  
1. Σύσταση: Ασβεστολιθικό υλικό. 
2. Υδατοαπορροφητικότητα αδρανών (AASHTO T85): 1% 
3. Ειδικό βάρος αδρανών (AASHTO T85): 2,7g/cm3. 
 

8.  Έλεγχοι ασφαλτικού συνδετικού  
1. ∆ιείσδυση (ASTM DS) σε 0,1 mm: 84. 
2. Σηµείο µάλθωσης (ASTM D 36) σε οC: 46,8. 
3. Ολκιµότητα (ASTM D113)%: >100.  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1  Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις 

οποίες θα εκτελεστεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης 
που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες 
περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαµβάνονται: 
1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους 
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων 
τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. 
Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε 
το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι 
µηχανικών µέσων. 

1.3  Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο 
περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, 

ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου  Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]. Ρητά 
καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και 
εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να 
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές 
και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής 
έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους µεταφορικών µέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και 
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατωµένων και µη, που είναι αναγκαία για 
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτο-
εκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και  τις κάθε είδους 
µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και 
µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων 
υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν σύµφωνα µε την 
ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
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1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, 
επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου 
προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι  προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο 
του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις 
εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου 
και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων 
Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την 
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων 
και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό 
εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής 
προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των 
δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών 
έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών φορτο-εκφορτώσεων και 
µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής 
ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα 
µε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι 
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε 
ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν 
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των 
έργων της παρούσας σύµβασης). 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, 
µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι 
άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του 
έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή 
τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη 
δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 
ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά 
τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων,  εργασία, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις 
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η 
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η 
επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλ-λεται η χρήση 
τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε 
αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου 
του έργου η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το 
τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κ.λπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα 
ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν 
χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση 
βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
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1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε 
είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η 
µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του 
παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα 
απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που ισχύουν σύµφωνα µε τους 
περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.13 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και 
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν 
από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη 
παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι 
για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής 
του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες 
µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις 
του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών 
τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγµένες στα Γ.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν 
από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων 
µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και 
µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων 
ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και 
λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις 
γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης 
των χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη 
σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών 
συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι 
δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης 
των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως 
θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) 
σύµφωνα µε  όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη 
δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια 
της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου 
Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν 
στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών 
σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα υποβληθούν  για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης 
η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση 
των στοιχείων του εδάφους, σε ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων 
οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου 
συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών 
σχεδίων µε την ένδειξη «όπως κατασκευάσθηκε». 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζόµενων µε τις διερευνητικές 
τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών  δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και 
εµποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη και οι 
εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους 
συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
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στα άρθρα του Τιµολογίου. 
1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση 
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο 
σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 
εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου 
 καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια  σύµφωνα 
µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.22 Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,  κατοχυ-ρωµένων 
µεθόδων, ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων 
στα διάφορα τµήµατα του έργου, για  την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και 
γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους καθώς και την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας 
για διατήρησή τους. 

1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης 
κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την 
κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα 
οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 
µηχανηµάτων κ.λπ. 

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε είδους 
εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία ή και τους 
Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται 
διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 
Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται 
τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση 
τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη 
των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των 
εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

1.3.29 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 
κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που 
απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών 
για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και 
πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών 
προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά 
την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

1.3.30 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, 
µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως 
προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα 
οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως 
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου. 
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1.4  Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) 
και τα Γενικά έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, 
φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, 
αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, 
διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα. 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά 
σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

1.6  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που 
επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 
παράδειγµα: 
∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηριών, αγωγοί αποχέτευσης όµβριων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ.  
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντίστοιχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και 
για αντίστοιχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 
κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 
χρησιµοποιούµενου σε µήκους 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. Παρεµφερείς πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες 
περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 

1.7  Στις τιµές µονάδας του παρόντος τιµολογίου έχει συνυπολογισθεί το µεταφορικό έργο, 
σε όποια εργασία απαιτείται.  
Οι τιµές του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλεύρως της 
αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η ∆ηµοπρατούσα 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 προσδιορισµών της ως άνω 
δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m³.km 
Σε αστικές περιοχές  

� Απόσταση < 5 km 0,28 
� Απόσταση ≥ 5 km 0,21 

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

� Απόσταση < 5 km 0,22 
� Απόσταση  ≥5 km 0,18 

Εκτός πόλεως  
Οδοί καλής βατότητας 

� Απόσταση < 5 km 0,20 
� Απόσταση ≥5 km 0,19 

Οδοί κακής βατότητας 
� Απόσταση < 5 km 0,25 
� Απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εργοταξιακές οδοί  
� Απόσταση < 3 km 0,22 
� Απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Οι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά 
µέτρα (m³), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. Σε καµία περίπτωση 
δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο 
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υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m³ κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται 
στο αντίστοιχο άρθρο. Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο 
παρόν τιµολόγιο, προστίθεται στη τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], 
και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).   
 
Άρθρο 1ο : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρώµατος µε ασφαλτοσκυρόδεµα 
Κωδικός αναθεώρησης.: Ο∆Ο 4521Β 
Αποκατάσταση τοµών οδοστρώµατος µε ασφαλτοσκυροδέµα, έπειτα από επισκευή 
βλάβης από  συνεργείο της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης 
ακαθάρτων ή οµβρίων ή ιδιωτικών παροχών των αγωγών αυτών, ήτοι: 

1.  Τοµή µε αρµοκόφτη του οδοστρώµατος, περιµετρικά του σηµείου βλάβης για την 
δηµιουργία οµαλών παρειών.  

2.  Άρση της προσωρινής επίχωσης του διανοιχθέντος σκάµµατος, στην οποία έχουν 
προβεί τα συνεργεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε βάθος 50 εκ. τουλάχιστον από την στάθµη 
κυκλοφορίας της οδού, µετά ιδιαίτερης προσοχής  και αποµάκρυνση των  προϊόντων. 

3.  Επίχωση του σκάµµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου σύµφωνα 
µε το άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.05 «Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου» και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02, µέχρι 
στάθµη 17 εκ. χαµηλότερα από την στάθµη κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 
33εκ. 

4.  Αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην θέση της τοµής µε ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση το οποίο θα πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις της Π.Τ.Π Α265, 
συµπυκνωµένου πάχους 50 mm σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως & την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-04  µε την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη µε ασφαλτικό 
διάλυµα τύπου ΜΕ-5 , επί βάσεως σκυροδέµατος C 16/20 , πάχους 12 εκ. & µε την 
τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος ST IV (S 500)  

 Το σκυρόδεµα C16/20 αποζηµιώνεται µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ5), (ΑΤ8) και (ΑΤ11), 
ενώ το δοµικό πλέγµα ST IV (S 500) µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ7) και (ΑΤ12). 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α.  Η περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των εργασιών µε ανακλαστικό πλέγµα και η 
τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης µε την τοπική ρύθµιση της κυκλοφορίας 
(πινακίδες, πλαστικά στηθαία New jersey, κώνοι κλπ).  

β.  Η εργασία και η αποζηµίωση των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, για την τοµή 
του οδοστρώµατος µε αρµοκόπτη. 

γ.  Η εργασία (εργατοτεχνικό προσωπικό ή µηχανικά µέσα) για την άρση της προσωρινής 
επίχωσης  και αποµάκρυνσης των  υλικών. 

δ.  Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι 
πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου 
απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους που δεν θα ξεπερνούν τα 20 cm, η 
διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε 
δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως 
ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη 
πυκνότητα ίση κατ΄ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 
την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 13286-2). 

ε. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου & διάστρωση του ασφαλτικού  σκυροδέµατος και ο 
καθαρισµός του οδοστρώµατος µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 25,90 
             (Ολογράφως) : Είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά 
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ΑΡΘΡΟ 2ο : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρώµατος µε ψυχρή άσφαλτο 
Κωδικός αναθεώρησης.: Ο∆Ο 4521Β 
Αποκατάσταση τοµών οδοστρώµατος µε ψυχρή άσφαλτο, έπειτα από επισκευή βλάβης 
από  συνεργείο της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων ή 
οµβρίων ή ιδιωτικών παροχών των αγωγών αυτών, ήτοι: 

1.  Τοµή µε αρµοκόφτη του οδοστρώµατος, περιµετρικά του σηµείου βλάβης για την 
δηµιουργία οµαλών παρειών.  

2.  Άρση της προσωρινής επίχωσης του διανοιχθέντος σκάµµατος, στην οποία έχουν 
προβεί τα συνεργεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε βάθος 50 εκ. τουλάχιστον από την στάθµη 
κυκλοφορίας της οδού,, µετά ιδιαίτερης προσοχής και αποµάκρυνση των  προϊόντων. 

3.  Επίχωση του σκάµµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου σύµφωνα 
µε το άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.05.01 «Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου» και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02, µέχρι 
στάθµη 16 εκ. χαµηλότερα από την στάθµη κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 
34εκ. 

4.  Αποκατάσταση οδοστρώµατος στην θέση της τοµής µε ψυχρή άσφαλτο πάχους 4 εκ. 
επί βάσεως σκυροδέµατος C 16/20 , πάχους 12 εκ. & τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος 
ST IV (S 500). 

 Το σκυρόδεµα C16/20 αποζηµιώνεται µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ5), (ΑΤ8) και (ΑΤ11), 
ενώ το δοµικό πλέγµα ST IV (S 500) µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ7) και (ΑΤ12). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε την: 
ΤΠ1: Έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα, από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό (ψυχρή 
άσφαλτος) 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
α. Η περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των εργασιών µε ανακλαστικό πλέγµα και η 

τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης µε την τοπική ρύθµιση της κυκλοφορίας 
(πινακίδες, πλαστικά στηθαία New jersey, κώνοι κλπ). 

β.  Η εργασία & η αποζηµίωση των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, για την 
τοµή του οδοστρώµατος µε αρµοκόφτη. 

γ.  Η εργασία (εργατοτεχνικό προσωπικό ή µηχανικά µέσα) για την άρση της 
προσωρινής επίχωσης  & αποµάκρυνσης των  υλικών. 

δ. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, 
οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους που δεν θα ξεπερνούν  20 
cm, η διαβρωχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε 
ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ΄ ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ 13286-2). 

ε.  Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου  και διάστρωση της ψυχρής ασφάλτου, και ο 
καθαρισµός του οδοστρώµατος µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  :  60,57 
             (Ολογράφως) :  Εξήντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρώµατος µε σκυρόδεµα C 16/20. 
Κωδικός αναθεώρησης.: Ο∆Ο 2532 
Αποκατάσταση τοµών οδοστρώµατος από σκυρόδεµα, έπειτα από επισκευή βλάβης 
από  συνεργείο της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων ή 
οµβρίων ή ιδιωτικών παροχών των αγωγών αυτών, ήτοι: 

1.  Τοµή µε αρµοκόφτη του οδοστρώµατος, περιµετρικά του σηµείου βλάβης για την 
δηµιουργία οµαλών παρειών.  
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2.  Άρση της προσωρινής επίχωσης του διανοιχθέντος σκάµµατος, στην οποία έχουν 
προβεί τα συνεργεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε βάθος 50 εκ. τουλάχιστον από την στάθµη 
κυκλοφορίας της οδού, µετά ιδιαίτερης προσοχής, και αποµάκρυνση των προϊόντων. 

 3.  Επίχωση του σκάµµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου σύµφωνα 
µε το άρθρο ΝΕΤ ∆Ρ 5.05 «Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου» και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02, µέχρι 
στάθµη 15 εκ. χαµηλότερα από την στάθµη κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 
35εκ. 

4.  Αποκατάσταση οδοστρώµατος στην θέση της τοµής µε σκυρόδεµα C 16/20, πάχους 15 
εκ. & τοποθέτηση σιδηρού δοµικού πλέγµατος ST IV (S 500). 

 Το σκυρόδεµα C16/20 αποζηµιώνεται µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ5), (ΑΤ8) και (ΑΤ11), 
ενώ το δοµικό πλέγµα ST IV (S 500) µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ7) και (ΑΤ12). 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
α. Η περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των εργασιών µε ανακλαστικό πλέγµα και η 

τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης µε την τοπική ρύθµιση της κυκλοφορίας 
(πινακίδες, πλαστικά στηθαία New jersey, κώνοι κλπ). 

β.  Η εργασία & η αποζηµίωση των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, για την 
τοµή του οδοστρώµατος µε αρµοκόφτη. 

γ.  Η εργασία (εργατοτεχνικό προσωπικό ή µηχανικά µέσα) για την άρση της 
προσωρινής επίχωσης  & αποµάκρυνσης των  υλικών. 

δ. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, 
οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους που δεν θα ξεπερνούν 20 cm, 
η διαβρωχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε 
ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ΄ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ 13286-2). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 18,57 
             (Ολογράφως) : ∆έκα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρώµατος οδού, πεζοδροµίου, πλατείας 
ή νησίδας µε χρήση τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 
Αποκατάσταση τοµών οδοστρώµατος οδού, πεζοδροµίου, πλατείας ή νησίδας, µε 
χρήση τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων, έπειτα από επισκευή 
βλάβης από  συνεργείο της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης 
ακαθάρτων ή οµβρίων ή ιδιωτικών παροχών των αγωγών αυτών, ήτοι: 

1. Άρση της προσωρινής επίχωσης του διανοιχθέντος σκάµµατος, στην οποία έχουν 
προβεί τα συνεργεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε βάθος 50 εκ. τουλάχιστον από την στάθµη 
κυκλοφορίας της οδού, µετά ιδιαίτερης προσοχής, και αποµάκρυνση των προϊόντων. 

2.  Αποκατάσταση οδοστρώµατος στην θέση της τοµής µε χρήση  τσιµεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων, που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την 
αποξήλωση και συµπλήρωσή  τους µε υλικά της αυτής υφής, χρωµατισµού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας µορφής της συνολικής επιστρωσης του χώρου 
και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 «Αποκατάσταση 
πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων» . 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
α.  Η περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των εργασιών µε ανακλαστικό πλέγµα και η 

τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης µε την τοπική ρύθµιση της κυκλοφορίας 
(πινακίδες, πλαστικά στηθαία New jersey, κώνοι κλπ). 
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β.  Η εργασία (εργατοτεχνικό προσωπικό ή µηχανικά µέσα) για την άρση της 
προσωρινής επίχωσης & αποµάκρυνσης των  υλικών. 

γ.  Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτούµενων πρόσθετων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα. 

δ. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, 
οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους που δεν θα ξεπερνούν τα 20 
cm, η διαβρωχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε 
ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ΄ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ 13286-2). 

ε. Ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.   
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 42,17  
             (Ολογράφως) : Σαράντα δύο ευρώ και δέκα επτά λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Παραγωγή , µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση, και συντήρηση 
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ’ όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και 
τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, 

του σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η 
προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 
τσιµέντων, νερού) για την Παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το 
σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες 
των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή  
του µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργάσιµου κλπ) υπό την 
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα.  
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα ( πλην ρευστοποιητών ) που προβλέπονται από 
την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 

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

δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς στου σκυροδέµατος ( βαρέλες ), η 
µετάβαση επι τόπου, το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, 
καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων η 
περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµιθεί στην θέση σκυροδέτησης. 
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ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το 
µέγεθος  των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών 
αποµακρυσµένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που 
καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9,13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις 
(τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία 
γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση 
υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου 
του έργου. Επίσης η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)  κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα 
µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 82,00 
             (Ολογράφως) : Ογδόντα δύο ευρώ  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων 
τεχνικών έργων. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 
Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων για µικρά αποµακρυσµένα τεχνικά έργα, στα οποία 
το σκυρόδεµα, λόγω αποστάσεως από τις µονάδες παραγωγής πρέπει να 
παρασκευασθεί επί τόπου µε µπετονιέρα τροφοδοτούµενη µε τσιµέντο σε σάκκους. 
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µετά από πλήρη τεκµηρίωση των επί τόπου συνθηκών 
και µόνον για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας µέχρι C16/20.  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σκυροδέµατος. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 18,50 
             (Ολογράφως) : ∆έκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων 
υδραυλικών έργων 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου, του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης 
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, µορφής διατοµών και κατηγορίας (χάλυβα 
Β500Α, Β500C και δοµικά πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον 
και τοποθέτηση του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 “Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων”. 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλότυπου 
ή της επιφάνειας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 
κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισµού. 
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Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί 
µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. 
Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται 
από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση 
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
 

Πεδίο εφαρµογής 

 
Ράβδοι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο- 
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

 

Ονοµ. 
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

 

Ονοµ. 
διατοµή 
(mm2) 

 
Ονοµ. 
µάζα/ 
µέτρο 
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

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

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

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 

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

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

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

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 
σύµφωνα µε την µελέτη. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 0,98 
             (Ολογράφως) : Ενενήντα οκτώ λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 
Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση). 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, 
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 2,90 
             (Ολογράφως) : ∆ύο ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων 
εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 22,50 
             (Ολογράφως) : Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: Εντοπισµός και προσαρµογή κεντρικού φρεατίου αποχέτευσης 
οµβρίων, δικλίδας ή υδροσυλλογής στην στάθµη του οδοστρώµατος. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 
Προσαρµογή φρεατίου δικλίδας, εµφανούς ή καλυµµένου στην στάθµη του 
οδοστρώµατος. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- Ο εντοπισµός της θέσης του καλυµµένου φρεατίου µε χρήση ανιχνευτή 
µετάλλων, µε βάση τα υπάρχοντα σχέδια του δικτύου κλπ στοιχεία που διαθέτει 
η Υπηρεσία (σκαριφήµατα, παλιές εξασφαλίσεις κλπ), µε έρευνα σε 
οποιαδήποτε ακτίνα απαιτηθεί προς τούτο. 

- Η εκσκαφή για την αποκάλυψη του φρεατίου και η προσαρµογή του ούτως 
ώστε το κάλυµµα του φρεατίου να ευρίσκεται στην στάθµη της ερυθράς της 
οδού. 

- Η επανεπίχωση του ορύγµατος µε συµπυκνωµένο διαβαθµισµένο θραυστό 
υλικό λατοµείου και η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα, του 
σκυροδέµατος ή της πλακόστρωσης γύρω από το κάλυµµα. 

- Η εξάρτηση της θέσεως του φρεατίου από σταθερά σηµεία (εξασφάλιση) και η 
σύνταξη σχετικού σκαριφήµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Τιµή ανά φρεάτιο δικλίδας (εντοπισµός, προσαρµογή, σκαρίφηµα). 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 60,43 
             (Ολογράφως) : Εξήντα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Θαλάσσια µεταφορά τσιµέντου. 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6329 100% 
Για την θαλάσσια µεταφορά ενός τόνου τσιµέντου επί τόπου του έργου, µε φορτηγό και 
πορθµείο (αξία εισιτηρίου, µεταφορικού µέσου και του οδηγού). 
Τιµή ενός τόνου (1 τον.) 
 ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 90,00 
             (Ολογράφως) : Ενενήντα ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 12ο: Πρόσθετη αποζηµίωση δοµικών πλεγµάτων και σιδηρών 
Οπλισµών όλων των κατηγοριών έργων για την θαλάσσια µεταφορά αυτών. 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311 100% 
Πρόσθετη αποζηµίωση δοµικών πλεγµάτων και σιδηρών οπλισµών οποιασδήποτε 
κατηγορίας και κάθε κατηγορία έργου για την θαλάσσια µεταφορά αυτών. 
Τιµή ενός κιλού (Κg) 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 0,06 
             (Ολογράφως) : Έξι λεπτά 
 
 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

κ.α.α 
 

 
 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
∆ΕΥΑΛ 
κ.α.α 

 
 
 

ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 
Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 

E-mail:deyam2@otenet.gr 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:      
Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων δικτύων στις 
∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερµής 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   10 /2017 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:     Πόροι ∆ΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.000,00€   Χωρίς τον Φ.Π.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 

Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜIΣΘΙΩΝ 
Λήφθηκαν από το Πρακτικό ∆ιαπιστώσεως Τιµών   
001        Εργάτης ανειδίκευτος                 62,99Χ1,1358X1,65891/7,75  =  15,31 
002        Βοηθός (ειδικευµένος εργάτης)  69,28Χ1,1358X1,65891/7,75  =  16,84 
003        Τεχνίτης                                      87,71Χ1,1358X1,65891/7,75  =  19,87                                   
 
A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΤΕ 1: Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου:          0,50 €/χλγ                                 
 
Α-3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Σε αστικές περιοχές 
Απόσταση < 5 Km 0,28 

Απόσταση ≥ 5 Km 0,21 

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

Απόσταση < 5 Km 0,22 

Απόσταση ≥ 5 Km 0,18 

Εκτός πόλεως 
Οδοί καλής βατότητας  
Απόσταση < 5 Km 0,20 
Απόσταση ≥ 5 Km 0,19 

Οδοί κακής βατότητας 
Απόσταση < 5 Km 0,25 

Απόσταση ≥ 5 Km 0,21 

Εργοταξιακές οδοί  
Απόσταση < 5 Km 0,22 

Απόσταση ≥ 5 Km 0,20 

  
 
Β. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
BT1: Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη  
ΝΕΤ Ο∆Ο Γ/∆01 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη: 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,00 
           (Ολογράφως) : Ένα ευρώ 
 
BT2: Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/1.03 
Τιµή ανά µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού ή κλάσµα αυτού 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 10,30 
            (Ολογράφως) : ∆έκα ευρώ και τριάντα λεπτά. 
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ΒΤ3: Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.05.01 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α. ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.05.01                                                                              12,40 
β. ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 30 Km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας, απόσταση >5 Κm)  (0,19 €/m³ x Km)     
      22,00 x 0,19                          4,18  
γ. ∆απάνη µεταφοράς  4 Κm (σε αστικές περιοχές, 
απόσταση < 5 Km )     (0,28 €/m³ x Km)         
                  4,00 x 0,28                                                                                1,12 
Άθροισµα                                                                                                  17,70 
Tιµή για ένα κυβικό µέτρο (m³) επίχωσης 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :  17,70 
            (Ολογράφως) :  ∆έκα επτά ευρώ  και εβδοµήντα λεπτά. 
 
 
ΒΤ 4: Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α. ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/4.09                                                                                      18,50 
β. Αποµείωση τιµής λόγω µη κατασκευής των στρώσεων οδοστρωσίας 
υπόβασης και βάσης, της ασφαλτικής προεπάλειψης & της ασφαλτικής 
στρώσης βάσης                                                                                           -11,55                                                     
Άθροισµα                                                                                                        6,95 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2)                                                                                                     
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,95 
           (Ολογράφως) : Έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά  
 
 
ΒΤ 5: Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/4.10 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς 
επίστρωσης πεζοδροµίου 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,80 
           (Ολογράφως) : Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά  
 
 

ΒΤ 6: Θαλάσσια µεταφορά ασφαλτικού υλικού  
Νέο άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
∆απάνη µεταφοράς ενός τόνου ασφάλτου: 84 ευρώ/Τ. 
Η δαπάνη της θαλάσσιας µεταφοράς ενός κιλού είναι: 84/1000=0,84ευρώ/χλγ. 
Ένα κυβικό µέτρο ασυµπίεστου ασφαλτοµίγµατος στρώσεων κυκλοφορίας περιέχει 
90,00 κιλά (χλγ) ασφάλτου.  
Εποµένως η δαπάνη της θαλάσσιας µεταφοράς της ασφάλτου που απαιτείται για την 
παραγωγή ενός κυβικού µέτρου ασυµπίεστου ασφαλτοµίγµατος στρώσεων 
κυκλοφορίας είναι: 90,00 x 0,084 = 7,56 ευρώ/m³. 
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m³) ασυµπίεστου ασφαλτοµίγµατος στρώσεων 
κυκλοφορίας. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,56 
           (Ολογράφως) : Επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά  
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Γ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε ασφαλτοσκυρόδεµα 
                      (κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 4521Β ) 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Ανάλυση 
1. Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 
BT1    2,20 µµ/µ2    x 1,00 (ευρώ /µµ)                                        2,20 
2. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
ΒΤ2      2 τεµ  x (2/30)   x 10,30 (ευρώ/µήµα)                             1,37 
3. Εργασίες άρσης προσωρινής επίχωσης & µεταφορά  
υλικών, περιφράξεις, επιπλέον ρύθµιση κυκλοφορίας & καθαρισµός 
οδοστρώµατος µετά την αποκατάσταση, ανηγµένες σε  
ώρες τεχνίτη & εργάτη 
Τεχνίτης (113)     Ω    0,25 x  19,87                                            4,97 
Εργάτης (111)     Ω    0,25 x  15,31                                            3,83 
4. Επίχωσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων µε διαβαθµισµένο 
Θραυστό υλικό αµµοχάλικο λατοµείου 
ΒΤ 3       0,35 (µ3) x 17,70 (ευρώ/µ3)                                        6,20 
5.Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
BT 4   1,00 (µ2)    x 6,95 (ευρώ/µ2)                                            6,95   
6.  Θαλάσσια µεταφορά ασφαλτικού υλικού 
BT 6   [1,00   x 0,05 ] (µ3)  x 7,56 (ευρώ/µ3)                             0,38   
Τιµή εφαρµογής                                                                       25,90                                                                  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος. 
 ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 25,90  
             (Ολογράφως) : Είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε ψυχρή άσφαλτο 
                      (κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 4521Β ) 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Ανάλυση 
1. Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 
BT1    2,20 µµ/µ2    x 1,00 (ευρώ /µµ)                                        2,20 
2. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
ΒΤ2      2 τεµ  x (2/30)   x 10,30 (ευρώ/µήµα)                             1,37 
3.Εργασίες άρσης προσωρινής επίχωσης, µεταφορά  
υλικών, επιπλέον ρύθµιση κυκλοφορίας, διάστρωση  
ψυχρής ασφάλτου , καθαρισµός οδοστρώµατος µετά  
την αποκατάσταση, ανηγµένες σε ώρες τεχνίτη & εργάτη 
Τεχνίτης (113)     Ω    0,25 x  19,87                                            4,97 
Εργάτης (111)     Ω    0,25 x  15,31                                            3,83 
4. Επίχωσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων µε διαβαθµισµένο 
Θραυστό υλικό αµµοχάλικο λατοµείου 
ΒΤ 3  0,35 (µ3) x 17,70 (ευρώ/µ3)                                              6,20 
5. Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου       
ΤΕ 1  21 (χλγ/µ2/εκ.) x 4 (εκ.) x 0,50 (ευρώ/χλγ )                     42,00   
Τιµή εφαρµογής                                                                        60,57 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος. 
 ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  :  60,57  
             (Ολογράφως) :  Εξήντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε σκυρόδεµα C16/20 
                      (κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 2532 ) 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Ανάλυση 
1. Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 
BT1    2,20 µµ/µ2    x 1,00 (ευρώ /µµ)                                        2,20 
2. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
ΒΤ2      2 τεµ  x (2/30)   x 10,30 (ευρώ/µήµα)                             1,37 
3. Εργασίες άρσης προσωρινής επίχωσης & µεταφορά  
υλικών, επιπλέον ρύθµιση κυκλοφορίας & καθαρισµός  
οδοστρώµατος µετά την αποκατάσταση, ανηγµένες σε  
ώρες τεχνίτη & εργάτη  
Τεχνίτης (113)     Ω    0,25 x  19,87                                            4,97 
Εργάτης (111)     Ω    0,25 x 15,31                                             3,83 
4.Επίχωσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων µε διαβαθµισµένο 
Θραυστό υλικό αµµοχάλικο λατοµείου 
ΒΤ 3  0,35 (µ3) x 17,70 (ευρώ/µ3)                                             6,20 
Άθροισµα                                                                                  18,57 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος. 
 ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 18,57 
             (Ολογράφως) : ∆έκα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο: Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων οδού, πεζοδροµίου, 

πλατείας ή νησίδας µε χρήση τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωµάτων, µαρµάρων 
(κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 ) 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Ανάλυση 
1. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
ΒΤ2      2 τεµ  x (2/30)   x 10,30 (ευρώ/µήµα)                             1,37 
2. Εργασίες άρσης προσωρινής επίχωσης & µεταφορά  
 υλικών, επιπλέον ρύθµιση κυκλοφορίας & καθαρισµός  
οδοστρώµατος µετά την αποκατάσταση, ανηγµένες σε  
ώρες τεχνίτη & εργάτη  
Τεχνίτης (113)     Ω    0,25 x  19,87                                            4,97 
Εργάτης (111)     Ω    0,25 x 15,31                                             3,83 
3.Επίχωσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων µε διαβαθµισµένο 
Θραυστό υλικό αµµοχάλικο λατοµείου 
ΒΤ 3  0,35 (µ3) x 17,70 (ευρώ/µ3)                                             6,20 
4. Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή  
Πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
ΒΤ 8    1,00 Χ 25,80                                                                  25,80   
Άθροισµα                                                                                  42,17  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος. 
 ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 42,17  
             (Ολογράφως) : Σαράντα δύο ευρώ και δέκα επτά λεπτά 
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ΑΡΘΡΟ 5ο: Παραγωγή , µεταφορά, διάστρωση, συµπύκωση, και συντήρηση 
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
(κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327) 

  ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/9.10.04 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 82,00 
             (Ολογράφως) : Ογδόντα δύο ευρώ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων 

τεχνικών έργων. 
(κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327) 

  ΝΕΤ Υ∆Ρ. Α/9.13 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 18,50 
             (Ολογράφως) : ∆έκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων 

υδραυλικών έργων 
  (κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311) 
  ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/16.27 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 0,98 
             (Ολογράφως) : Ενενήντα οκτώ λεπτά 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

(κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752) 
  ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/11.01.02 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 2,90 
             (Ολογράφως) : ∆ύο ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 
       (κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811) 
       ΝΑ ΟΙΚ. Α/38.02 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 22,50 
             (Ολογράφως)           : Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: Εντοπισµός και προσαρµογή φρεατίου στην στάθµη του 

οδοστρώµατος. 
  ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 

(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226) 
Ανάλυση 
Εργασία και υλικά ανοιγµένα σε ώρες τεχνίτη και εργάτη. 
Τεχνίτης (113)     Ω    1,50 x  19,87                                             29,81 

Εργάτης (111)     Ω    2,00 x 15,31                                              30,62 

Άθροισµα         60,43 
Τιµή ανά φρεάτιο (εντοπισµός, προσαρµογή, σκαρίφηµα) 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 60,43 
             (Ολογράφως) : Εξήντα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Θαλάσσια µεταφορά τσιµέντου. 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6329 100% 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 90,00 
             (Ολογράφως) : Ενενήντα ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 12ο: Πρόσθετη αποζηµίωση δοµικών πλεγµάτων και σιδηρών 
Οπλισµών όλων των κατηγοριών έργων για την θαλάσσια µεταφορά αυτών. 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311 100% 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 0,06 
             (Ολογράφως) : Έξι λεπτά 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

κ.α.α 
 

 
 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
∆ΕΥΑΛ 
κ.α.α 

 
 
 

ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

          
 



  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                         

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ:  Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων δικτύων
             ΛΕΣΒΟΥ        στις ∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερµής
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κωδικός Κωδικός Κωδ. ΕΤΕΠ Τιµή 

Άρθρου αναθ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ µονάδας Μερική Ολική

ΟΜΑ∆Α 1: ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε ασφαλτοσκυρόδεµα ΝEΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ο∆Ο 4521Β

01-01-01-00    01-01-

02-00    01-01-03-00     

01-01-04-00     01-

02-01-00    05-03-11-

04   08-01-03-02     

m2 799,00 25,90 20.694,10

2 Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε ψυχρή άσφαλτο ΝEΟ ΑΡΘΡΟ 2 Ο∆Ο 4521Β

01-01-01-00    01-01-

02-00    01-01-03-00     

01-01-04-00     01-

02-01-00    08-01-03-

02  (TΠ1) 

m2 45,00 60,57 2.725,65 23.419,75

ΟΜΑ∆Α 2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ

3
Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε σκυρόδεµα

C 16/20
ΝEΟ ΑΡΘΡΟ 3 Ο∆Ο 2532

01-01-01-00    01-01-

02-00    01-01-03-00     

01-01-04-00      08-

01-03-02     01-02-

01-00  

m2 600,00 18,57 11.142,00

4
Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων οδού, πεζοδροµίου, πλατείας ή 

νησίδας µε χρήση τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων.
ΝEΟ ΑΡΘΡΟ 4 Υ∆Ρ 6804

08-01-03-02       08-

06-08-03  
m2 20,00 42,17 843,40

5
Παραγωγή , µεταφορά, διάστρωση, συµπύκωση, και συντήρηση 

σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
ΝEΟ ΑΡΘΡΟ 5 Υ∆Ρ 6327

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-04-00

01-01-07-00

01-01-05-00

01-01-03-00

m3 191,28 82,00 15.684,96

6
Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 

έργων.
ΝEΟ ΑΡΘΡΟ 6 Υ∆Ρ 6327 m3 191,28 18,50 3.538,68

7
Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών 

έργων
ΝEΟ ΑΡΘΡΟ 7 Υ∆Ρ 6311 01-02-01-00 kg 2.988,00 0,98 2.928,24

8 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών ΝEΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΟΙΚ 3811

01-03-00-00 

01-04-00-00 m2 9,00 22,50 202,50

9 Εντοπισµός και προσαρµογή φρεατίου στην στάθµη του οδοστρώµατος ΝEΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΙΚ 2226

ανα 

φρεατιο 

δικλιδας

10,00 60,43 604,30

10 Θαλάσσια µεταφορά τσιµέντου ΝEΟ ΑΡΘΡΟ 11 Υ∆Ρ 6329 τον 66,95 90,00 6.025,32

11

Πρόσθετη αποζηµίωση δοµικών πλεγµάτων και σιδηρών οπλισµών 

οποιασδήποτε κατηγορίας και κάθε κατηγορία έργου για την θαλάσσια 

µεταφορά αυτών.

ΝEΟ ΑΡΘΡΟ 12 Υ∆Ρ 6311 kg 2.988,00 0,06 179,28 41.148,68

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

α/α
∆απάνη

Περιγραφή Α.Τ. Μον. Ποσοτ.



ΟΜΑ∆Α 3: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

12 Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΝEΟ ΑΡΘΡΟ 8 Υ∆Ρ 6752 08-07-01-04 kg 600,00 2,90 1.740,00 1.740,00

66.308,43

66.308,43

ΓΕ & ΟΕ 18% 11.935,52

Άθροισµα 78.243,95

11.736,59

Άθροισµα 89.980,54

Αναθεώρηση 19,46

Άθροισµα 90.000,00

15.300,00

Γενικό Σύνολο 105.300,00

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ (Εγκ. 36/13-12-2001) 105.300

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ∆ΕΥΑΛ

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΕΥΑΛ

κ.α.α

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

`

Άθροισµα (σε µεταφορά)

Αθροισµα (από µεταφορά)

Απρόβλεπτα 15%

Φ.Π.Α. 17%



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 
                             81 132 Μυτιλήνη 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

Αποκαταστάσεις  τοµών 
οδοστρωµάτων δικτύων 
στις ∆ηµοτικές Ενότητες 
Μυτιλήνης και Λουτρόπολης 
Θερµής 
 
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 
Κ.Α. 62.07.010.40   46.150,00 € 
K.A. 62.07.010.41   17.850,00 € 
Κ.Α. 54.00.600.00   10.880,00 € 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
90.000,00 Ευρώ 

 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης  
 

για κάθε οµάδα οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού,  
 

εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 
 

 (άρθρο 95 παρ. 2 α του Ν. 4412/2016) 
 
 

της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

µε έδρα τ………………………………οδός ……………………………….. αριθµ…………………… 

Τ.Κ. …………………Τηλ. ……………………….. Fax……………………… 

 

Προς:  τη   ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 

 

Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην 

επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 

του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως 

και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου µε τα ακόλουθα 

ποσοστά έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου ∆ηµοπράτησης και του Προϋπολογισµού 

∆ηµοπράτησης και για κάθε οµάδα αυτού. 

 
 
 
 
 

--------------------------- 



  

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 
 

 
α/α 

Οµάδας 

 
 

Οµάδα εργασιών 

 
Προσφερόµενη έκπτωση  κατά οµάδα σε 

ακέραιες µονάδες (%) 
 

  
 

 
ολογράφως 

 

 
αριθµητικώς 

 

1 
 

Ασφαλτικές εργασίες 
 

 
..…………………………… 

 
…………… 

 
2 

 
Σκυροδέµατα – Οπλισµοί - 

Ξυλότυποι 

 
..…………………………… 

 
……………… 

 
3 

 
Μεταλλικά στοιχεία 

 

 
..…………………………… 

 
……………… 

 

 
 
 

……………………………………. 
 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 

 
Ο/ οι προσφέρων/ οντες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος/ων και  
σφραγίδα εργοληπτικής /ων επιχείρησης/εων) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισµού  
στην κατάταξη των διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας) 

 
 

α/ α 
Οµάδας 

 
 

Οµάδα Εργασιών 

∆απάνη Οµάδας  
κατά τον 

Προϋπολογισµό 
∆ηµοπράτησης 

(ευρώ) 

 
Προσφερόµενη 
έκπτωση (%) 

 
∆απάνη Οµάδας  

µετά την 
έκπτωση 

(ευρώ) 

 

 

1 

 

 

Ασφαλτικές εργασίες 

 

23.419,75 

 

…..………….. 

 

 

…………………

… 

 

 

2 

 

Σκυροδέµατα – Οπλισµοί - 
Ξυλότυποι 

 

41.148,68 

 

………………. 

 

………………….. 

 

3 

 

Μεταλλικά στοιχεία 

 

1.740,00 

 

……………….. 

 

………………….. 

Άθροισµα δαπάνης εργασιών 
κατά τη µελέτη Σσ= 

 
66.308,43 

Κατά την 
προσφορά Σπ = 

 
………………….. 

 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% χ Σσ = 

 
11.935,52 

 
18% χ Σπ = 

 
………………….. 

Συνολική ∆απάνη έργου 
κατά τη µελέτη ΣΣ = 

 
78.243,95 

Κατά την 
προσφορά Σ∆Ε = 

 
………………….. 

 
Απρόβλεπτα 15% χ ΣΣ = 

 
11.736,59 

 
15% χ Σ∆Ε = 

 
………………….. 

 
Σύνολο Σ1 = 

 
89.980,54 

 
Σύνολο Π1 = 

 

 
Αναθεώρηση Αν = 

 
19,46 

 
(1-Εµ) χ Αν = 

 
…………………. 

 
Συνολική ∆απάνη Έργου  

κατά τη µελέτη (χωρίς Φ.Π.Α.) Σ2 = 

 
90.000,00 

 
Κατά την 

προσφορά Π2 = 

 
…………………. 

 
 

                                      ΣΣ – Σ∆Ε       78.243,95 -   
Μέση Έκπτωση Εµ = --------------- = ------------------------------ =  ………..  %  
                                         ΣΣ                      78.243,95 

 
……………………………………. 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 

Ο/ οι προσφέρων/ οντες 
 
 
 
 
 
 
 

(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος/ων και 
σφραγίδα εργοληπτικής /ων επιχείρησης/εων) 



  ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  
E-mail:deyam2@otenet.gr 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:      
Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων δικτύων στις 
∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερµής 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  10/2017 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:     Πόροι ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.000,00 € Χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

                                     ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 3051/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 
και αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες 
εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 
 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται: 
♦ Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Υγιεινή και 

Ασφάλεια των εργαζοµένων γενικά, αλλά και Νοµοθετήµατα που αφορούν 
στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).  

♦ Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που πρόκειται να ενσωµατωθεί στο εργο. 

♦ Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο. 

♦ Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της 
εµπειρίας και τέχνης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρηµένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον 
Κύριο του έργου. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισµού του έργου σε επιµέρους 
ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ. 

Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιµα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και 
εργασίες µετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε φορά που 

κρίνεται απαραίτητο από τους εµπλεκόµενους και να ενηµερώνεται εφόσον 
προκύπτουν στοιχεία. 

Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο παρών ΦΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

4. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 

5. ΥΛΙΚΑ 

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΕΡΓΟ :« Αποκαταστάσεις  τοµών οδοστρωµάτων δικτύων στις 

∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης 
Θερµής» 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ : ∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης 
Θερµής 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ : Όλο το έργο κατασκευάζεται επί οδικού δικτύου. 
ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ  :  
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  : ∆.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ 
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  : Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου 
ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ  : ΚΕΠΕΚ 
 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το προτεινόµενο έργο αφορά, αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων στις ∆ηµοτικές 
Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερµής. 
Η αναλυτική περιγραφή των παραπάνω έργων δίνεται στην Τεχνική Περιγραφή της 
Οριστικής Μελέτης και τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της µελέτης κατά τη 

διάρκεια των εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει 
να ενηµερώσει την παρούσα σύντοµη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα 

πραγµατικά δεδοµένα. 
 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι κανονισµοί µε βάση του οποίους συντάχθηκε η µελέτη αναφέρονται στα επί µέρους 
τεύχη της µελέτης, ήτοι Τεύχος Έκθεσης, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης ο κατάλογος των Κανονισµών 
πρέπει να ενηµερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα. 

 

4. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 

Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη µελέτη. Οι παραδοχές δεν υποκα-

θιστούν και δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της µελέτης. 
Α.  Ε∆ΑΦΟΣ 

• Επιτρεπόµενη τάση εδάφους Mpa   0.25 

• Μέτρο συµπίεσης Mpa    15.000 

Β. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• Σεισµικότητα περιοχής    ΙΙΙ 
• Σεισµική επιτάχυνση εδάφους    α = 0,16 

• Συντελεστές σεισµού     qw = 1,00 

Γ. ΦΟΡΤΙΑ 

• Ειδικό βάρος οπλισµένου σκυροδέµατος  25,00 KN/m3 

• Ειδικό βάρος γαιών     20,00 KN/m3 

• Ειδικό βάρος γαιών υπό άνωση   10,00 KN/m3 

• Επιστρώσεις πλακών     2,00  KN/m2 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, ο κατάλογος των 
παραδοχών πρέπει να ενηµερώνεται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά 

δεδοµένα. 

 

5. ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών της µελέτης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενηµερώνεται, σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών που ενσωµατώνονται στο έργο. 

 

 

 

 



6.  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου 

Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και µελλοντικές επεµβάσεις στο έργο κρίνεται 

χρήσιµο να ληφθούν υπόψη οι επισηµάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε µέριµνα και δαπάνη του να παραδώσει στη 

∆.Ε.Υ.Α.Λ. ένα λεπτοµερές και πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του Έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαµβανοµένων του 

εξοπλισµού κινητού και µη κλπ). 

Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαµβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης µιας 

πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσµατικής συντήρησης του έργου, όπως ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά, αναφέρεται στα παρακάτω : 

1. Οδηγίες συντήρησης αναφερόµενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισµό, 

κλπ. για κάθε στοιχείο της κατασκευής. 

2.  Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και του ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 

περιοδικά στο µέλλον. 

3. Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων κυρίων έργων (π.χ. 

αγωγών ακαθάρτων – οµβρίων, καταθλιπτικών αγωγών, φρεατίων, δικλείδων, 

αντλιοστασίων κλπ.) και όλου του εξοπλισµού, ακινήτου και κινητού. 

4.  Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τις συντηρήσεις που θα γίνονται στα 

έργα αποχέτευσης που θα κατασκευασθούν από τον ανάδοχο, στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων του και που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

5. Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών 

και ζηµιών, που τυχόν θα παρουσιασθούν µελλοντικά. 

6. Πρόταση οργάνωσης της συντήρησης κατά την περίοδο που θα αναλάβει η 

∆.Ε.Υ.Α.Λ. την λειτουργία – συντήρηση των έργων, µετά την οριστική παραλαβή 

του έργου από τον Ανάδοχο. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι κατά τρόπον ώστε να επιβοηθηθεί η ∆.Ε.Υ.Α.Λ. στην 

περαιτέρω οργάνωση της συντήρησης του έργου, είτε µε ανάληψη της λειτουργίας – 

συντήρησης από τον ίδιο, είτε, εναλλακτικά, µε σύναψη «Σύµβασης Συντήρησης» του 

έργου. 

Οδηγίες ασφάλειας για την συντήρηση του έργου 

Κάθε εργασία συντήρησης του έργου επείγουσες αποκαταστάσεις υφιστάµενων τοµών 

οδοστρωµάτων στις  ∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερµής , πρέπει 

να γίνεται κάτω από την εποπτεία του τεχνικού ασφαλείας του φορέα που θα 

αναλάβει τη συντήρηση του έργου (∆ΕΥΑΛ) Για κάθε επιµέρους εργασία θα τηρούνται : 

• Η ελληνική νοµοθεσία για την ασφάλεια. 

• Οι πλέον της ελληνικής νοµοθεσίας απαιτήσεις για την ασφάλεια που θα οριστούν 
από τον φορέα που θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου. 

• Οι οδηγίες των προµηθευτών εξοπλισµού. 

• Οι οδηγίες των παρασκευαστών υλικών. 
Για την οµαλή λειτουργία του έργου πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήµατα να γίνει 
επιθεώρηση, ως ακολούθως : 
• Έλεγχος σωληνώσεων για τον εντοπισµό πιθανών διαρροών, αποφράξεων κλπ. 

• Συντήρηση των φρεατίων των δικτύων αποχέτευσης δύο φορές το χρόνο και 
οπωσδήποτε πριν την έναρξη της περιόδου έντονων βροχοπτώσεων. 

Παρακάτω δίνονται οδηγίες ασφαλείας που αφορούν σε εργασίες και δραστηριότητες. 
Σηµειώνεται ότι σε κάθε δραστηριότητα κάθε φορά µπορεί να έχουν εφαρµογή 
περισσότερες από µια οδηγίες ασφαλείας. Πρέπει κάθε φορά να λαµβάνονται υπόψη 
όλες οι οδηγίες ασφαλείας που έχουν εφαρµογή. 
Σηµειώνεται επίσης ότι οι οδηγίες θα πρέπει να επικαιροποιηθούν από την εκτίµηση 
της επικινδυνότητας της κάθε εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο 
αυτή θα υλοποιείται κάθε φορά. 



 
Εργασίες συντήρησης  οδοστρώµατος, σήµανσης και αποκατάστασης ζηµιών. 
 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου και µετά από έντονα καιρικά φαινόµενα 
(π.χ. υπερβολικές βροχοπτώσεις, χιόνι κλπ) ενδέχεται να παρουσιαστούν ζηµιές οι 
οποίες θα απαιτήσουν επέµβαση και αποκατάσταση. Για κάθε τέτοιου είδους εργασία 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 
 
Κίνδυνοι 
Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τις εργασίες συντήρησης του 
έργου είναι: 
• Τροχαίο ατύχηµα 

• Πτώση από ύψος 
• Σύγκρουση – καταπλάκωση από αντικείµενο 

• Ηλεκτροπληξία 

• Πυρκαϊά 
 
Εκτιθέµενες οµάδες  
Οι εκτιθέµενοι στους παραπάνω κινδύνους είναι : 
• Το προσωπικό του συνεργείου που πρόκειται να εκτελέσει τις εργασίες 
• Οι διερχόµενοι οδηγοί 

 
Προτεινόµενα µέτρα 
Για την αντιµετώπιση των παραπάνω κινδύνων προτείνονται : 
• Ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών πριν την έναρξη των εργασιών. 
• Ενηµέρωση των οδηγών πριν την έναρξη των εργασιών. 
• Τοποθέτηση των κατάλληλων προειδοποιητικών σηµάτων και πινακίδων, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τη σήµανση αυτοκινητοδρόµων και 
∆ηµοτικών οδών. 

• Περίφραξη των έργων και φωτισµός κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
• Εξασφάλιση ασφαλούς διάβασης των οχηµάτων. 
• Οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορούχα γιλέκα και τα κατάλληλα µέσα 

ατοµικής προστασίας (κράνη, παπούτσια, γάντια). 

• Ελαχιστοποίηση του παραγόµενου θορύβου. 

• Προσοχή σε εναέρια δίκτυα και στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του έργου. 

• Προσοχή σε υπόγεια δίκτυα (εφόσον υπάρχουν στη συγκεκριµένη θέση 
εργασίας). 

• Εξασφάλιση καθαριότητας στον ευρύτερο χώρο εργασίας. 
• Τήρηση αστυνοµικών διατάξεων για τις ώρες που διεξάγονται οι εργασίες. 
• Εξασφάλιση µη πρόσβασης τρίτων στο χώρο των εργασιών. 

 
Γενικές παρατηρήσεις για κάθε είδους εργασία συντήρησης και επέµβασης 
κατά την λειτουργία του έργου 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγνωρίζονται και να προλαµβάνονται οι κίνδυνοι: 
• Της εργασίας για το προσωπικό που θα τις αναλάβει. 
• Της εργασίας για τους διερχόµενους οδηγούς. 
• Οτιδήποτε αντικαθίσταται να είναι συµβατό µε την κατασκευή. 

• Όταν τοποθετείται νέος εξοπλισµός να καταγράφεται. 
• Όταν ενσωµατώνονται νέα υλικά να δίνονται τα MSDS του από τους 

προµηθευτές    
•  και να προσαρτώνται στο ΦΑΥ. 

• Κάθε εργασία πρέπει να σχεδιάζεται λαµβάνοντας υπόψη της αποχετεύσεως. 
          Πριν από µερική ή ολική κατεδάφιση να εκτιµιούνται υλικά που µπορεί : 
• Να επαναχρησιµοποιηθούν 
• Να ανακυκλωθούν 
• Να θρυµµατισθούν 
• Να παράγουν σκόνη 



Επίσης πρέπει να αξιολογηθούν τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί µε τη γνώση που 
θα υπάρχει τότε που θα γίνουν οι επεµβάσεις. 
 
∆ελτία Πληροφοριών Ασφαλείας (MSDS) 
Στο παράρτηµα του ΦΑΥ θα προσαρµόζονται τα δελτία πληροφοριών ασφαλείας 
(MSDS) των υλικών που θα ενσωµατωθούν στο έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 
µε ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας, του κατασκευαστή και του συντονιστή ασφαλείας 
κατά την εκτέλεση του έργου. 
Ο τεχνικός του φορέα που θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου είναι 
υποχρεωµένος να προσαρτήσει στο παράρτηµα τα δελτία πληροφοριών ασφαλείας 
(MSDS) των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για τη συντήρηση και σε ενδεχόµενες 
επισκευές του έργου. 
Σηµειώνεται ότι η προσκόµιση των δελτίων πληροφοριών ασφαλείας (MSDS) των 
υλικών είναι νοµοθετική υποχρέωση όλων των προµηθευτών. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, οι παρακάτω επισηµάνσεις 
πρέπει να ενηµερώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα. 

 
7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για τις εργασίες συντήρησης που αναµένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, 
παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας. 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει : 
• Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των 

κινδύνων 
• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να 
χρησιµοποι-ούνται από το προσωπικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες 
εργασίες οφείλει να συντάξει Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει 
στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα 

περιεχόµενα τόσο της Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτίµησης 
Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ 

Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε 
τους αρµόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η 
ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί µε επιτόπου ερευνητικές 
τοµές. (Π∆ 1073/1981,Π∆ 16/1993) 

Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να µελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης 
των πρανών της τάφρου (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο 
χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) καθώς και οι παρακείµενες κατασκευές. 
Τα απαιτούµενα µέτρα αντιστήριξης πρέπει να µελετούνται από αρµόδιο 
µηχανικό. (Π∆ 1073/1981,Π∆ 16/1996)     

Ο χώρος εργασίας πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση 
σε διερχόµενους πεζούς και οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για 
ενηµέρωση των διερχόµενων οδηγών και προσωρινή εκτροπή της 
κυκλοφορίας, (ΥΑ 503/2003, Π∆1073/1981,Π∆ 16/1996) 

Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να 
διοχετεύονται σε στόµια υπονόµων, εφόσον είναι εφικτό. (Π∆ 1073/1981) 

Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να 
διοχετεύονται σε στόµια υπονόµων, εφόσον είναι εφικτό. (Π∆ 1073/1981) 

Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις 
εκτός του εύρους κατάκλισης του πιθανού πρίσµατος ολίσθησης. Τα 
προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους 
χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται υλικά και 
εργαλεία. (Π∆ 1073/1981) 

Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας 
από πράνη και υφιστάµενες κατασκευές – εξοπλισµό, δίκτυα. Ο χειρισµός 
των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. (Π∆ 1073/1981) 

Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν µετά τη βεβαίωση του 
αρµόδιου εργολάβου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. (Π∆ 1073/1981) 

Η πρόσβαση στην τάφρο πρέπει να γίνεται από σκάλες, οι οποίες 
προσδένονται και στα δυο άκρα τους. (Π∆ 1073/1981)  

Σε περίπτωση που ο φυσικός φωτισµός στην τάφρο δεν επαρκεί, πρέπει να 
εγκαθίστανται προβολείς. (Π∆ 1073/1981)  

Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων που µεταφέρουν προϊόντα εκσκαφής 
πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του ΚΟΚ. Τα φορτηγά δεν πρέπει να 
υπερφορτώνονται πέραν του ωφέλιµου βάρους. Επίσης τα αδρανή δεν 
πρέπει να ξεπερνούν τα χείλη της καρότσας. Τέλος πρέπει να 
χρησιµοποιείται το προστατευτικό κάλυµµα της καρότσας. (Π∆ 1073/1981)   

Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις 
ασφαλείας από εναέρια δίκτυα ηλεκτροδότησης. Για λόγους ευστάθειας των 
φορτηγών δεν πρέπει να κυκλοφορούν µε υπερυψωµένες τις καρότσες τους. 
(Π∆ 1073/1981) 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα 
µηχανήµατα και οχήµατα. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται σε 
επικίνδυνους χώρους. (Π∆ 1073/1981)  

Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από 
αρµόδιο πρόσωπο σε καθηµερινή βάση, εφόσον το βάθος της τάφρου 
υπερβαίνει το 1,50 µ. (Π∆ 1073/1981)  

Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από 
αρµόδιο πρόσωπο, εφόσον το άκρο της διανοιγόµενης τάφρου είναι βάθους 
µεγαλύτερου των 3,00 µ. (Π∆ 1073/1981)  

Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το αρµόδιο 
πρόσωπο πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του 
έργου (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983) 
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Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό 
µετά από ζηµιές η καταπτώσεις πρανών. (Π∆ 1073/1981) 
 
Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό 
µετά τη διακοπή εργασιών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (πχ 
θεοµηνία, παγετός). (Π∆ 1073/1981) 



 
 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΧΕΤΟΥΣ 

Η στάθµευση οχήµατος µεταφοράς του προσωπικού συντήρησης των 
οχετών πρέπει να γίνεται σε ασφαλές σηµείο. (Π∆ 16/1996) 

Η εργασία πρέπει να εκτελείται παρουσία τουλάχιστον δυο ατόµων (ένα 
εντός του οχετού και ένα εκτός).(Π∆ 16/1996) 

Συνιστάται η χρήση συστήµατος ενδοεπικοινωνίας µεταξύ των 
εργαζοµένων. Επίσης πρέπει να εξετάζεται και δυνατότητα επικοινωνίας 
µε µονάδα παροχής πρώτων βοηθειών. 
Συνιστάται να γίνεται οπτικός έλεγχος των εξόδων του οχετού πριν την 
έναρξη των εργασιών. 

Συνιστάται να αποφεύγεται το κάπνισµα και η χρήση φλόγας εντός του 
οχετού 

Συνιστάται να αποφεύγονται οι εργασίες σε οχετούς όταν επικρατούν 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, άνεµος, χιόνι, παγετός). 

Μέτρα             1 

 
                         
                         2 
 
                         3 
  
 
                         4 
                    
                         5 
  
                         6 
 
                         7 Πρέπει να τηρείται καλή υγιεινή από το προσωπικό συντήρησης των 

οχετών (πλύσιµο χεριών, αλλαγή ρούχων µετά την εργασία). 

Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 2 

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  345 (S3) 

Γάντια ΕΝ 388 

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

Μ.Α.Π.           
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Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό, 
ανεξαρτήτως των παραπάνω, µια φορά εβδοµαδιαίως. (Π∆ 1073/1981)  

Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το µηχανικό πρέπει 
να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου. (Π∆ 
1073/1981, Ν 1396/1983) 

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

Γάντια ΕΝ 388 

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

Μ.Α.Π 1 
                     2 
                     3 
                     4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 



ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ 
Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης φρεατίων πρέπει να είναι 
ενηµερωµένοι για όλα τα διαθέσιµα στοιχεία (µεθοδολογία, είδος 
φρεατίου, είδος εργασίας, συνθήκες κυκλοφορίας). 

Ο χώρος εργασίας επί της οδού πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να 
αποτραπεί ή πρόσβαση σε διερχόµενους πεζούς και οχήµατα και να 
τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των διερχόµενων οδηγών και 
προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, (Π∆ 16/1996) 

Για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός των φρεατίων πρέπει να 
εξασφαλιστεί η επάρκεια οξυγόνου (Π∆ 16/1996) 

Εντός των φρεατίων πρέπει να διενεργούνται µετρήσεις παραγόντων για 
ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών. (Π∆ 16/1996) 

Πρέπει να εξασφαλιστεί µέθοδος επικοινωνίας µεταξύ των συνεργείων 
εντός και εκτός των φρεατίων. (Π∆ 16/1996) 

Για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρέπει να υπάρχει 
εργαζόµενους πάνω από το φρεάτιο για παρακολούθηση και παροχή 
βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. (Π∆ 16/1996) 

Η πρόσβαση και έξοδος από το φρεάτιο πρέπει να γίνεται µέσω των 
σκαλών ή µε τη βοήθεια ανυψωτικής διάταξης σε τρίποδα. (Π∆ 16/1996) 

Εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί φωτισµός. (Π∆ 16/1996) 

Εξοπλισµός, εργαλεία και καλώδια που χρησιµοποιούνται εντός των 
φρεατίων πρέπει να είναι κατάλληλα για υγρό περιβάλλον. (Π∆ 16/1996) 

Το προσωπικό που εργάζεται εντός των φρεατίων πρέπει να εξετάζεται 
περιοδικά από τον ιατρό εργασίας της επιχείρησης. (Π∆ 16/1996, Π∆ 
17/1996, Ν 1568/1985) 

Τα φρεάτια πρέπει να κλείνονται µετά τη λήξη των εργασιών (βάρδια, 
ηµέρα).(Π∆ 16/1996) 

Η υλοποίηση συστήµατος Άδειας Εργασίας αποτελεί µέτρο που 
συµβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη των ατυχηµάτων και συνεπώς 
πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την 
άδεια. 

Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιόν εκδίδεται η 
άδεια. 

Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία 
εκδίδεται η άδεια. 

Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ηµεροµηνία 
έκδοσης και ισχύος της άδειας. 
Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της 
άδειας (όχι µεγαλύτερη της µιας βάρδιας). 
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                       18 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια είναι τα 

απαραίτητα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά την είσοδο και εργασία 
σε κλειστό χώρο. 

Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 2 

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

Γάντια ΕΝ 388 

Κράνος (απαραίτητο για κάθε  εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

Μ.Α.Π.          1 
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                         3 
                         4 
                         5 
                         6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (συνέχεια)  

Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να 
ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι. (ΥΑ 
503/2003) 

Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. 
Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για 
τη ρύθµιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003) 

Η προσωρινή σήµανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται 
από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η 
περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα). (ΥΑ 
503/2003) 

Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου 
των εργασιών, αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε 
αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν 
παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003) 

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. 
(ΥΑ 503/2003) 

Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. 
(ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994) 

Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος 
περί αυτόν (οδόστρωµα). (ΥΑ 503/2003)  

Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να 
ασφαλίζονται. (ΥΑ 503/2003) 

Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που 
απαιτούνται για την τοποθέτηση τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για 
καθεµία και µε «πνιχτό» δέσιµο. (ΥΑ 503/2003) 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης 
των πινακίδων µέχρι να πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003) 

Οι εργαζόµενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να 
χρησιµοποιούν γάντια. (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994) 

Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές 
βάσεις, πρόσδεση).(ΥΑ 503/2003) 

Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την 
προσωρινή ρύθµιση της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο 
εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια 
και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για 
τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των 
διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να 
χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό 
(ΥΑ 503/2003) 

Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των 
διερχόµενων οδηγών. (ΥΑ 503/2003) 
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                       14 
 
                       15 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή 

αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει 
συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας. 
(ΥΑ 503/2003) 

Μ.Α.Π          1  Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT» 
 
Μελέτη που εφαρµόζονται είναι: 
 
Η διάρθρωση της µελέτης είναι η παρακάτω: 

 
ΤΕΥΧΗ 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τιµολόγιο Μελέτης 
3. Ανάλυση Τιµών 
4. Προϋπολογισµός Μελέτης 
5. Τεχνικές Προδιαγραφές 
6. Τεχνική Περιγραφή 
7. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
8. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 

9. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συµπεριλαµβάνει 
στο παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των µελετών εφαρµογής και των “ass built” 
σχεδίων του έργου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2:  ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Γεωµετρικό σχήµα Σηµασία 
 

 
Σήµατα απαγόρευσης 

 

 
Σήµατα υποχρέωσης 

 

 
Σήµατα προειδοποίησης 

 

  
Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας 

 

  

Σήµατα που αφορούν το 
πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό 

 

 

Σήµατα 
απαγόρευσης 

Απαγορεύεται
το κάπνισµα 

Απαγορεύεται 
η χρήση γυµνής 
φλόγας και το 
κάπνισµα 

Απαγορεύεται 
η διέλευση πεζών 

Απαγορεύεται
η κατάσβεση 

µε νερό 

Mη πόσιµο νερό Απαγορεύεται 
η είσοδος στους 

µη έχοντες 
ειδική άδεια 

Απαγορεύεται 
η διέλευση στα 

οχήµατα 
διακίνησης φορτίων 

Mην αγγίζετε 

Σήµατα 
υποχρέωσης 

Υποχρεωτική 
προστασία των

µατιών 

Υποχρεωτική 
προστασία του 
κεφαλιού 

Υποχρεωτική 
προστασία των 

αυτιών 

Υποχρεωτική  Υποχρεωτική 
προστασία των προστασία των 
αναπνευστικών   ποδιών 

οδών 

Υποχρεωτική 
προστασία των 

χεριών 

Υποχρεωτική 
προστασία του 
σώµατος 

Υποχρεωτική Υποχρεωτική 
προστασία του ατοµική προστασία 
προσώπου  έναντι πτώσεων 

Υποχρεωτική
διάβαση για 
πεζούς 

Γενική 
υποχρέωση



 

 

Σήµατα 
προειδοποίησης 

Εύφλεκτες ύλες 
ή/ και υψηλή 
θερµοκρασία 

Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες ∆ιαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά 

Αιωρούµενα 
φορτία 

Οχήµατα 
διακίνησης 
φορτίων 

Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας 

Γενικός κίνδυνος Kίνδυνος 
παραπατήµατος 

Σήµατα 
διάσωσης ή 
βοήθειας 

Πρώτες βοήθειες Φορείο Θάλαµος 
καταιονισµού 
ασφαλείας 

Πλύση µατιών Τηλέφωνο για 
διάσωση και 

πρώτες βοήθειες 

Όταν πρέπει να δείξουµε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε για να φτάσουµε 
στα µέσα βοήθειας ή διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήµατα συνδυάζονται ανάλογα µε τα 

παρακάτω σήµατα κατεύθυνσης 

Σήµατα που 
αφορούν το 
πυροσβεστικό 
υλικό ή 
εξοπλισµό 

Πυροσβεστική 
µάνικα 

Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο για την 
καταπολέµηση 
πυρκαγιών 

Όταν πρέπει να δείξουµε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε για να φτάσουµε 
στον πυροσβεστικό εξοπλισµό τότε τα αντίστοιχα σήµατα συνδυάζονται ανάλογα µε τα 

παρακάτω σήµατα κατεύθυνσης 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩN ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται το µητρώο επεµβάσεων στο έργο. Το µητρώο επεµβάσεων 
στο έργο πρέπει να ενηµερώνεται µετά από κάθε νέα επέµβαση σε αυτό, µε τα στοιχεία 
που θα προκύπτουν κάθε φορά.  
 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

(ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ) 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

 
 

    

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

♦ Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85 

♦ Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, 
Υγιεινής – Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94 

♦ Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις 
οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

♦ Ν1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά 
τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που 
έχουν σχέση µε αυτή», ΦΕΚ 49Α/84  

♦ Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α96, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π∆ 159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

♦ Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

♦ Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού 
Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

♦ Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία 
τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α94, 
όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) ΚΑΙ Π∆304/2000 (ΦΕΚ 
241Α/00) 

♦ Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από 
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

♦ Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και 
την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του 
Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

♦ Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

♦ Π∆778/1989 «Περί των µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών 
εργασιών», ΦΕΚ 193Α/80 

♦ Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 
(ΦΕΚ 180Α/91) 

♦ Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις 
εργασίας συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

♦ Π∆95/1978 «Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του 
συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

♦ Π∆176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην 
έκθεση εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες 
(κραδασµούς), σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

♦ Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας 
στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

♦ ΥΑ502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων 
Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 
946/03 

♦ ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

♦ ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση 
µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 



 

♦ ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 
απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου 
Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

♦ ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του 
έργου», ΦΕΚ 226Β/01 

♦ ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την 
έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε 
κάθε ∆ηµόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

♦ ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου 
κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 
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 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  

E-mail:deyam2@otenet.gr 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:      
Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων στις Δημοτικές 

Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  10/2017 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     Πόροι ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90000,00 € Χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

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

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου Ασφαλείας και Υγιεινής του Έργου είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ των 

ατυχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η Ζωή και η Υγεία των εργαζομένων στον τόπο εκτέλεσης του 

Έργου καθώς και η αποτροπή φθορών στα περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου του Έργου και του 

Αναδόχου. Δηλαδή περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης τους 

λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες προβλέψεις τις σχετικής νομοθεσίας. Για την σύνταξη του έχουν 

ληφθεί υπ’όψιν τα παρακάτω διατάγματα και κανονισμοί: 

- Π.Δ.305/96-‘’Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια’’ 

- Π.Δ.17/96-‘’Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την 

εργασία’’  

- Π.Δ.16/96-‘’Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους ασφαλείας’’ 

- Π.Δ.105/95-‘’Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στην εργασία’’ 

- Π.Δ.395/94-‘’Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιμοποίηση από τους 

εργαζομένους κατά την εργασία τους’’  

- Π.Δ.396/94-‘’Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους 

εξοπλισμών ατομικής προστασίας’’ 

- Π.Δ.397/94-‘’Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρονακτική διακίνηση 

φορτίων’’ 

- Π.Δ.778/80-‘’Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών’’ 

- Π.Δ.1073/81-‘’Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών και 

πάσης φύσεως έργα πολιτικού μηχανικού’’ 

- Π.Δ.95/78-‘’Περί μέτρων υγιεινής ασφάλειας των απασχολούμενων εις εργασίας συγκολλήσεων’’. 

1.1  Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Το έργο που θα εκτελεστεί με την παρούσα μελέτη προβλέπει συγκεκριμένη περιοχή. Για την σύνταξη 

της παρούσας μελέτης ελήφθησαν στοιχεία από: 

• Την υψομετρική μελέτη των οδών. 

• Το είδος των οδοστρωμάτων. 

• Τα συμπεράσματα των επί τόπου επισκέψεων και αναγνωρίσεων. 

• Τα κατασκευαστικά στοιχεία των υφιστάμενων αγωγών κ.α. 

• Την υπάρχουσα ρυμοτομία της περιοχής της μελέτης και των γύρω περιοχών. 

• Τα οριζοντιογραφικά και υψομετρικά δεδομένα της περιοχής. 

• Ακριβής διεύθυνση του έργου 

Τοπική κοινότητα-Δημοτικής Ενότητας. 

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑΛ με έδρα Ελ.Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη. Προϊσταμένη 

αρχή είναι το διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι η Διεύθυνση Δικτύων της ΔΕΥΑΛ. 
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(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτήτες και 

συμπληρώνονται καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις 

επιμέρους ιδιοκτησίες): 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση 
Ημερ/νία 

κτήσεως 

Τμήμα του έργου 

όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

ΔΕΥΑΛ ΛΕΣΒΟΥ 

Ελ.Βενιζέλου 

13-17 

81100 Μυτιλήνη 

 100% 

 

1.3  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

Συντονιστής ασφάλειας και υγείας έχει οριστεί ο Μελετητής, κατά την Φάση εκπόνησης της μελέτης, 

ενώ κατά την φάση εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος του έργου, ή άτομο το οποίο ορίζει ο Ανάδοχος 

μετά από σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης.  

Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση 
Ημερ/νία 

αναπροσαρμογής 

    

    

    

    

    

    

    

 

1.4 Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζόμενων κατά φάση μεθόδων 

εργασίας. 

Λόγω της φύσης του έργου, και για μειωμένη πιθανότητα ατυχήματος, το έργο θα ολοκληρώνεται 

τμηματικά. Δηλαδή θα ολοκληρώνεται τμήμα σκάμματος περίπου 25-30 μέτρων, θα τοποθετούνται οι 

αγωγοί, θα επιχώνεται και στην συνέχεια θα ανοίγεται νέο σκάμμα. Οι φάσεις που περιγράφονται 

αφορούν κάθε νέο σκάμμα που ανοίγεται. 

ΦΑΣΗ 1 

1.1 Προετοιμασία εργοταξίου και χάραξη τομών  

1.2 Τοποθέτηση προσωρινού δικτύου ύδρευσης 

1.3 Εκσκαφή-αντιστήριξη σκάμματος  

ΦΑΣΗ 2 

2.1 Αλφάδιασμα σκάμματος 

2.2 Τοποθέτηση σωλήνα 

2.3 Κατασκευή παροχών ύδρευσης 

ΦΑΣΗ 3 

3.1 Επίχωση του σωλήνα 

3.2 Επίχωση και συμπίεση του υπόλοιπου 

3.3 Αποκατάσταση οδοστρώματος 
 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών, περιφράσσεται ο χώρος του εργοταξίου. 

2. Ειδοποιούνται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ , ΟΤΕ , ΔΕΥΑΛ) και επισημαίνονται και σημαδε-

ύονται τα προϋπάρχοντα δίκτυα. 

3. Η χάραξη του οδοστρώματος θα γίνει με μηχανικό δίσκο. 

4. Η εκσκαφή των σκαμμάτων θα γίνει με εκσκαφέα αντεστραμμένου κάδου. Τα υλικά εκσκαφής θα 

μεταφέρονται με φορτηγά και θα διακινούνται αμέσως έξω από το εργοτάξιο. 

1.5  ΣΤΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

Ο αντικειμενικός σκοπός της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς 

ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία οποιουδήποτε, και να αποτρέψει πιθανά σύμβαντα τα οποία θα 

μπορούσαν να φθείρουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο οποιουδήποτε καθώς 

και να προκαλέσουν καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιοδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή 
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λειτουργία με αποτέλεσμα να βλάψουν την αποτελεσματικότητα ή το καλό όνομα της Εργοληπτικής 

Επιχείρησης. 

Η Πολιτική της Εργοληπτικής επιχείρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει ως εξής: η Διοίκηση 

της Εργοληπτικής επιχείρησης θα παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε όλες οι εργασίες, οι 

οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της, να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, για τους εργαζόμενους 

και τα περιουσιακά της στοιχεία τηρώντας πάντα τους απαραίτητους όρους υγιεινής. 

Θα πρέπει η ασφάλεια να μην είναι θέμα τύχης αλλά κύρια υποχρέωση της Εργοληπτικής επιχείρησης 

να εμφυσήσει στους εργαζόμενους την συναίσθηση ευθύνης για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής. 

Η Εργοληπτική Επιχείρηση αντιμετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή με τον ίδιο συστηματικό τρόπο με 

τον οποίο αντιμετωπίζει την Ποιότητα. 

Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα 

καθήκοντα του ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή 

τρίτους, να του έχουν γίνει γνωστές όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις ασφαλείας και οι μέθοδοι 

αποφυγής ατυχημάτων καθώς και οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιμο 

το παρόν έγγραφο με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο Διευθυντής Έργου 

συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με 

τα προβλήματα περί ασφάλειας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με 

τις περί ασφαλείας ρυθμίσεις. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε μη 

συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών που εμπλέκονται. Το 

αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της "μη συμμόρφωσης" και η απόφαση για τη 

διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλείας εκτιμά 

ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το 

αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση. 

Σε μηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο II του Π.Δ.17/96, στις 

οποίες συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατά τομείς, και δίνουν ενυπόγραφα όποιες παρατηρήσεις 

έχουν και αφορούν σε θέματα ασφαλείας. Με την έναρξη των εργασιών ο μηχανικός ασφαλείας με 

την σύμφωνη γνώμη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα θέματα των συσκέψεων αυτών. 

1.6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Για την πραγματοποίηση όλων αυτών, ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής θα 

εφαρμόζεται στο Έργο. Το σύστημα αυτό θα τεκμηριώνεται, για όλα τα Διοικητικά και Οργανωτικά του 

θέματα, σε ένα Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας. 

Επίσης, γραπτές Οδηγίες Ασφάλειας θα συνταχθούν, ώστε να καλύπτουν όλες τις εργασίες στο 

Εργοτάξιο. Αυτές οι γραπτές οδηγίες θα είναι πάντοτε στην διάθεση των εργαζομένων του 

Εργοταξίου. 

Όταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας ενεργεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί "Χειρισμού μη συμμορφώσεων" του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας της Εργοληπτικής Επιχείρησης, περιγράφει τη διαπιστωμένη κατάσταση και 

δίνει τις απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει εκτελεσθούν. 

Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του καθορισμένου χρόνου 

τις υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο Μηχανικός Ασφαλείας ή ένας από τους 

συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. 

Τυχόν μη συμμόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη αναφοράς "μη-

συμμόρφωσης" από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόμενη σχετική 

διαδικασία. 

Κάθε ατύχημα, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας. Η κοινοποίηση πρέπει να 

γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Καθ' όλη τη 

διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με τη συνολική 

εργασία που έχει εκτελεστεί, το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων που συνέβησαν, και τις ώρες 

εργασίας που χάθηκαν. 

Ο μηχανικός Ασφαλείας θα συντάξει δηλαδή μία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα ατυχήματα 

που συνέβησαν στη διάρκεια του έργου. Η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του έργου 
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θα λαμβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται η μεθοδολογία 

εργασίας πρόληψης ατυχημάτων. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχήματα εξετάζονται και 

αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη Διοίκηση για περαιτέρω μελέτη και λήψη αποφάσεων. 

1.7 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και μέσω εργοταξιακών οδών. 

Στη συμβολή των ανωτέρων οδών θα αναρτηθούν προειδοποιητικές πινακίδες "ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 

ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ" και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας γίνεται μέσα από την κύρια χάραξη του έργου. Όλες οι εγκαταστάσεις βρίσκονται επί της 

χάραξης και των εργοταξιακών χώρων. 

Έναρξη των εργασιών προβλέπεται στις ..../.../... σύμφωνα με την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης.  

2.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών ενδέχεται να παρουσιαστούν οι εξής κίνδυνοι: 

1. κίνδυνος εμπλοκής εργαζόμενου με μηχανήματα 

2. κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους 

3. κίνδυνος καταπλάκωσης από κατακρήμνιση του χείλους ή των παρειών της τάφρου 

4. κίνδυνος αστοχίας τυχόν στοιχείων υποστήριξης / αντιστήριξης 

5. κίνδυνος ατυχήματος από πτώση βράχων, υλικών ή υπερκείμενων αντικειμένων 

6. κίνδυνος πτώσης από ύφος 

7. κίνδυνος εισπνοής σκόνης 

8. κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους 

9. κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος 

10. κίνδυνος από την ύπαρξη δικτύων 

2.2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εκτός των πιο πάνω κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της κάθε φάσης 

εργασίας υπάρχουν και κίνδυνοι λόγω εκτέλεσης παράλληλων εργασιών. Επίσης θα πρέπει να 

εντοπιστούν έγκαιρα οι κίνδυνοι που τυχόν προκύπτουν από τον συνδυασμό εργασιών. Αναλυτικά οι 

κίνδυνοι είναι οι εξής: 

1. Ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων σε υψηλούς θορύβους 

2. Ο κίνδυνος λόγω επιβαρημένου περιβάλλοντος εργασίας σε καυσαέρια και σκόνη 

3. Ο κίνδυνος σύνθλιψης εργαζομένων από μηχανήματα ή οχήματα 

4. Ο κίνδυνος παρακώλυσης της συγκοινωνίας 

5. Ο κίνδυνος πτώσης αντικειμένων από ύψος 

6. Ο κίνδυνος ολίσθησης λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών 

7. Ο κίνδυνος από τον κακό συντονισμό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα 

2.3 ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Κατά τις εργασίες ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στα δίκτυα κοινής Ωφέλειας αλλά και να 

προκληθούν ατυχήματα από αυτά: 

1. Δίκτυα Ύδρευσης 

2. Δίκτυα αποχέτευσης 

3. Δίκτυα υψηλής Τάσης 

4. Δίκτυα Χαμηλής Τάσης 

5. Δίκτυα ΟΤΕ 

2.4 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

1. Ακτινοβολίες 

2. Θόρυβος /Δονήσεις 

3. Σκόνη 

4. Υπαίθρια Εργασία Παγετός 

5. Υπαίθρια Εργασία Καύσωνας 

6. Χαμηλή Θερμοκρασία Εργασίας 

7. Υψηλή Θερμοκρασία Εργασίας 

8. Υγρασία χώρου Εργασίας 
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3.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

3.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3.3 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

3.3.1 Γυαλιά ασφαλείας 

3.3.2 Γάντια 

3.3.3 Παπούτσια ασφαλείας 

3.3.4 Στολή εργασίας 

3.3.5 Κράνη 

3.4 ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

3.5 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3.6 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

3.6.1 Πρόληψη Πυρκαϊάς 

3.6.2 Καταπολέμηση φωτιάς 

3.6.2.1 Γενικά 

3.6.2.2. Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

3.6.2.3. Αντιμετώπιση πυρκαϊάς 

3.6.3 Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαϊάς 

3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

3.7.1 Εργατικό Ατύχημα 

3.7.2 Διαδικασία εκκάνωσης του εργοταξίου 

3.8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

3.8.1 Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης 

3.8.2. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας 

3.8.3 Αναγγελία Ατυχήματος 

3.9 ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.9.1. Τήρηση εντύπων 

3.9.2 Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 

3.10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 

3.11 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ &ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ.1073/81 ΤΜΗΜΑ IV ΚΕΦ.Α') 

3.11.1 Αυτοκίνητα 

3.11.2 Φορτωτές 

3.11.3 Γερανοί 

3.11.4 Σκαλωσιές 

3.11.5 Πρέσσες σκυροδέματος 

3.11.6 Συντήρηση Μηχανημάτων & Εξοπλισμού 

 

3.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

- Πού βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του. 

- Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων βοηθειών του 

τμήματος του. 

3.2  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια ασφαλείας (άρβυλα), 

και φόρμα. 

- Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 

- Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν του έχει 

ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενο του. 

- Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

- Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο 

προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο 

προσωπικό. 

- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισμούς εδάφους, 

πάγκου εργασίας κ.λ.π. 
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- Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόμους διαφυγής γιατί πρέπει να 

διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων. 

- Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία. 

- Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με τον 

αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό . 

- Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των προστατευτικών 

διατάξεων και περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

- Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα 

άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σ' 

αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση. 

Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας ΟΙ  οποίοι μπορεί 

να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα), καταστρώματα ή ξυλότυποι. 

Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Κατά τη 

διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και 

να έχει πάρει όλες τις απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρμόδιους του 

εργοταξίου που είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη. Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή 

εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του μέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους 

κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας της Ελληνικής 

Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως από τον αρμόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου με σκοπό 

τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 

3.3 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή 

των παρακάτω οδηγιών: 

- Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες, φόρμα και κράνος, όταν κυκλοφορείτε στους 

δρόμους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

- Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση μιας 

συγκεκριμένης εργασίας. 

- Διατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας μέσα προστασίας, φροντίζετε να τα 

αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο μέρος (ιματιοθήκες) για 

να μην καταστρέφονται. 

Για την προστασία των εργαζομένων γενικά, η Κοιν/ξία διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατομικής 

προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέματα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη. 

3.3.1. Γυαλιά ασφαλείας 

Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας. 

Οι διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

1. Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης. 

2. Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 

3.3.2. Γάντια 

Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 

- Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού κοφτερών και 

μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα 

και τραυματισμούς γενικά. 

- Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για 

ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση. 

3.3.3. Παπούτσια ασφαλείας 

- Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται στους δρόμους και 

τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

- Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε η 

χρήση άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία του προσωπικού. 

3.3.4. Στολή εργασίας 

Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την επικινδυνότητα της 

εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας. Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 

1. Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς. 

2. Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 
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3.3.5. Κράνη 

Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. Για την 

προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν 

ωτασπίδες. 

3.4 ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

- Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο. 

- Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευματωδών ποτών, όπως 

επίσης και η είσοδος ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης. 

- Όταν παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο αρμόδιος εργοδηγός της βάρδιας έχει καθήκον να 

τηλεφωνήσει στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει την επιβεβαίωση. 

- Το προσωπικό της Κοιν/ξίας, του ΚτΕ και της Επίβλεψης που περιμένει επίσκεψη τρίτων, έχει την 

υποχρέωση να ειδοποιεί το αρμόδιο προσωπικό από πριν, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κερδίζεται 

χρόνος από τους ελέγχους και τους νεκρούς χρόνους. 

- Πρέπει να σημειώνεται στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και το ονοματεπώνυμο του 

επισκέπτη. 

- Η Κοιν/ξία θα διατηρήσει την ασφάλεια των εργοταξιακών χώρων αποτελεσματικά 

συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των εγκαταστάσεων και θα τους εφοδιάσει με βιβλίο 

επισκεπτών και 10 κράνη, τουλάχιστον, αν απαιτείται. 

- Οι Υπεργολάβοι πρέπει να ειδοποιούν τον εκάστοτε αρμόδιο του εργοταξίου σε περίπτωση 

αναμονής επισκέπτη και να ενημερώνεται ο Εργοταξιάρχης. 

3.5 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προειδοποιητικά σήματα είναι υποχρεωτικά και η Κοιν/ξία μεριμνά ώστε τέτοια κατάλληλα σήματα 

να ανεγείρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95. 

- Στην είσοδο του δρόμου προσπέλασης και επάνω στον επαρχιακό δρόμο θα αναρτηθούν 

αμφοτέρων των οδών πινακίδες προειδοποίησης "ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ -ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ". 

- Σε απόσταση 150m από τον δρόμο προσπέλασης, καθώς και περιοριστικές πινακίδες ταχύτητας. 

- Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα μεγίστου ορίου ταχύτητας 20Km. 

- Στο συνεργείο θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης αρβύλων βαρέου τύπου, 

απαγόρευση καπνίσματος και υποχρεωτική προστασία των ματιών για τους ηλεκροσυγκολλητές. 

3.6  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

3.6.1. Πρόληψη Πυρκαϊάς 

Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες: 

- Απαγορεύεται στους εργαζομένους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας 

που προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν 

σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

- Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή 

θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 

- Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως όλα τα 

σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κλπ). Πρέπει να 

υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση, σε περίπτωση 

που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 

3.6.2. Καταπολέμηση φωτιάς. 

3.6.2.1. Γενικά 

Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει λοιπόν να 

παραμένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 

Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαϊάς. Απαγορεύεται 

"αυστηρά" η χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης πυρκαϊάς για άλλους 

σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 

3.6.2.2. Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς. 
 

1. Πυροσβεστήρες για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

2. Άμμος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίμων. 

3. Σκαπάνες και φτυάρια. 

3.6.2.3. Αντιμετώπιση πυρκαϊάς 

Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που βρίσκονται, 

για ποιες πυρκαϊές είναι κατάλληλα και πως χρησιμοποιούνται. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται 
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πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση, καθώς και υγρά 

καύσιμα. 

Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται περιοδικά 

αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου. Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται για: 

1. κατάσβεση φωτιάςσε στερεά 

2. Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ να αποφεύγεται η χρήση 

πυροσβεστήρων σκόνης ή C02. Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 

3.6.3 Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαϊάς. 

Εάν κάποιος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του 

εργοταξίου θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει: 

1. Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς. Στη συνέχεια να προσπαθήσει να σβήσει 

ή να περιορίσει όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση 

μέσα πυροσβεστικά. 

2. Το προσωπικό πυρασφάλειας . 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο των παραπάνω, να καλείται αμέσως η 

πυροσβεστική Υπηρεσία (199) . 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον 

Εργοταξιάρχη. 

3.7  ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης ή εργοδηγός) σε συνεργασία με τον Γενικό Εργοδηγό, τον 

Τεχνολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Μηχανικό Ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα 

μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω.  

3.7.1. Εργατικό Ατύχημα 

Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ασφαλείας και ο σαμαρείτης προσφέρει τις 

πρώτες βοήθειες και αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής υποχρεούται να φροντίσει για την 

μεταφορά του τραυματισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών. 

Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα απαραίτητα 

φάρμακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. Σε 

περίπτωση ελαφρού ατυχήματος: 

Μετά από κάθε ελαφρύ τραύμα ο ατυχηματίας πρέπει να χρησιμοποιήσει βασικά μέτρα θεραπείας 

και κυρίως καθάρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομένως επίδεσμο. 

Εάν η κατάσταση του τραύματος απαιτεί την άμεση επιμέλεια νοσοκόμου, ο εργοδηγός βάρδιας θα 

ενεργήσει για την μεταφορά του ατυχηματία στο πλησιέστερο νοσοκομείο. 

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος: 

- Είναι απαραίτητο να δοθούν στον ατυχηματία όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στον τόπο του 

ατυχήματος πριν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο. 

3.7.2. Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 

Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία με την υπάρχουσα διαδικασία που 

ακολουθεί η υπηρεσία. 

3.8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλουν να ενημερώσουν 

τον Εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοματεπώνυμο ατυχηματία και θέση του συμβάντος) ή τον 

αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του πρώτου. 

Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για περαιτέρω 

οδηγίες. 

Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού 

ατυχήματος : τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας, τον Μηχανικό Ασφαλείας, τον Ιατρό Εργασίας, 

τους Σαμαρείτες (ένας τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται μια "Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης" 

με επικεφαλής το Μηχανικό Ασφαλείας και από 10 άτομα και θα είναι κατάλληλα οργανωμένα, ώστε 

επαρκής αριθμός μελών της να είναι διαθέσιμος για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη 

διάρκεια των εργασιών. 

Η υπ' όψη ομάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευμένο προσωπικό. Κάθε μέλος της ομάδας θα είναι ικανό 

να δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισμούς των αναπνευστικών συσκευών και τον 

εξοπλισμό πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άμεσης προσπέλασης των μετώπων εργασίας. 
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Ο Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών 

σύμφωνα προς τις ισχύουσες περί ασφαλείας διατάξεις και τις προδιαγραφές του Κτ Ε.  

3.8.1. Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 

1. Παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

2. Παροχή και διανομή Μ.Α.Π. 

3. Ενημέρωση προσωπικού. 

4. Ορισμός ενός τουλάχιστον σαμαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας. 

5. Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών. 

- Μία (1) μάλλινη κουβέρτα 

- Μία (1) φιάλη οξυγόνου 

- Υλικά για επίδεση τραυμάτων, απολύμανση κ.λ.π 

- Ενέσεις αναλγητικές. 

- Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης. 

- Τρεις (3) λαμπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη. 

- συντήρηση ενός σετ φαρμακείου στα κύρια μέτωπα εργασιών. 

6. Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την διανομή 

τους όταν χρειαστούν. 

3.8.2. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι: 

1. Μαζί με την ομάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, 

όπως τροχαία-αστυνομία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς 

μαζικής ενημέρωσης. 

2. Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, ανασφαλείς 

συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των 

εργαζομένων. 

3. Να συσκέπτεται με τον διευθυντή και μηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθμό των μέτρων 

ασφαλείας που εφαρμόζονται. 

4. Να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τμήμα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να 

επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας. 

5. Να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας για κάθε 

εργαζόμενο καινά επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών. 

6. Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο καινά αναφέρει τις 

όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται. 

7. Να ερευνά τα ατυχήματα και να διατηρεί ένα ημερολόγιο καταγραφής τους για την αποφυγή 

άλλων παρομοίων. 

8. Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να 

παρέχονται. 

3.8.3 Αναγγελία Ατυχήματος 

Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας πρέπει να 

μεταφερθεί σε πλησίον Νοσοκομείο ή Κλινική, η μεταφορά γίνεται αμέσως με αυτοκίνητο του 

Εργοταξίου. 

Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται: 

1. Ο τεχνικός ασφαλείας. 

2. Ο Προϊστάμενος του τμήματος όπου ανήκει ο ατυχηματίας. 

Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήματος 

προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια. 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος στο οποίο ανήκει ο ατυχηματίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις εξής 

ενέργειες: 

- Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχηματία -

μικρότερη από 8 ώρες- από την εργασία, συμβουλεύεται την'Εκθεση Τεχνικών Ασφαλείας και 

προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) έτσι ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο 

ατύχημα. 

- Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή εργασίας-από 

πλευράς ατυχηματία-μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάμενος του ατυχηματία: 
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1. Ενημερώνει το γραφείο προσωπικού μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή του 

ατυχήματος αφού ερευνήσει τα αίτια και συμβουλευθεί τη σχετική έκθεση των Τ.Α. 

2. Προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) ώστε να μην επαναληφθούν 

παρόμοια ατυχήματα. 

3. Συμπληρώνει τη Δήλωση ατυχήματος σε όσα σημεία τον αφορούν και την μονογράφει. Το 

γραφείο προσωπικού μετά την αναγγελία ατυχήματος από τον Προϊστάμενο Τμήματος, 

ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος στα 

σημεία που τον αφορούν. 

3.9  ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.9.1. Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 

- Επιτόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο από την 

τοπική Επιθεώρηση εργασίας και "βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α & Γ.Ε." στο οποίο αναγράφονται 

από τον Μηχανικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας από τους 

εργαζόμενους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιάρχη. 

- Επίσης τηρείται Βιβλίο Ατυχημάτων όπου σημειώνονται όλα τα ατυχήματα που συμβαίνουν από τα 

ποιο σοβαρά έως τα λιγότερα σοβαρά. 

- Συνημμένα σας υποβάλουμε υπόδειγμα ημερολογίου μέτρων ασφαλείας και βιβλίο ατυχημάτων το 

οποίο μας αποστάλθηκε από την υπηρεσία. 

3.9.2. Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 

Στο χώρο του εργοταξίου αναρτούνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους εργαζόμενους 

σε ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής. 
3.10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 

Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγίστης σημασίας για την Κοιν/ξία. 

Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 

1. Η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 

2. Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος.  

Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 

1.  Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 

2.  Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 

3.11 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ.1073/81 ΤΜΗΜΑ IV ΚΕΦ.Α') 

Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν διάφορες 

εργασίες. Όσον αφορά στα χωματουργικά έργα χρησιμοποιούνται οι φορτωτές, οι εκσκαφείς, οι 

προωθητές, οι οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτές και τα ανατρεπόμενα φορτηγά. Στο χώρο του εργοταξίου 

γενικά χρησιμοποιούνται: γερανοί, γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. Όλος ο ιδιόκτητος κινητός 

εξοπλισμός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα παρόμοια όπως 

επίσης υλικά και εργαλεία, είναι καταχωρημένα, εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και 

διατηρημένα σε καλή κατάσταση.  

3.11.1. Αυτοκίνητα 

Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε οχήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το 

"δελτίο συντήρησης" το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 

- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα 

κατά την όπισθεν. 

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και ενημερώνει 

υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 

Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστήρες και τα 

λοιπά συστήματα ασφαλείας. 

Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι 

παρακάτω κανόνες: 

- Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταματήσει τελείως. 
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- Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Την ώρα αυτή η μηχανή πρέπει να 

είναι σβηστή. 

- Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο. 

- Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 

- Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες εκτός απ' αυτές για τις οποίες έχουν 

κατασκευασθεί. 
 

3.11.2 Φορτωτές 

Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το 

"δελτίο συντήρησης" το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου. Οι φορτωτές αυτοί 

για την μείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο νερού. Έχει αναρτημένους 

προβολείς που και χρησιμοποιεί. 

Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι μόνο για την εργασία που προβλέπεται (μεταφορά και φόρτωση 

προϊόντων) και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστής). Απαγορεύεται η μεταφορά του 

προσωπικού μέσα στον κάδο, παρά μόνο εάν ο φορτωτής είναι εφοδιασμένος με ειδικό καλάθι το 

οποίο πληροί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή κατασκευή, σωστό στερέωμα επάνω στον φορτωτή). 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κάδου για φρενάρισμα παρά μόνο σε μεγάλη ανάγκη. 

Επιθεωρείται καθημερινά η στάθμη του νερού και συμπληρώνεται. 

- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 

- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
 

- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα 

κατά την όπισθεν. 

3.11.3 Γερανοί 

- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 

- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα 

κατά την όπισθεν. 

Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το 

"δελτίο συντήρησης" το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα σημεία : 

1. Διαγράμματα ασφαλούς φορτίου. 

2. Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων. 

3. Φύση του εδάφους. 

4. Καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ) 

Πρέπει να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των γερανών 

και συντηρεί συστηματικά τα μηχανήματα. 

Πρέπει να ελέγχεται καθημερινά την κατάσταση των συρματόσχοινων και τα αντικαθιστά με την 

πρώτη ένδειξη φθοράς. 

Όταν το αιωρούμενο μπράτσο είναι έτοιμο, να υπολογίζεται το νεκρό σημείο και να γίνεται ακριβής 

εκτίμηση για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού. 

Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφάλειας έναντι επικινδύνων 

χαλαρώσεων των αναρτήσεων. 

3.11.4 Σκαλωσιές 

Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση. 

Όλες οι σκαλωσιές με ύφος 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με 

κιγκλιδώματα ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Ασφαλή 

μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

Π.Δ. 447/75 και 778/80 οι σανίδες των σκαλωσιών πρέπει να επιθεωρούνται καινά δοκιμάζονται πριν 

από κάθε εγκατάσταση. 

Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειμένου να 

αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού. 
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Δεν θα χρησιμοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευαστεί και ενισχυθεί. 

Η Κοινοπραξία θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιμοποιούνται από τους 

εργαζόμενους της να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση. 

Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και ποτέ δεν θα 

υπερφορτώνεται. 

3.11.5 Πρέσες σκυροδέματος 

- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 

- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό 

σήμα κατά την όπισθεν. 

- Το όχημα πρέπει να φέρει τριγωνικό σήμα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο. 

Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το 

"δελτίο συντήρησης" το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Πριν από κάθε χρήση το όχημα επιθεωρείται προσεκτικά, δοκιμάζονται τα κινητά του μέρη, 

λιπαίνονται και συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του μηχανήματος. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η θεμελίωση της πρέσας θα είναι σωστή ώστε σε κάθε περίπτωση θα 

εξασφαλίζεται η εργασία. 

Απαγορεύεται δε να βρίσκονται εργαζόμενοι μέσα στη ζώνη εργασίας ειδικά κάτω απ' τα κινητά μέρη 

της μπούμας. Όπου αυτό δε είναι δυνατό οι εργασίες συντονίζονται από έμπειρο εργοδηγό. 

3.11.6 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 

Για τον εξοπλισμό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των 

κατασκευαστών: 

Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, και το 

"δελτίο συντήρησης" το οποίο ενημερώνεται απ' τον συντηρητή του εργοταξίου. Απαγορεύεται η 

χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ) από πρόσωπα μη εξασκημένα 

και ακατάλληλα για το χειρισμό τους. 

Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει 

προηγουμένως εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την προστασία των ματιών, 

του προσώπου, των χεριών, των ποδιών και του σώματος), κατά της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των 

πυρακτωμένων τεμαχίων εκπαιδευμένα, αρμόδια και εξουσιοδοτημένα. Απαγορεύεται αυστηρά η 

εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, συσκευές κλπ, αν δεν 

βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα κινούμενα μέρη 

μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 

Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να παραμένει 

σε λειτουργία ο εξοπλισμός: 

1. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και 

εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

2. Θα καθοριστεί μια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη 

και αν είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον μηχανισμό. 

4.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Οι εκσκαφές και επιχώσεις γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων. Οι χειριστές θα φροντίζουν ώστε τα 

μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να είναι σωστά 

συντηρημένα. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται και ελέγχεται 

από τον Μηχανικό Ασφαλείας. Τα ορύγματα γίνονται με εκσκαφείς και φορτηγά μεταφοράς. Τα 

μηχανήματα (τσάπες, φορτηγά μεταφοράς, φορτωτές κλπ) θα είναι εφοδιασμένα με καμπίνα τύπου 

ROBS και με ηχητικό και φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση. Θα έχουν εφοδιαστεί ασφαλώς με 

πυροσβεστήρα , και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας 

ειδικά για τον εξοπλισμό αναφέρονται σε άλλη παράγραφο. 

Όταν εγκαθίσταται υποστήριγμα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται κατά 

τρόπο ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι. Οι κλίσεις των πρανών είναι τέτοιες που 

απαγορεύουν την κατολίσθηση εδάφους. Παρ' όλα αυτά όπου ανακαλύπτεται χαλαρή ζώνη θα 

σταματούν οι εργασίες εκσκαφής έως ότου σταθεροποιηθεί το έδαφος. Ο χώρος εργασίας θα 
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διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, προσπελάσιμος, και η επιλογή των 

μηχανημάτων θα γίνεται πάντα με τεχνικά κριτήρια από τον υπεύθυνο μηχανικό κατασκευής. Τα όρια 

της εκσκαφής χαράσσονται ακριβώς από το τοπογραφικό συνεργείο. Κατά την φάση της εργασίας 

αυτής επιθεωρούνται καθημερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να υλοποιείται η σωστή και ασφαλής 

κατασκευή. 

Όπου τα πρανή εγκυμονούν κινδύνους κατολίσθησης, θα λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης 

(προστατευτικά γείσα κτλ). 

Όπου απαιτείται θα κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται εργασίες, θα 

τοποθετείται ταινία ασφαλείας. 

 

5. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας, και προστατευτικό 

κράνος. Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερμάτινα γάντια και ποδιά, για προστασία 

από καφίματα και ακτινοβολία, καθώς και την ειδική μάσκα συγκόλλησης. Οι πίνακες διανομής ισχύος 

πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρεις, με τις ασφάλειες τους, χωρίς σπασμένους διακόπτες, 

χωρίς γυμνά καλώδια, χωρίς σπασμένους ακροδέκτες και γειωμένοι. 

Τα καλώδια τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου προθέρμανσης 

ηλεκτροδίων και ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να μην έχουν φθορές στη μόνωση τους και να μην 

έχουν σπασμένους ακροδέκτες. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να αντικαταστήσει 

αμέσως φθαρμένα καλώδια και ακροδέκτες, με άλλα χωρίς φθορές. 

Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες μονώσεις 

καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρμένα καλώδια, σπασμένοι ακροδέκτες ή σπασμένες τσιμπίδες 

ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως με καινούργια. Μπουκάλες οξυγόνου και 

ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεμένες στα ειδικά καρότσια μεταφοράς ή σε μεταλλικά δοκάρια. 

Απαγορεύεται οι μπουκάλες να τοποθετούνται κοντά σε πηγές ανάφλεξης. Τα καλώδια αερίου δεν 

πρέπει να έχουν φθορές ή διαρροές. Στο τέλος της λειτουργίας τους πρέπει να κλείνονται οι βαλβίδες 

παροχής αερίου, που βρίσκονται πάνω στις μπουκάλες, και τα καλώδια αερίων πρέπει να τυλίγονται 

προσεκτικά και όχι να παραμένουν πεταμένα στο πάτωμα. Οι μπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα 

σε όρθια θέση. Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο. 

Ο χώρος του συνεργείου διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες. 

Εργασίες οικοδομικά 

Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχ/των. Τα μέτρα προστασίας ειδικά για τον 

εξοπλισμό αναφέρεται σε άλλη παράγραφο. 

Η εργασία αυτή συντονίζεται από έμπειρο εργοδηγό. Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί ιδιαίτερα 

επικίνδυνη εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας των μηχανημάτων. 

Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιμος και λειτουργικός. 

Η εκσκαφή των χανδάκων για την τοποθέτηση των αγωγών προβλέπεται με κατακόρυφα πρανή με 

πλάτος και βάθος ορυγμάτων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και με αντιστηρίξεις των παρειών 

εκσκαφής όπου απαιτείται και κατά τρόπο που να παρέχουν πλήρη ασφάλεια έναντι ατυχημάτων, 

ενώ συγχρόνως θα δημιουργούν την ελάχιστη δυνατή δυσχέρεια στην κυκλοφορία.Το πλάτος του 

ορύγματος καθορίζεται στα σχέδια ανά διατομή και είδος αγωγού και αφορά το ελεύθερο πλάτος 

ορύγματος όπως ορίζεται στα σχέδια της παρούσας μελέτης. 

Το βάθος καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης που αφορούν τις μηκοτομές των αγωγών. 

Η δαπάνη του έργου που θα κατασκευασθεί αφορά σε όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την 

πλήρη αποπεράτωση του έργου. 

Περιλαμβάνονται όλες οι προμήθειες, οι μεταφορές υλικών και οι αποκαταστάσεις των 

οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 90.000 € χωρίς τον Φ.Π.Α. . 

 

6. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης 

του έργου, στο οποίο θα φαίνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό 

χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραμμών κλπ) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία: 

Ακολουθεί σχεδιάγραμμα θέσης του εργοταξίου (Σχ.1) στο οποίο φαίνονται: 



 

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. Η προσπέλαση στο 

έργο είναι άμεση και παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο Σχέδιο 1. 

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου. Η διέλευση και παραμονή 

ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την 

κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία πεζών γίνεται περιμετρικά της όλης έκτασης 

του εργοταξίου (κυρίως από πεζοδρόμια) αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προστασία τους από πτώση. Η κυκλοφορία φορτηγών κατά τη φάση της εκσκαφής θα γίνεται 

μόνο ανάντη ή κατάντη του σκάμματος με οδηγίες και επίβλεψη υπεύθυνου ατόμου ώστε να 

μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία των δρόμων και κίνδυνος για τους 

εργαζόμενους. 

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός του έργου είναι κινητός 

και θα εγκαθίσταται κάθε φορά στον προσφορότερο ανάλογα με τις ανάγκες χώρο, συνήθως 

μακριά από τις οδούς μεγάλης κυκλοφορίας όπως. 

4. Χώροι αποθήκευσης Φαίνονται στο Σχέδιο 2. 

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής 

τους). Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά, προϊόντα κατεδαφίσεων, 

κλπ. θα συλλέγονται σε ενοικιαζόμενο container δίπλα στους χώρους αποθήκευσης όπως 

φαίνεται στο Σχέδιο 2. To container θ' απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα αντικαθίσταται 

με άλλο κενό. 

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. Οι χώροι υγιεινής , εστίασης και πρώτων 

βοηθειών θα είναι κινητοί και θα εγκατασταθούν κατά μήκος της οδού και αναλόγως με την 

εξέλιξη του εργοταξίου.Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται σε προσωρινά στεγασμένο χώρο του 

εργοταξίου. Τα απορρίμματα και υπολείμματα τροφών θα απορρίπτονται σε κάδο 

απορριμμάτων, θα μεταφέρονται δε σε πλαστικές σακούλες στον δημοτικό κάδο συλλογής στην 

οδό.Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. 

Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο 

του πλησιέστερου φαρμακείου και του υποκαταστήματος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή. 

7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 

Για όλους του προαναφερθέντες κίνδυνους χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 1-3 για την εκτίμηση του 

κινδύνου ως εξής: 

1 : Μικρή Επικινδυνότητα 

2 : Μέτρια Επικινδυνότητα 

3 : Μεγάλη Επικινδυνότητα 

Όσο αφορά τα ληφθέντα μέτρα αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα κεφάλαια 3 και 4 του παρόντος, 

αλλά και στην νομοθεσία έτσι όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 1. Επί πρόσθετα απαιτείται: 

1. Η απαγόρευση χωρίς λόγο παραμονής προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών. 

2. Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 μέτρα καθ' ύφος από 

το δίκτυο της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά 

μέρη των μηχανημάτων (γερανό, αντλία σκυροδέματος κλπ). 

3. Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής (κυρίως για τους χειριστές τσάπας 

κλπ). 

4. Να υπάρχουν χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών. Τα άχρηστα αντικείμενα, 

υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά κλπ θα συλλέγονται σε Container, το οποίο θα αδειάζει 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

5. Να υπάρχει μέριμνα υγιεινής εστίασης και πρώτων βοηθειών. 

Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται σε στεγασμένο χώρο του εργοταξίου. Τα απορρίμματα και 

υπολείμματα τροφών θα απορρίπτονται στον προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων, θα 

μεταφέρονται δε σε πλαστικές σακούλες στο δημοτικό κάδο συλλογής πλησίον του εργοταξίου. 

Στο Εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε 

εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 

Νοσοκομείου Ρόδου, του πλησιέστερου φαρμακείου και του υποκαταστήματος ΙΚΑ που καλύπτει 

την περιοχή. 
 

(Ακολουθεί σελίδα υπογραφών) 

 



 

(Σελίδα υπογραφών) 

 

 

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   κ.α.α    
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