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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
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  Αχαρνές  24.12.2021 
 
                                                                                                                          

Εισήγηση 
 

Προς:        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
                                 ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ                  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«Ανακατασκευή - Βελτίωση και Αναβάθμιση οδών Δεκελείας (από οδό 
Ξενοφώντος έως Πάρνηθος) και  Πάρνηθος (από οδό Σακελλαρίου έως 
Παγκάλου)» 

 
κ. Δήμαρχε – Πρόεδρε Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών 
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Σας υποβάλλουμε το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης Του άρθρου 100 του ν. 

3852/2010 και του άρθρου 12 του ν.4412/2016, Μεταξύ Του ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ Και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανακατασκευή - Βελτίωση και Αναβάθμιση 
οδών Δεκελείας (από οδό Ξενοφώντος έως Πάρνηθος) και  Πάρνηθος (από οδό 
Σακελλαρίου έως Παγκάλου)» 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του ν.4412/2016 

Μεταξύ  

Του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  

Και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«Ανακατασκευή - Βελτίωση και Αναβάθμιση οδών Δεκελείας (από οδό 
Ξενοφώντος έως Πάρνηθος) και  Πάρνηθος (από οδό Σακελλαρίου έως 

Παγκάλου)» 

 

 

 

Στις Αχαρνές  σήμερα …………………, ημέρα ………………. οι  παρακάτω 

συμβαλλόμενοι : 

 

  O Δήμος Αχαρνών   (Ο.Τ.Α. A΄ βαθμου), που εδρευει στο Μενιδι και εκπροσωπειται  
νόμιμα από το Δήμαρχο , Σπυρίδωνα Βρεττό.  

  Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 159170601000, ο οποίος εδρεύει στο Μενίδι και  
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, Ιωάννη Μίχα 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/… Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
Α. Την κείμενη εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:  
 

1.  Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμενης Διοικησης, Προγραμμα Καλλικρατης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) 
και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».  

2. Των άρθρων 11 και 12 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147 Α΄/8-08- 2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

3. Του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» και 
συγκεκριμένα του Άρθρου 40 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ 
α’ και β’ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού.  

4. Του Νομου 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄ /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή 
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».  
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5. Την αριθ. πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την 
σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων.  

6. Τη με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) 
και ν. 4690/2020 (Α’ 104)». 

7. Τη  με αριθμό. …………….. (ΦΕΚ ………………….) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αχαρνών» .  

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ………… απόφαση  που αφορά στην έγκριση Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.  

9. Την υπ’ αριθμ. 421/2021 Πραξη του Ε΄ Κλιμακιου του Ελεγκτικου Συνεδριου.  
10. Την υπ’ αριθμ. 45/2021 Πράξη Επιτρόπου Π.Ε. Φθιώτιδας περί 

ενδουπηρεσιακών (in house) αναθέσεων.  
 

 
Β. Τα ακόλουθα στοιχεία:  

1. To υπ. Αρ. …/… έγγραφο του Δημάρχου Αχαρνών  προς τον Αναπτυξιακό 
Οργανισμό για την αποδοχή της πρότασης συνεργασίας για το παρόν έργο και 
την πρόθεση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.  

2. Το υπ’ αριθμ. …/… έγγραφο της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» προς τον 
Δήμο Αχαρνών για την αποδοχή της συνεργασίας. 

3. Την από 27-04-2021 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και το Διακριτικό Τίτλο 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ 159170601000).  

4. Το με αριθμό ……………..ID εγγραφής της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. στο 
Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας ……………….. 

5. Το από ………………. υπ’ αριθμ. …… Πρακτικό Γ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.», με το οποίο 
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμός Λειτουργίας 
της Εταιρείας, συστάθηκε η Τεχνική Υπηρεσία, με προϊστάμενο και στελέχη 
όπως ο νόμος ορίζει.  

6. Το υπ’ αριθμ. ……………… πρακτικό του Δ.Σ. της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., 
με το οποίο εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση 
της θέσης Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει.  

7. Την υπ. Αριθμ.  …/… απόφαση του Δ.Σ. της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» . 
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και ορίστηκε εκπρόσωπος του 
στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης. 

8. Την υπ. Αριθμ. …./2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αχαρνών  με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης και ορίστηκε 
εκπρόσωπος του στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της 
Σύμβασης .  

9. Την υπ. Αριθμ……../2021 (ΑΔΑ…………) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου 
Αχαρνών.   

10. Το γεγονός ότι η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ  Α.Ε.» διαθέτει συγκροτημένη 
Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Οικονομικών και Προμηθειών και έχουν 
καθοριστεί γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. 
 

Γ. Και επειδή:  

(α) Με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Προγραμμα Καλλικρατης» (Α΄87), οπως αυτο εχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, θεσμοθετείται η συνεργασία, βάσει «προγραμματικής 
σύμβασης», μεταξύ δημόσιων φορέων, όπως είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
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με τους φορεις των παραγραφων 1,2,3,4 και 5 του αρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄147) 
(βλ. Ε.Σ. Τμ. Μειζ.- Επταμ. Συν. 116/2020), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», η οποία αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού – 
Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 2 του 
ν.4674/2020, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος συμπράττοντας από 
κοινού με τους ΟΤΑ – μέλη της ή και με άλλους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής 
πολιτικής στην ελληνική επικράτεια, όπως ο σκοπός αυτός αναλύεται στο άρθρο 4 του 
καταστατικού της. Εξάλλου, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας 
κατεχει ΟΤΑ Α΄ Βαθμου, ενω το συνολο των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου οριζεται 
από την γενική συνέλευση των μετόχων, ήτοι από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως εκ 
τούτου συνιστά αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 
4412/2016, δυναται δε, συμφωνα με το αρθρο 2 παρ.3 εδ.γ΄του ν.4674/2020, να 
συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 
Περαιτέρω, με την ως άνω διάταξη του άρθρου 100 του ν.3852/2010 καθορίζεται το 
ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο κάθε προγραμματικής σύμβασης, ούτως ώστε από αυτήν 
να παράγεται πραγματική και όχι κατ’ επίφαση δέσμευση των μερών και να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεσή της. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 12 παρ. 4 του 
ν.4412/2016, οι ως άνω προγραμματικές συμβάσεις, όταν πράγματι αφορούν στη 
συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας 
αποστολής τους, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου.  

(β) Στο καθορίζομενο, με την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο των προγραμματικών 
συμβάσεων περιλαμβάνεται α. το αντικείμενο της σύμβασης, το συγκεκριμένο έργο 
δηλαδή που θα παραχθεί, καθώς και ο σκοπός του β. ο προϋπολογισμός της σύμβασης 
και οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές 
υποχρεώσεις γ. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δ. η διάρκεια της 
σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της ε. το όργανο παρακολούθησης της 
εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του στ. οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που 
παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και ζ. ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την 
εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και οι 
λεπτομέρειες καταβολής τους.  

(γ) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν «Μία 
σύμβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών 
αρχών, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται 
σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου 
που  ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών,β) περισσότερο από το 80% των 
δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται  κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή  άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και γ) δεν υπάρχει άμεση 
συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο,  εξαιρουμένων των 
μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή  δικαιώματος 
αρνησικυρίας που απαιτούνται διατάξεις νόμου και δεν ασκούν αποφασιστική 
επιρροή  στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο. Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί 
έλεγχο επί νομικού προσώπου ανάλογο με τον έλεγχο  που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά 
την έννοια της περίπτωσης α` του πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί  αποφασιστική επιρροή 
τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σημαντικές αποφάσεις του  ελεγχόμενου 
νομικού προσώπου. Ο έλεγχος μπορεί, επίσης, να ασκείται από άλλο νομικό 
πρόσωπο  που ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα αρχή».  
 
(δ) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν οι 
αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους 
επάρκεια είναι ελλιπής, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά την 
έννοια  του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την 
επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την 
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απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 
όπως ισχύει για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας 
περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε 
είδους, οι Ο.Τ.Α. μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις  με άλλες 
αναθέτουσες αρχές (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Α.Π. 2339/16.04.2021 «Διευκρινίσεις ως προς τις 
επιμέρους διατάξεις του ν.4782/2021»). Επιπρόσθετα για την εκτέλεση των 
προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των 
συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η 
απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους 
παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.  Επίσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2-4 του Ν.4674/2020 εκτός των περιπτώσεων 
ανάθεσης, σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων που 
ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις, οι ΟΤΑ α' βαθμού, που κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των τεχνικών τους υπηρεσιών σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α' 87), μπορούν να 
συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη σε θέματα 
που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με τους 
Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
(ε) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» 
έχει εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Λειτουργίας 
(απόφαση  ………………. ΓΣ) και συγκροτημένα γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα 
και επιτροπές. Ο Οργανισμός διαρθρώνεται σε τρεις (3) διευθύνσεις α) Διεύθυνση 
Οικονομικής Διοίκησης και Συγχρηματοδοτούμενων έργων με τμήματα ι. 
οικονομικού/λογιστηρίου ιι. Προμηθειών, προγραμματισμού και διοίκησης ιιι. Προβολής 
και συνεργασιών iv. Αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. β) Διεύθυνση επιχειρησιακού 
σχεδιασμού με τμήματα ι. συμβουλευτικής και καινοτομίας ιι. Παροχής υπηρεσιών γ) 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τμήματα ι. μελετών ιι. Έργων ιιι. Υπηρεσιών και ένα 
(1) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. Επίσης, με τον ΟΕΥ έχουν εγκριθεί και 
λειτουργούν τρεις (3) επιτροπές και συγκεκριμένα ι. Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών/ 
προμηθειών/ έργων/ μελετών ιι. Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ιιι. Επιτροπή 
αξιολόγησης προσωπικού. O Οργανισμός διαθέτει άρτια στελέχωση στην Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή Ικανότητα Ωρίμανσης και Υλοποίησης 
«Έργων», καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων βάσει του 
εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, 
Οργανογράμματος και Κανονισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών της Εταιρείας.  
 
(στ) Ο Δήμος Αχαρνών συμβάλλεται με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με σκοπό την υποστήριξη 
στη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   και τελικό στόχο την επιτυχή 
υλοποίηση μέρους του τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2021 και 
2022. 
 
(ζ) Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 100 του Ν.3852/2010,12 και 44 του 
Ν.4412/2016 και των άρθρων 2-4 του Ν.4674/2020 όπως ισχύουν. Οι διατάξεις αυτές 
καθιερώνουν οριζόντια συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών με κοινό στόχο την 
ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής 
ευθύνης τους και με σκοπό την επίτευξη της τεχνικής επάρκειας για την σύναψη και 
εκτέλεση των ως άνω αναφερομένων έργων.  
 

(η) Εκ των ανωτέρω αναφερομένων, συνεπάγεται ότι πληρούνται σωρευτικά και οι τρεις 
(3) προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και δη, το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.4412/2016 
(ενδουπηρεσιακές / inhouse προγραμματικές συμβάσεις) , αφ’ ης στιγμής α) η 
αναθέτουσα αρχή (Δήμος Αχαρνών) ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου 
(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α.) έλεγχο ανάλογο εκείνου που  ασκεί επί των δικών 
της υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του ελεγχομένου 
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νομικού προσώπου διεξάγεται  κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί 
από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή  άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω 
αναθέτουσα αρχή, και γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.  Τέλος, η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε» δεν έχει αναλάβει 
από τη σύστασή της και εντεύθεν ουδεμία εργασία/ έργο για λογαριασμό ιδιωτών, αλλά 
και στην περίπτωση που εκείνη υποχρεούται να προστρέξει στις υπηρεσίες ιδιωτών 
εφαρμόζει απολύτως το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ήτοι τον 
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Αχαρνών  και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.- 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  προβαίνουν κατά τα 
ανωτέρω προβλεπόμενα στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:  

 Προοίμιο  

 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου  

 Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης 

 Φορέας Διοικητικής υποστήριξης και επίβλεψης του έργου  

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

 Λοιπές Ευθύνες   

 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης  

 Αντισυμβατική συμπεριφορά- συνέπειες  

 Τελικές Διατάξεις  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Κατά την προηγούμενη δεκαετία και παρούσας της οικονομικής κρίσης, η στόχευση του 
Δήμου Αχαρνών ήταν η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες του στο 
επίπεδο της καθημερινότητας και η στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων, σε 
συνθήκες έντονης οικονομικής περιθωριοποίησης αλλά και μείωσης των πόρων του 
Δήμου τόσο λόγω της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και της μείωσης 
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. 

Συγκεκριμένα και, με δεδομένα τα ως άνω αναφερόμενα,  η Δημοτική Αρχή επιδιώκει να 
υλοποιήσει ένα ενιαίο σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης της Πόλης.  

Με γνώμονα την αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών του Δήμου, βασική 
κατεύθυνση την προστασία και διάσωση της πολιτιστικής και οικιστικής παράδοσης και 
βασικούς πυλώνες τις καινοτόμες και αναπτυξιακές δράσεις, ο Δήμος Αχαρνών  έχει 
άμεση ανάγκη να προχωρήσει με ταχύτητα στην υλοποίηση έργων, των οποίων η 
χρηματοδότηση έχει ενταχθεί σε διάφορα προγράμματα.  

Ωστόσο, η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, ελέω της οικονομικής κρίσης και 
των μνημονιακών δεσμεύσεων, καθιστά απαραίτητη την συνδρομή της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. στην υλοποίηση μέρους του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αχαρνών.  
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Αναλυτικότερα, υφίσταται η αναγκαιότητα υλοποίησης του κάτωθι έργου, το οποίο είναι 
ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών:  

«Ανακατασκευή - Βελτίωση και Αναβάθμιση οδών Δεκελείας (από οδό 
Ξενοφώντος έως Πάρνηθος) και  Πάρνηθος (από οδό Σακελλαρίου έως 
Παγκάλου)» για το οποίο έχει δεσμευτεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Αχαρνών με ΚΑΕ …. 

 
Ειδικότερα, οι οδοί Δεκελείας και Πάρνηθος αποτελούν τμήμα το πλέον κεντρικού και 
πολυσύχναστου δικτύου  του Δήμου το οποίο καθημερινά δέχεται μεγάλα φορτία 
τοπικής και διαμπερούς κίνησης. 
Η  προτεινόμενη πρόταση για τον Δήμο Αχαρνών αφορά την ανακατασκευή και 
βελτίωση τμημάτων των οδών Δεκελείας (τμήμα από οδο Ξενοφώντος έως Πάρνηθος) 
και  Πάρνηθος (τμήμα από οδό Σακελλαρίου έως Παγκάλου) η αναβάθμισή των οποίων 
δύναται να επιφέρει πολλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη.  
   
  Η βασική σχεδιαστική φιλοσοφία για την ανακατασκευή και βελτίωση αυτών 
των τμημάτων αποσκοπεί στη διαμόρφωση ένας πιο φιλικού, λειτουργικού δικτύου 
δρόμων, μέσα από τον πράσινο σχεδιασμό και την εισαγωγή νεωτεριστικών στοιχείων. 
Στην επαναπροσέγγιση αυτή της περιοχής επέμβασης προσπαθούμε να προάγουμε τη 
μεταβλητότητα των χώρων και την πολλαπλότητα των χρήσεων που απαιτούνται σε 
έναν αστικό χώρο. Διατηρούμε τα φυσικά στοιχεία των οδών και επιδιώκουμε να τα 
αναδείξουμε με έναν πιο νεωτεριστικό και χρηστικό τρόπο. Στο σχεδιασμό επιδιώκουμε 
να προάγουμε το φυσικό τοπίο, χρησιμοποιούμε τη βλάστηση σε μικρά παρτέρια ως 
μέσο πλαισίωσης και ανάδειξης των χώρων τους και χειριζόμαστε την ανακατασκευή και 
βελτίωση και εν τέλει αναβάθμιση τους  ως μικρής κλίμακας επιμέρους χώρους 
διαβαθμισμένης κλίμακας στοχευμένους στις ανάγκες και το τοπικό ύφος της περιοχής 
μελέτης. 
   
 
  Σχεδιαστικά, επιδιώκουμε να διατηρήσουμε τα επίπεδα όπως διαμορφώνονται 
σήμερα στο δίκτυο των δρόμων τα οποία αναδεικνύονται και καθίστανται πιο σαφή. 
Επιμερίζουμε τους χώρους οι οποίοι συνδέονται με πρωτεύοντες και δευτερεύοντες 
άξονες κίνησης, ενώ οι άξονες αυτοί διευθετούνται και με τη χρήση της βλάστησης, με 
μικρά παρτέρια. 
   
  Κατά μήκος του δικτύου γίνεται αποξήλωση των πεζοδρομίων, με μερική 
διευθέτηση και ομογενοποίησή τους και αποκατάσταση τους με νέα βιοκλιματικά υλικά. 
Δημιουργούνται εσοχές που ορίζονται ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και 
δημιουργούνται νέες θέσεις για τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού με εγκατάσταση νέων 
ιστών και φωτιστικών σωμάτων. Όλη το δίκτυο φυτεύεται με φυτικό υλικό (δένδρα και 
θάμνους) και γίνεται εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου. 
   
  Θεωρούμε ότι οι μελέτες σύγχρονων έργων θα πρέπει να στοχεύουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Στην παρούσα μελέτη, η κατεύθυνση του μέγιστου 
οικολογικού κέρδους αναδεικνύεται ως κυρίαρχη και διερευνώνται όλες οι διαθέσιμες 
τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων. Με βάση αυτό το σκεπτικό, έγινε η 
προσπάθεια σε δύο βασικές κατευθύνσεις – αυτή την υλικών και εκείνη των εργασιών. 
 
  Όσον αφορά στα υλικά που προτείνονται για το σύνολο των διαμορφώσεων, 
είτε αυτές αφορούν πεζοδρόμια και τους δρόμους, είτε αφορούν στις πιο ελεύθερες 
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διαμορφώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δομικών υλικών, τη βλάστηση και τον αστικό 
εξοπλισμό του  ίδιου του χώρου, αυτά διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην 
τροποποίηση των όρων του μικροκλίματος και της θερμικής άνεσης, ανάλογα με τον 
προσανατολισμό του εξεταζόμενου χώρου, και χρησιμεύουν για τη συλλογή, την 
αποθήκευση, την αντανάκλαση και τη διάχυση της θερμότητας. Το γεγονός αυτό, κάνει 
επιτακτική την ανάγκη για βελτιστοποίηση των θερμικών χαρακτηριστικών των υλικών, 
επικεντρώνοντας τη μελέτη στη θερινή περίοδο λόγω της αυξημένης έντασης της ηλιακής 
ακτινοβολίας και των εξωτερικών θερμοκρασιών. 
 
Η επιλογή των υλικών δαπεδόστρωσης είναι πολύ σημαντική, καθώς προσδιορίζονται σε 
μεγάλο βαθμό οι συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης. Ανοιχτόχρωμες επιφάνειες 
απορροφούν μικρό ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς 
αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος και επομένως οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται 
είναι μικρότερες, συμβάλλοντας στη μείωση της υπερθέρμανσης του γύρω χώρου και 
των παραπλευρων κτιριων, σημαντικος παραγοντας κατα τη θερινη περιοδο. ΄Δροσερα’ 
υλικά θεωρούνται αυτά με ελαφριά χρώματα και υψηλή θερμική ικανότητα και 
συνίσταται για την εξεταζόμενη περιοχή. Η χρήση πολύ ανοιχτών χρωμάτων αποφεύγε-
ται, καθώς η μεγάλη ανακλαστικότητα των υλικών δύναται να δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα θάμβωσης για τους χρήστες κατά τη διάρκεια της ημέρας και διεποχικά.  
Τα σκληρά υλικά έχουν αντικατασταθεί με τα φιλικότερα προς το περιβάλλον 
αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, όλες οι επιστρώσεις πεζοδρομίων προτείνονται με υλικά τα 
οποία τοποθετούνται με εγκιβωτισμό πάνω σε άμμο θαλάσσης ώστε να απορρέουν τα 
όμβρια ύδατα προς τον υδροφόρο ορίζονται και να μην κατευθύνονται προς τα δίκτυα 
συλλογής των ομβρίων. 
Σε ορισμένους υπαίθριους χώρους στάθμευσης προτείνεται η χρήση παρόμοιων υλικών, 
καθώς παρουσιάζουν τη μικρότερη διακύμανση θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της 
ημέρας (από άλλα συνήθη δομικά υλικά), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η 
κατά τόπους βλάστηση ανάμεσά τους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία διαπερατών 
επιφανειών. Συμβάλλει, επίσης, σε μειωμένη ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος προς 
τον άνθρωπο, μειώνοντας αρκετά τις συνθήκες θερμικής δυσφορίας και σε συνδυασμό με 
τη χρήση βλάστησης, ο χώρος προστατεύεται επαρκώς από την έντονη ηλιακή 
ακτινοβολία.  
Τέλος, η επιλογή των υλικών αλλά και των χρωματισμών του εξοπλισμού των χώρων 
επηρεάζει και την οπτική άνεση, παράλληλα με την θερμική. 
Επισημαίνεται επίσης, ότι από την πρόταση παρέμβασης στο σύνολό της δεν 
επηρεάζονται τα   γεωμετρικά   χαρακτηριστικά   των   όμορων   οδών,   ενώ   τα   επίπεδα   
διαμορφώθηκαν στη βάση του υφιστάμενου δικτύου οδών. 
 
Χαρακτήρας επεμβάσεων 
Σχεδιασμός αστικού χώρου για : 

 Βελτίωση του θερμικού ισοζυγίου της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο 

 Βελτίωση του ισοζυγίου επιφανειών υπαίθριων χώρων  

 Ορθολογική διαχείριση των κλιματικών χαρακτηριστικών 

 Ορθολογική αξιοποίηση της τοπογραφίας και του φυσικού ανάγλυφου 

 Ορθολογική επιλογή των ειδών της φύτευσης 

 Ορθολογική διαχείρισης της απαιτούμενης ενέργειας για τον φωτισμό  
 
Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην βελτίωση του μικροκλίματος μέσω : 
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 Μείωσης των σκληρών επιφανειών εδαφοκάλυψης και αντικατάσταση με υλικά 
που έχουν χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη βελτίωση του μικροκλίματος 

 Χρήση υλικών με μειωμένο δείκτη αντανάκλασης 

 Χρήση υλικών που περιορίζουν τους ρύπους 

 Αύξηση σκίασης 

 Αύξησης της έκτασης πρασίνου 

 Βελτίωσης του οδοφωτισμού 
 
 

  Προβλεπόμενες εργασίες 
 
Συνοπτικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 

 Αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, 
 Διευθέτηση και ομογενοποίηση των υπαρχόντων πεζοδρομίων, ώστε να 
δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση 
των πεζών με κατασκευή λωρίδας όδευσης ΑΜΕΑ με ειδικές πλάκες 
πεζοδρομίου. 
 Διατήρηση χώρων στάθμευσης 
 Πλακόστρωση των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης, 
 Διατήρηση , οριοθέτηση και διευθέτηση χώρων παρτεριών, με ανοίγματα στη 
λογική ότι διοχετεύεται με τα ρείθρα ένα μέρος του βρόχινου νερού, το 
πλεονάζον νερό βγαίνει από τα παρτέρια και μέσω των ρείθρων κατευθύνεται 
και καταλήγει στο κεντρικό κλειστό σύστημα ομβρίων, 
 Δημιουργία θέσεων ηλεκτροφωτισμού με εγκατάσταση νέων ιστών και 
φωτιστικών σωμάτων 

Ο υπό μελέτη χώρος θα πρέπει να διαμορφωθεί όπως αρμόζει τόσο στις 
προβλεπόμενες λειτουργίες όσο και στο ύψος και την ιστορία της πόλης. 

Αναλυτικότερα, η φυτοτεχνική εγκατάσταση πρέπει να σχεδιαστεί με τα εξής 
φυτοτεχνικά κριτήρια : 

 Να συνδέεται χλωριδικά και μορφολογικά με την βλάστηση της ευρύτερης 
περιοχής της μελέτης και να αποτελεί φυσική της συνέχεια. Για τον σκοπό 
αυτό θα χρησιμοποιήσουμε δένδρα και θάμνους από την Ελληνική Μεσογειακή 
χλωρίδα που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη από λιγότερη φροντίδα. 

 Οι φυτεύσεις των δένδρων και των θάμνων θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
τονίζουν τη μορφή και τα αρχιτεκτονικά σχήματα των παράπλευρων κτιρίων 

 Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις 
φυτεύσεις που εξυπηρετούν την ασφάλεια των χώρων και της Λεωφόρου, 
ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη προσέλευση και διακίνηση. 

 Τα είδη που θα διαλεχτούν πρέπει να είναι ξηροθερμικά για να μειωθεί το 
κόστος συντήρησής τους, να αναπτύσσονται σχετικά γρήγορα και για 
υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον μικρότερο δυνατό χρόνο, 
να μην ρυπαίνουν τους χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα με την 
καρποφορία ή την ανθοφορία τους, να είναι ανθεκτικά στις κλαδοριψίες από 
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τους έντονους ανέμους που είναι συχνοί στην περιοχή και να μην 
αποφλοιώνονται, ενώ ο φλοιός τους να είναι ανθεκτικός στις πληγώσεις και 
στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Το φυτευτικό υλικό θα προέρχεται κατά κανόνα από εγκεκριμένα φυτώρια, θα είναι 
καλής υγείας, χωρίς βλάβες των οφθαλμών, του φλοιού και του φυλλώματος καθώς 
και χωρίς ίχνη χλωρίωσης ή στιγμάτων. Θα είναι απαλλαγμένο από μυκητολογικές 
ασθένειές και εντομολογικούς εχθρούς. 

Στόχοι της παρέμβασης είναι:  

 η αναβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 
επισκεπτών της πόλης, 

 η αισθητική βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων και η αποκατάσταση της 
προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ  

 η επίλυση του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος που παρατηρείται στην 
Λεωφόρο 

 η εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων της 
περιοχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για 
την υλοποίηση του έργου  «Ανακατασκευή - Βελτίωση και Αναβάθμιση οδών 
Δεκελείας (από οδό Ξενοφώντος έως Πάρνηθος) και  Πάρνηθος (από οδό 
Σακελλαρίου έως Παγκάλου)» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) για λογαριασμό του Δήμου Αχαρνών (ΚΥΡΙΟΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ).  

Συγκεκριμένα, για την ωρίμανση και υλοποίηση του «ΕΡΓΟΥ» Ο Δήμος Αχαρνών 
μεταβιβάζει δια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης την αρμοδιότητα στην 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» για τη δημοπράτηση και επίβλεψη της κατασκευής 
τους.  

Για την ορθή υλοποίηση του «ΕΡΓΟΥ», το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης χωρίζεται σε τρία στάδια, στο καθένα από τα οποία περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω.  

ΣΤΑΔΙΟ Α: Οργάνωση και προετοιμασία των τευχών των διαγωνισμών 

ΣΤΑΔΙΟ Β: Δημοπράτηση των έργων και συμβασιοποίηση 

ΣΤΑΔΙΟ Γ: Επίβλεψη κατασκευής των έργων   

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει: 
 Καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής δια του προσωπικού 

της για τις ανάγκες υλοποίησης των ανωτέρω, όπως αυτά απορρέουν από τον Ν. 
4412/16 και την κείμενη νομοθεσία.  

 Να υλοποιήσει τη διαδικασία ανάθεσης και επίβλεψης των συμβάσεων για την 
εκτέλεση των ως άνω αναφερομένων έργων.  



ΣΧΕΔΙΟ 

 
13 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και 
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 
Έργου.  

 Να υποστηρίξει τον Δήμο Αχαρνών  στις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη 
αδειοδοτήσεων όπου και όποτε απαιτηθεί. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 

 Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε διαδικαστικό 
επίπεδο. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει 
των σχετικών συμβάσεων. 

 Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των 
μελών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων 
φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί. 

 Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών 
από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
υλοποίηση του έργου. 

 Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους 
εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό του ζητηθεί.  
 

Β.   Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει: 
 Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το 

επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου 
της παρούσας Σύμβασης.  

 Να θέσει στη διάθεση της Εταιρείας τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο 
δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου. 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του καθώς επίσης 
και τη συντήρηση του έργου και την αποκατάσταση ζημιών που μπορεί να 
προκληθούν από τη χρήση του και δεν θα οφείλονται σε κακοτεχνία. 

 Να εκδώσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις όπου απαιτείται. 
 Να έχει την οικονομική διαχείριση του έργου. 
 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 

χρηματοδότησης της πράξης. 
 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών 

της πράξης, με την υποστήριξη της Εταιρείας.  
 Να συνεργάζεται με την Εταιρεία για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή 

της πράξης. 
 Να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

του έργου. 
 Να ορίσει τους εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1. Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
312.926,70 ευρώ (Τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι έξι κόμμα επτά 
ευρώ), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί, και αναλύεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

2. Για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης των έργων έχει δεσμευτεί πίστωση στον 
προϋπολογισμό  οικ. έτους 2021 του Δήμου Αχαρνών  με   

α) ΚΑΕ ………………………..” «Ανακατασκευή - Βελτίωση και Αναβάθμιση οδών 
Δεκελείας (από οδό Ξενοφώντος έως Πάρνηθος) και  Πάρνηθος (από οδό 
Σακελλαρίου έως Παγκάλου)»”, ύψους 299.726,70€  

β) ΚΑΕ …………………………. “ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ”, ύψους 13.200,00€ 
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3. Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

4. Η αποπληρωμή του έργου θα πραγματοποιείται σταδιακά και σύμφωνα με την 
πρόοδο των έργων,  με τη διαβίβαση του τιμολογίου των αναδόχων (σε συνέχεια 
της πιστοποίησης των λογαριασμών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και του 
πρακτικού αποδοχής της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης) στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.  

5. Η καταβολή του υπ’ αριθμ. β) ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» ως κάτωθι:  
 

Α’ Στάδιο: 20% του συνολικού προϋπολογισμού ένα (1) μήνα από  την υπογραφή της 
προγραμματικής σύμβασης για την οργάνωση και προετοιμασία των τευχών των 
διαγωνισμών.  
Β’ Στάδιο: 20% του συνολικού προϋπολογισμού δύο (2) μήνες από  την υπογραφή της 
προγραμματικής σύμβασης με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.  
Γ’ Στάδιο: 60% του συνολικού προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση για την επίβλεψη των 
έργων έως το τέλος της διάρκειας της παρούσας σύμβασης (12 μήνες). 
 

6. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι 
τρίτων, που υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολογισμού της προγραμματικής 
σύμβασης, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

312. Το έργο θα υλοποιηθεί  από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.   σύμφωνα με της διατάξεις που ισχύουν. 

 
312. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν 
δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος του 
Δήμου Αχαρνών για τη χρηματοδότηση του έργου. 

 
312. Ο Δήμος Αχαρνών  δεν ευθύνεται έναντι  άλλων προσώπων που δύνανται 

να εγείρουν αξιώσεις από τον Φορέα Υλοποίησης. 
 

312. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Αχαρνών  αναλαμβάνει 
την ευθύνη για της διαδικασίες ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του έργου,  
με δικές του δαπάνες και ευθύνη.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά 
της ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι 
ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9. 

 
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται 

στο Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
σύμβασης. 

 
 

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται 
με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης 
εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής 
διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του 
φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της. 
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ΆΡΘΡΟ 8:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ  
 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ  Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι η μόνη υπεύθυνη έναντι των όποιων 
αξιώσεων τρίτων, για τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης. 
 
Ο Δήμος Αχαρνών  είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α., σχετιζομένων, είτε με το 
καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης, είτε με τη μη λήψη όλων 
των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και 
ολοκλήρωση του έργου.   
 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία 
αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και 
ολοκλήρωση του έργου  και την από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) 
στελέχη του Δήμου Αχαρνών με της αναπληρωτές της, οι οποίοι ορίζονται από την 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Αχαρνών  ,  β) ένα (1) στέλεχος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 
 

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει της ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με 
της όρους της και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, παραλαμβάνει το φυσικό 
αντικείμενο και γνωμοδοτεί δεσμευτικά για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – 
πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Β) εισηγείται της συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 
γ) ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης της μελέτης. 
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης 
των όρων της προγραμματικής σύμβασης.  
 

312. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με 
ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να 
επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις 
τουλάχιστον μέρες πριν από  την ημερομηνία συνεδρίασης. 

 
312. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και 

έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της. 
 

312. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή στα γραφεία του Δήμου Αχαρνών  της ορίζεται ειδικότερα στην 
πρόκληση του Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως 
για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της  

 
312. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των 

σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  
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ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

312. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης της τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς 
αιτιολογημένη αναφορικά με της λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για 
την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 
συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση. 

 
2.Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης 
δεν επιτρέπονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
 

312. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 

312. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των 
αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να 
αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός 
εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη 
σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και 
να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς της 
όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια 
Δικαστήρια των Αθηνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκτασή της, λόγω 

ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς 

έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που 

στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία 

αποφασίζουν σχετικά και στη συνέχεια υποβάλλουν την απόφασή της για 

έγκριση στα αρμόδια συλλογικά όργανα των αντισυμβαλλομένων. 

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη 

υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων 

αντίθετων της την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων 

που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα 

ή απαλλαγή από υποχρεώσεις της ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα. 

3. Η παράβαση οποιουδήποτε από της όρους της της σύμβασης, που θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 

οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να 

καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά της. 
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4. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα 

αναλαμβάνει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από 

της χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης 

καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις 

(2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί 

ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού. 

5. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης 

και καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς 

της χρηματοδοτήσεις της ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 4 της 

παρούσας Σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την 

έγκριση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή 

εργασιών και καταβολή τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες 

μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής από την Κ.Ε. της σύμβασης. Κατά την 

περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση 

του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις. 

6. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης 

της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε., για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν 

θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα. 

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. είναι 

υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και 

αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική 

ιδιοκτησία του Δήμου Αχαρνών. 

8. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική 

διαχείριση και καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει 

το ποσό που αντιστοιχεί της υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα 

ποσά που έχει ήδη καταβάλλει. 

9. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της η συλλογή και 

επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα 

με τη σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως 

κάθε φορά ισχύει. 

10. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση 

του συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό 

διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει της 20 ημέρες από την παραλαβή 

της έγγραφης ειδοποίησης. 
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2). 

 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 
 
 
 

       ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ    
 

  

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   
 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 
 

Για της σκοπούς της παρούσας σύμβασης  η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

αναλαμβάνει τον ρόλο του Φορέα Υλοποίησης για την υλοποίηση των παρακάτω έργων 

διαθέτοντας επιστημονικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων: 

1. Πολιτικό Μηχανικό (Υπεύθυνος Έργου) 

2. Πολιτικό Μηχανικό  

3. Μηχανολόγου Μηχανικού 

 Οι οποίοι θα εργαστούν για την:  

 Οργάνωση και προετοιμασία των τευχών των διαγωνισμών 

 Δημοπράτηση και συμβασιοποίηση των έργων 

 Οργάνωση και διοίκηση των έργων 

 Επίβλεψη και διαχείριση των έργων  

 με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως 

πραγματοποίησής της.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

  

ΜΕΛΕΤΗ 203/21 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ανακατασκευή – Βελτίωση και Αναβάθμιση οδών Δεκελείας (από οδό Ξενοφώντος έως 
Πάρνηθος) και  Πάρνηθος (από οδό Σακελλαρίου έως Παγκάλου)  

 

ΣΥΝΟΛΟ 1  178.124,60 

 

Γ.Ε. & Ο.Ε (%)18,00% 32.062,43  

ΣΥΝΟΛΟ 2  210.187,03 

Απρόβλεπτα 15,00% 31.528,05 
ΣΥΝΟΛΟ 3 241.715,08    
ΦΠΑ 24% 58.011,62 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 299.726,70 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.) 

  ΑΧΑΡΝΕΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές , Δεκέμβριος 2021 
Αριθμός Μελέτης 203/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1. ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή – Βελτίωση και 
Αναβάθμιση οδών Δεκελείας (από οδο 
Ξενοφώντος έως Πάρνηθος) και  Πάρνηθος 
(από οδό Σακελλαρίου έως Παγκάλου)  

   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ανακατασκευή – Βελτίωση και Αναβάθμιση οδών Δεκελείας (από οδο Ξενοφώντος έως 
Πάρνηθος) και  Πάρνηθος (από οδό Σακελλαρίου έως Παγκάλου) 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι οδοί Δεκελείας και Πάρνηθος αποτελούν τμήμα το πλέον κεντρικού και πολυσύχναστου δικτύου  
του Δήμου το οποίο καθημερινά δέχεται μεγάλα φορτία τοπικής και διαμπερούς κίνησης. 
Η  προτεινόμενη πρόταση για τον Δήμο Αχαρνών αφορά την ανακατασκευή και βελτίωση 
τμημάτων των οδών Δεκελείας (τμήμα από οδο Ξενοφώντος έως Πάρνηθος) και  Πάρνηθος (τμήμα 
από οδό Σακελλαρίου έως Παγκάλου) η αναβάθμισή των οποίων να επιφέρει πολλά και 
πολλαπλασιαστικά οφέλη.  

  Σκοπιμότητα της Μελέτης – Σχεδιαστική Φιλοσοφία 
2.  
3. Η βασική σχεδιαστική φιλοσοφία για την ανακατασκευή και βελτίωση αυτών των 
τμημάτων αποσκοπεί στη διαμόρφωση της πιο φιλικού, λειτουργικού δικτύου δρόμων, μέσα από 
τον πράσινο σχεδιασμό και την εισαγωγή νεωτεριστικών στοιχείων. Στην επαναπροσέγγιση αυτή 
της περιοχής επέμβασης προσπαθούμε να προάγουμε τη μεταβλητότητα των χώρων και την 
πολλαπλότητα των χρήσεων που απαιτούνται σε έναν αστικό χώρο. Διατηρούμε τα φυσικά 
στοιχεία των οδών και επιδιώκουμε να τα αναδείξουμε με έναν πιο νεωτεριστικό και χρηστικό 
τρόπο. Στο σχεδιασμό επιδιώκουμε να προάγουμε το φυσικό τοπίο, χρησιμοποιούμε τη βλάστηση 
σε μικρά παρτέρια ως μέσο πλαισίωσης και ανάδειξης των χώρων της και χειριζόμαστε την 
ανακατασκευή και βελτίωση και εν τέλει αναβάθμιση της  ως μικρής κλίμακας επιμέρους χώρους 
διαβαθμισμένης κλίμακας στοχευμένους της ανάγκες και το τοπικό ύφος της περιοχής μελέτης. 
4.  
 
5. Σχεδιαστικά, επιδιώκουμε να διατηρήσουμε τα επίπεδα της διαμορφώνονται σήμερα στο 
δίκτυο των δρόμων τα οποία αναδεικνύονται και καθίστανται πιο σαφή. Επιμερίζουμε της χώρους 
οι οποίοι συνδέονται με πρωτεύοντες και δευτερεύοντες άξονες κίνησης, ενώ οι άξονες αυτοί 
διευθετούνται και με τη χρήση της βλάστησης, με μικρά παρτέρια. 
6.  
7. Κατά μήκος του δικτύου γίνεται αποξήλωση των πεζοδρομίων, με μερική διευθέτηση και 
ομογενοποίησή της και αποκατάσταση της με νέα βιοκλιματικά υλικά. Δημιουργούνται εσοχές που 
ορίζονται ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και δημιουργούνται νέες θέσεις για τοποθέτηση 
ηλεκτροφωτισμού με εγκατάσταση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων. Όλη το δίκτυο 
φυτεύεται με φυτικό υλικό (δένδρα και θάμνους) και γίνεται εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου. 
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8.  
9. Θεωρούμε ότι οι μελέτες σύγχρονων έργων θα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Στην παρούσα μελέτη, η κατεύθυνση του μέγιστου οικολογικού κέρδους 
αναδεικνύεται ως κυρίαρχη και διερευνώνται της οι διαθέσιμες τεχνολογίες εξοικονόμησης 
ενέργειας και πόρων. Με βάση αυτό το σκεπτικό, έγινε η προσπάθεια σε δύο βασικές κατευθύνσεις 
– αυτή την υλικών και εκείνη των εργασιών. 

 
 
10. Όσον αφορά στα υλικά που προτείνονται για το σύνολο των διαμορφώσεων, είτε αυτές 
αφορούν πεζοδρόμια και της δρόμους, είτε αφορούν της πιο ελεύθερες διαμορφώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των δομικών υλικών, τη βλάστηση και τον αστικό εξοπλισμό του  ίδιου του 
χώρου, αυτά διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην τροποποίηση των όρων του μικροκλίματος 
και της θερμικής άνεσης, ανάλογα με τον προσανατολισμό του εξεταζόμενου χώρου, και 
χρησιμεύουν για τη συλλογή, την αποθήκευση, την αντανάκλαση και τη διάχυση της θερμότητας. 
Το γεγονός αυτό, κάνει επιτακτική την ανάγκη για βελτιστοποίηση των θερμικών 
χαρακτηριστικών των υλικών, επικεντρώνοντας τη μελέτη στη θερινή περίοδο λόγω της 
αυξημένης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας και των εξωτερικών θερμοκρασιών. 

 
 
Η επιλογή των υλικών δαπεδόστρωσης είναι πολύ σημαντική, καθώς προσδιορίζονται σε μεγάλο 
βαθμό οι συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης. Ανοιχτόχρωμες επιφάνειες απορροφούν μικρό 
ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος και 
επομένως οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μικρότερες, συμβάλλοντας στη μείωση της 
υπερθέρμανσης του γύρω χώρου και των παράπλευρων κτιρίων, σημαντικός παράγοντας κατά τη 
θερινη περιοδο. ΄Δροσερα’ υλικα θεωρουνται αυτα με ελαφρια χρωματα και υψηλη θερμικη ικανο-
τητα και συνίσταται για την εξεταζόμενη περιοχή. Η χρήση πολύ ανοιχτών χρωμάτων αποφεύγε-
ται, καθώς η μεγάλη ανακλαστικότητα των υλικών δύναται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα 
θάμβωσης για της χρήστες κατά τη διάρκεια της ημέρας και διεποχικά.  
Τα σκληρά υλικά έχουν αντικατασταθεί με τα φιλικότερα της το περιβάλλον αντίστοιχα. Αναλυ-
τικότερα, της οι επιστρώσεις πεζοδρομίων προτείνονται με υλικά τα οποία τοποθετούνται με 
εγκιβωτισμό πάνω σε άμμο θαλάσσης ώστε να απορρέουν τα όμβρια ύδατα της τον υδροφόρο 
ορίζονται και να μην κατευθύνονται της τα δίκτυα συλλογής των ομβρίων. 
Σε ορισμένους υπαίθριους χώρους στάθμευσης προτείνεται η χρήση παρόμοιων υλικών, καθώς 
παρουσιάζουν τη μικρότερη διακύμανση θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας (από άλλα 
συνήθη δομικά υλικά), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η κατά τόπους βλάστηση ανά-
μεσά της, με αποτέλεσμα τη δημιουργία διαπερατών επιφανειών. Συμβάλλει, της, σε μειωμένη 
ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος της τον άνθρωπο, μειώνοντας αρκετά της συνθήκες θερμι-
κής δυσφορίας και σε συνδυασμό με τη χρήση βλάστησης, ο χώρος προστατεύεται επαρκώς από 
την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.  
Τέλος, η επιλογή των υλικών αλλά και των χρωματισμών του εξοπλισμού των χώρων επηρεάζει 
και την οπτική άνεση, παράλληλα με την θερμική. 
Επισημαίνεται της, ότι από την πρόταση παρέμβασης στο σύνολό της δεν επηρεάζονται τα   
γεωμετρικά   χαρακτηριστικά   των   όμορων   οδών,   ενώ   τα   επίπεδα   διαμορφώθηκαν στη 
βάση του υφιστάμενου δικτύου οδών. 
 
Χαρακτήρας επεμβάσεων 
Σχεδιασμός αστικού χώρου για : 

 Βελτίωση του θερμικού ισοζυγίου της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο 
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 Βελτίωση του ισοζυγίου επιφανειών υπαίθριων χώρων  

 Ορθολογική διαχείριση των κλιματικών χαρακτηριστικών 

 Ορθολογική αξιοποίηση της τοπογραφίας και του φυσικού ανάγλυφου 

 Ορθολογική επιλογή των ειδών της φύτευσης 

 Ορθολογική διαχείρισης της απαιτούμενης ενέργειας για τον φωτισμό  
 
Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην βελτίωση του μικροκλίματος μέσω : 

 Μείωσης των σκληρών επιφανειών εδαφοκάλυψης και αντικατάσταση με υλικά που έχουν 
χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη βελτίωση του μικροκλίματος 

 Χρήση υλικών με μειωμένο δείκτη αντανάκλασης 

 Χρήση υλικών που περιορίζουν της ρύπους 

 Αύξηση σκίασης 

 Αύξησης της έκτασης πρασίνου 

 Βελτίωση του οδοφωτισμού 
 
 

  Προβλεπόμενες εργασίες 
 
Συνοπτικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 

 Αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, 
 Διευθέτηση και ομογενοποίηση των υπαρχόντων πεζοδρομίων, ώστε να δημιουργηθεί 
ο απαραίτητος χώρος για την ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών με 
κατασκευή λωρίδας όδευσης ΑΜΕΑ με ειδικές πλάκες πεζοδρομίου. 
 Διατήρηση χώρων στάθμευσης 
 Πλακόστρωση των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης, 
 Διατήρηση , οριοθέτηση και διευθέτηση χώρων παρτεριών, με ανοίγματα στη λογική 
ότι διοχετεύεται με τα ρείθρα ένα μέρος του βρόχινου νερού, το πλεονάζον νερό βγαίνει 
από τα παρτέρια και μέσω των ρείθρων κατευθύνεται και καταλήγει στο κεντρικό 
κλειστό σύστημα ομβρίων, 
 Δημιουργία θέσεων ηλεκτροφωτισμού με εγκατάσταση νέων ιστών και φωτιστικών 
σωμάτων 

Ο υπό μελέτη χώρος θα πρέπει να διαμορφωθεί όπως αρμόζει τόσο στις προβλεπόμενες λει-
τουργίες όσο και στο ύψος και την ιστορία της πόλης. 

Αναλυτικότερα, η φυτοτεχνική εγκατάσταση πρέπει να σχεδιαστεί με τα εξής φυτοτεχνικά κρι-
τήρια : 

 Να συνδέεται χλωριδικά και μορφολογικά με την βλάστηση της ευρύτερης περιοχής της 
μελέτης και να αποτελεί φυσική της συνέχεια. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε 
δένδρα και θάμνους από την Ελληνική Μεσογειακή χλωρίδα που αποδεδειγμένα έχουν 
ανάγκη από λιγότερη φροντίδα. 

 Οι φυτεύσεις των δένδρων και των θάμνων θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να τονίζουν 
τη μορφή και τα αρχιτεκτονικά σχήματα των παράπλευρων κτιρίων 
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 Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις φυτεύσεις που 
εξυπηρετούν την ασφάλεια των χώρων και της Λεωφόρου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
άνετη προσέλευση και διακίνηση. 

 Τα είδη που θα διαλεχτούν πρέπει να είναι ξηροθερμικά για να μειωθεί το κόστος 
συντήρησής τους, να αναπτύσσονται σχετικά γρήγορα και για υπάρξουν τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα στον μικρότερο δυνατό χρόνο, να μην ρυπαίνουν τους χώρους 
για μεγάλο χρονικό διάστημα με την καρποφορία ή την ανθοφορία τους, να είναι ανθε-
κτικά στις κλαδοριψίες από τους έντονους ανέμους που είναι συχνοί στην περιοχή και 
να μην αποφλοιώνονται, ενώ ο φλοιός τους να είναι ανθεκτικός στις πληγώσεις και στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Το φυτευτικό υλικό θα προέρχεται κατά κανόνα από εγκεκριμένα φυτώρια, θα είναι καλής 
υγείας, χωρίς βλάβες των οφθαλμών, του φλοιού και του φυλλώματος καθώς και χωρίς ίχνη 
χλωρίωσης ή στιγμάτων. Θα είναι απαλλαγμένο από μυκητολογικές ασθένειές και εντομολογι-
κούς εχθρούς. 

Στόχοι της παρέμβασης είναι:  

 η αναβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πό-
λης, 

 η αισθητική βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων και η αποκατάσταση της προσβασιμότητας 
των ΑΜΕΑ  

 η επίλυση του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος που παρατηρείται στην Λεωφόρο 

 την εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής. 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Αριθμός Μελέτης 203/2021 

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή – Βελτίωση και Αναβάθμιση οδών Δεκελείας (από οδό 
Ξενοφώντος έως Πάρνηθος) και  Πάρνηθος (από οδό Σακελλαρίου έως 
Παγκάλου)  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου 

 Αρ. 
Τιμ. 

Κωδικοί 
Αναθεώρησης 

Μονά
δα 

Ποσό
τητς 

Τιμή 
(€) 

Μερική 
(€) Ολική (€) 

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α 
Α-1 1 ΟΔΟ 1110 100.00% m3  300 4,55   1.365,00     

2 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη 
ΝΕΤ ΥΔΡ – 
Β 4.5 2 ΥΔΡ 6808 100.00% m  1100 3,52   3.872,00     

3 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου  

ΣΧ. ΥΔΡ  
5.05 3 ΥΔΡ 6068 100.00% m3  10 20,40   204,00     

4 Ανόρυξη φρεατίων  ΟΙΚ 20.08 4 ΟΙΚ 2142 100.00% m3  20 24,60   492,00     

5 
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. 
Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

ΝΕΤ ΟΙΚ – 
Β 22.10.1 

5 ΟΙΚ 2226 100.00%  m3  120 29,20   3.504,00    

6 

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων  πλακών 

ΝΕΤ ΟΙΚ – 
Β 22.10.1 

6 ΟΙΚ 2236 100.00% m2 1100 7,00   7.700,00     

7 
Ανύψωση ή καταβιβασμός σχάρας ή 
καλύμματος φρεατίου 

ΟΙΚ 
Ν22.3.1 7 ΟΙΚ 3213 100.00% Τεμ 40 104,69   4.187,60     

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  21.324,60 
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ΟΜΑΔΑ Β : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Χαλικοδέματα – Γαρμπιλοδέματα. 
Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
32.5.4 

8 ΟΙΚ 3214 100.00% m3 40 95,00   3.800,00     

2 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
32.1.4 

9 ΟΙΚ 3214 100.00% m3 200 80,00   
16.000,0

0   
  

3 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με 
σκυρόδεμα C12/15, άοπλο. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α Β- 29.2.1 

10 ΟΔΟ 2531 100.00% m3 50 79,00   3.950,00     

4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 
ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α Β-51 11 ΟΔΟ 2921 100.00% m  1100 8,80   9.680,00     

5 
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων 
χυτών κατασκευών. 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
38.3 

12 ΟΙΚ 3816  100.00% m2 200 14,00   2.800,00     

6 
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών 
και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
38.18 

13 ΟΙΚ 3816 100.00% m  100 2,50   250,00     

7 
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
38.20.3 

14 ΟΙΚ 3873 100.00% Kg 2000 0,90   1.800,00     

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     38.280,00  
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 Βάση ιστού οδοφωτισμού 
ΑΤΗΕ 
Ν9311.1.4 

15 
ΑΤΗΕ ΤΗΣ 
Ν9314.10 

100.00% Τεμ 60 250,00 
15.000,0
0  

5 
Πίλλαρ οδοφωτισμού 125Χ100Χ30 εκ. 
τριφασικό, οκτώ αναχωρήσεων 

ΑΤΗΕ 
Ν9350.1 

16 ΗΛΜ 52 100.00% Τεμ 2 
1.500,0
0 

3.000,00 
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 18.000,00 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

2 
Επιστρώσεις διά ψυχρών και 
φωτοκαταλυτικών πλακών διαστάσεων 
40x40 cm. 

ΟΙΚ 
Ν73.16.3 

17 ΟΙΚ 7316 100.00% m2 2.400 35,30 84.720,0
0  

4 Επιστρώσεις με ειδικές πλάκες για ΑΜΕΑ 
ΟΙΚ 
Ν73.16.1 

18 ΟΙΚ 7316 100.00% m2 400 35,00 
14.000,0
0  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  98.720,00 

 

    ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  21.324,60  

    ΟΜΑΔΑ Β : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    38.280,00 

    ΟΜΑΔΑ Γ  : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 18.000,00 

     ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 98.720,00 

    ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.800,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 1  178.124,60 

    Γ.Ε. & Ο.Ε (%)   18,00% 32.062,43  

    ΣΥΝΟΛΟ 2  210.187,03 

    Απρόβλεπτα      15,00% 31.528,05 

    ΣΥΝΟΛΟ 3 241.715,08   

    ΦΠΑ 24% 58.011,62 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  299.726,70 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021 
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Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
  
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.) 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες 
για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, της προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται 
στη Διακήρυξη. 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, της 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος 
περιλαμβάνουν της της δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως της το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, 
της ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή της 
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με της τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο 
άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Της τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, 
ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών του μέσων. 
Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
μεταφοράς της της θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας της (αν απαιτείται) 
και προσέγγισής της, με της απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, της ασφαλίσεις των μεταφορών, της σταλιές 
των μεταφορικών μέσων και της απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και της 
λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), της αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με 
την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. Οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται της αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την 
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή της. 
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε της ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων 
εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από της ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή της προβλέπεται κατά της νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο 
αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 
αλλού. 
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με της όρους 
δημοπράτησης. 
Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον 
προβλέπονται από της όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Της δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, 
κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα 
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και των παραγομένων προϊόντων μέχρι της θέσεις ενσωμάτωσής της στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών της 
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με της ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή της 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για της ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 
Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, της μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 
μηχανήματα έργων και της εγκαταστάσεις, 
Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη 
των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών 
των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., 
καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής της ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή 
της. 
Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
“’δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και της λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, 
εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και 
μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο 
πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, της οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι 
επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως 
σταλιές και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή 
της (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή της από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται της οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για 
την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν 
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. Πλην 
των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο ). 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται της 
προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων 
Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που 
οφείλονται: 
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), 
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών 
(υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 
(γ) της τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από της αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, 
Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και της λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε 
αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων 
έργων κλπ.). 
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Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων της θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, της ενδεικτικά: 
Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή της αρμόδιες Αρχές 
Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 
στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων 
και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για 
την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών 
και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 
Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες 
ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης 
αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ), 
Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι 
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 
επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία της έλεγχο. 
Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές 
τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης της φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και 
των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε 
να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 
Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται 
κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του 
έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν 
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή της. 
Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από της εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για 
την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 
Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους 
βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση 
βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για της 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιμήματος της ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση 
των εργασιών, σύμφωνα με της εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 
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Οι δαπάνες των προεργασιών της παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών 
επιστρώσεων επ’ αυτών, της π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς 
και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω 
εργασιών. 
Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ,λπ., 
με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 
της τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, της μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 
Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από της αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία 
και της Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή της τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 
Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων 
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, 
διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
 τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

 θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από της χωματουργικές, κυρίως, ή της εργασίες. 

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

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

 Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

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

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

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

Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 
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Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 
σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις. 
 Για φόρους. 

 Για εγγυητικές. 

 Ασφάλισης του έργου. 

 Προσυμβατικού σταδίου. 

Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 
εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 
(β) Χρονικώς συναρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν της δαπάνες: 
 Χρήσεως – λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 

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

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

 Νομικής υποστήριξης 

 Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

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

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

 Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται της εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση της της 

 Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

 Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

 Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας 
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά  χαρακτηριστικά έναντι 
παρεμφερών της αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά της σύμφωνα με της 
όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών της σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 
 
Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από της αναφερόμενες στα υποάρθρα 
των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής 
και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
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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. 
Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος 
τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια 
συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 
DN/12 
όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
Στεγάνωση αρμών υε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος 
Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική 
ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 
ΒΝ / 240 
όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε της περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα της γενικούς όρους του παρόντος. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων 
και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των 
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 
Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση  της, προκειμένου να 
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας 
στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 
Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως 
ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, της αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 
Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται 
της αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 
Τιμολογίου. 
Αν το περιεχόμενο της επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, 
ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου 
άρθρου, τότε οι της επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου 
που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 
Στη περίπτωση οποιοσδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Κατάταξη εδαφών ως της την εκσκαψιμότητα 
Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει 
από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 
Ως «γαίες και ημίβραχος» χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και 
μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη 
εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισμού. 
Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 
προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές 
σφύρες).  Στην κατηγορία του «βράχου» περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 
m3. 
Ως «σκληρά γρανιτικά» και «κροκαλοπαγή» χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί 
από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή  αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής 
μεγαλύτερης των  150 Mpa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το 
ripper των προωθητών ισχύος 300 HP, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να 
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα της λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 
Χειρολαβές 
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με της ανάλογες ειδικές πλάκες 
στερέωσης (μέσα – έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο – 
κόκκινο), όπου απαιτείται. 
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με της ανάλογες ειδικές πλάκες 
στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς 
ασφαλείας. 
Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό 
ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 
Χωνευτές  χειρολαβές  για  συρόμενα  κουφώματα  μπρούτζινες  ή  ανοξείδωτες  ή χαλύβδινες ή πλαστικές με 
κλειδαριά ασφαλείας. 
Κλειδαριές – διατάξεις ασφάλισης 
Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 
Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας της εξόδους κινδύνου 
Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω – 
κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο – φύλλο και φύλλο – δάπεδο). 
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις 
πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 
Μηχανισμός επαναφοράς της παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 
Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 
Αναστολείς (stoppers) 
Αναστολείς θύρας – δαπέδου 
Αναστολείς θύρας – τοίχου 
Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 
Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 
Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 
Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
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Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key 
Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 
Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή 
μικροκυμάτων 
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με της διαδικασίες πού 
προβλέπονται από της κείμενες «περί Δημοσίων Έργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους 
κουφώματος. 
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) 
γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από της 
επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται της ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών 
επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, της αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα 
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για 
τα διάφορα είδη χρωματισμών. 
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί 
όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο «Γενικοί Όροι». 
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική 
χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που 
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν 
εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 
Σε της της τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές 
για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα με της ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου της οικοδομικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων 
κουφωμάτων κλπ) της περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη 
επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας 
κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 
καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή 
ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
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α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες 
οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας 
θύρας. 

 

Α) με κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου) 2,30 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές  

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας. 

 

Α) με κάσςα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια :  

α) με κάσσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου) 1,00 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40 

γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80 

δ) παραθύρων ρολλών 1,60 

ε) σιδερένια 1,00 

4. Παράθυρα  με  εξώφυλλα  οιουδήποτε  τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες :  

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 

β)  με  επένδυση  με  λαμαρίνα  και  της  δύο πλευρές  
γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)  

 δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά :  

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :  

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 

9. Θερμαντικά σώματα :  

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών 
σωμάτων 

 

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
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Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά 
κάποιων από της πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα 
κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως της το χρώμα, την σκληρότητα και της 
λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα 
σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της. 
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των NET OIK περιλαμβάνουν 
ιδιαιτέρως τιμή «φατούρας» που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 
Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με 
μάρμαρο μέσων ποιοτικών  χαρακτηριστικών. 
Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, 
υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει 
την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ’ αυτήν να προσθέσει την τιμή «φατούρας» που 
προβλέπεται στο NET OIK. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί 
τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 
Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπιμο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε 
συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν της 
απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and stair – Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους – Πλάκες για δάπεδα και σκάλες – Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding – 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Πλάκες για επενδύσεις – Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρι 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 
10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 
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ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραίνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραίνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 
10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
Σε της της τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο) 
Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο 
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ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση παραπλέυρως της αναγραφόμενης 
τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 
προϊόντων. 
      Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει της τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα 
στοιχεία της μελέτης και της συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας 
σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές  
- απόσταση < 5 km 0,28 
- απόσταση >5km 0,21 
Εκτός πόλεως  

οδοί καλής βατότητας  
- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση >5km 0,19 
οδοί κακής βατότητας  
- απόσταση < 5 km 0,25 
- απόσταση >5km 0,21 
εργοταξιακές οδοί  
- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση >3km 0,20 
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων 
και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

 
 
0,03 

 
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 
υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, της καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, της προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (NET OIK), προστίθεται στην τιμή 
βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με , και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό 
αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
Β. Της τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση παρατίθεται η τιμή που αναλογεί 
στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό 
Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα της τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών 
πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες 
για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, της προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται 
στη Διακήρυξη. 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, της 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος 
περιλαμβάνουν της της δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως της το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, 
της ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή της 
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα  του παρόντος. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, με της τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο 
άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Της τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, 
ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών του μέσων. 
Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως,  ενσωματουμένων  και  μη,  κυρίων  και βοηθητικών υλικών, 
μεταφοράς της της θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας της (αν απαιτείται) 
και προσέγγισής της, με της απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, της ασφαλίσεις των μεταφορών, της σταλιές 
των μεταφορικών μέσων και της απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και της 
λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), της αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με 
την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. Οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται της αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την 
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή της. 
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε της ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων 
εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από της ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή της προβλέπεται κατά της νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο 
αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 
αλλού. 
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με της όρους 
δημοπράτησης. 
Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον 
προβλέπονται από της όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Της δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, 
κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα 
και των παραγομένων προϊόντων μέχρι της θέσεις ενσωμάτωσής της στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών της 
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με της ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή της 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 (α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
 (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για της ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 
Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, της μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 
μηχανήματα έργων και της εγκαταστάσεις, 
Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη 
των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών 
των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής 
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βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., 
καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής της ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή 
της. 
Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως «δοκιμαστικών 
τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και της λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί 
έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και 
μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο 
πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, της οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι 
επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως 
σταλιές και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή 
της (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή της από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται της οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για 
την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν 
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. Πλην 
των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο ). 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται της 
προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων 
Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που 
οφείλονται: 
 (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 
 (β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών 
(υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 
 (γ) της τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από της αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, 
Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 
 (δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
 (ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και της λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
 (στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
 (ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε 
αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων 
έργων κλπ.). 
Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων της θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, της ενδεικτικά: 
 
Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή της αρμόδιες Αρχές 
Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 
στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου  απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των 
ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και  αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για 
την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών 
και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 
Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής 



 

 
45 

(όταν απαιτείται για την προσαρμογή  των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες 
ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης  
αυτών (λ.χ. υπάρχοντα  θεμέλια, υψηλός  ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ), 
Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι 
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 
επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία της έλεγχο. 
Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές 
τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης της φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και 
των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε 
να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 
Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται 
κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του 
έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν 
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή της. 
 
Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από της εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για 
την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 
Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους 
βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση 
βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για της 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς  
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιμήματος της ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση 
των εργασιών, σύμφωνα με της εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι δαπάνες των προεργασιών της παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών 
επιστρώσεων επ’ αυτών, της π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς 
και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω 
εργασιών. 
Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., 
με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 
της τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, της μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ,λπ. 
Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από της αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία 
και της Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή της τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 
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Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων 
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, 
διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

 θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από της χωματουργικές, κυρίως, ή της εργασίες. 

 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να 
κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου της, κρατήσεις ή 
υποχρεώσεις αυτού, της δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., 
τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, 
της της προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με της κείμενες 
διατάξεις, και διακρίνεται σε: 
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν 
της δαπάνες: 
Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 
ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς 
και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με της όρους δημοπράτησης. 
Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς 
και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με της εγκεκριμένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 
Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, 
οχήματα μεταφοράς προσωπικού), της προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με 
το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 
Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν  συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 
Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 
σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις. 
Για φόρους. 
(10)Για εγγυητικές. (11)Ασφάλισης του έργου. (12)Προσυμβατικού σταδίου. 
(13)Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
 
(14)Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 
εργασιών,  εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 
(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν της δαπάνες: 
(1)(Χρήσεως – λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με της προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 
(2)Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
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δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με 
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 
(3)Νομικής  υποστήριξης 
(4)Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 
(5)Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 
(6)Λειτουργίας  μηχανημάτων  γενικής  χρήσης  π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς προσωπικού 
 (7)Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται της εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση της της 
 (8)Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
 (9)Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
(10)Το  αναλογούν,  σε  σχέση  με  τη  συμμετοχή  του  στον  κύκλο  εργασιών  της επιχείρησης, κόστος έδρας 
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεμφερών της αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά της σύμφωνα με της 
όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών της σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 
 (1)Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC 
κ.λπ. 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από της αναφερόμενες στα υποάρθρα 
των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής 
και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
DN / DM 
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 
(2)Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος 
τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια 
συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 
DN/12 
όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής  ταινίας του παρόντος 
Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική 
ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 
ΒΝ / 240 
όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε της περιπτώσεις άρθρων του παρόντος  Τιμολογίου. 
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα της γενικούς όρους του παρόντος. 
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

A.T.: 001  
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.  
 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΔΟ 1110 100,00% 

 
Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για την 
έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό της από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για 
την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον, 

 η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην εκείνων 
που θα παραδοθούν της εκμετάλλευση), 

 η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης, 

 η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, 

 οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, 
είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για 
απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

 οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος χώρος 
των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή της 
σε σειράδια και η διαφύλαξή της μέχρι να χρησιμοποιηθούν στο έργο. 

 
Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη μεταφορά 
της, και η διαμόρφωσή της σύμφωνα με της απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των περιβαλλοντικών όρων 
του έργου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
( 1 m3 )      Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
ΛΕΠΤΑ 

 

 (Αριθμητικώς): 4,55 [*] (0,35+4,2) 

 
 
A.T.: 002 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.5 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή της 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6808 100,00% 
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων 
κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο 
αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m³ προϊόντων της μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 
[*] = 0,075 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με της περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική 
έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ( 1 m ) Μέτρο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  

 (Αριθμητικώς): 3,52 [*] (3,205+0,315) 

 
A.T.:                                003 
ΣΧ. ΥΔΡ  5.05     Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων ή φρεάτων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6068 100,00% 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων ή φρεάτων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με της 
τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ‘’Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται 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 έως 30 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% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος 
που καθορίζονται στην μελέτη, ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ των υλικών σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.  
   5.05.01              Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):         ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                         
                            (Αριθμητικώς):       20,40 
 
Α.Τ.:                                004 
ΟΙΚ 20.08                      Ανόρυξη φρεατίων 
Κωδ. Αναθεώρησης :         ΟΙΚ-2142           100,00% 
Ανόρυξη φρέατος διαμέτρου ή πλάτους μέχρι 3,00 m και βάθους μέχρι 5,00 m υπό την στάθμη στομίου 
ανορύξεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων». 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος, ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ των προϊόντων εκσκαφών σε 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
20.08.01 σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):         ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                         
                            (Αριθμητικώς):       24,60 
 
A.T.: 005 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.10.1 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. 
Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 2226 100,00% 
 
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά της της θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-
02-01-01 ‘’Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα’’. 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 29,20 [*] (25+4,2) 
 
A.T.: 006 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.20.1 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων  πλακών 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 2236 100,00% 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως της φόρτωση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,00 
 
 

 
Για 
την 

ανύψ
ωση η 

καταβιβασμό της τεμαχίου σχάρας η καλύμματος στομίου φρεατίου για την προσαρμογή της στέψεως του 
στην νέα υψομετρική θέση της οδού η 
πεζοδρομίου δηλ. αφαίρεση της σχάρας η του καλύμματος και πλαισίου εγκιβωτισμού της χυτοσιδηράς βάσης, 
αποσύνθεση του σκυροδέματος όπου χρειάζεται ενδεχόμενη νέα σκυροδέτηση με μπετόν C12/16 μέχρι την 
στάθμη του νέου στομίου και πλήρη επανατοποθέτηση της σχάρας και του καλύμματος στην οριστική θέση. 
Περιλαμβάνονται της οι εργασίες και τα υλικά επί τόπου του έργου. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς): 104,69 

 

A.T.: 007  
ΟΙΚ Ν22.3.1 Ανύψωση ή καταβιβασμός σχάρας ή καλύμματος 

φρεατίου 
 

 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213 100,00% 
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ΟΜΑΔΑ Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
A.T.: 08 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 32.5.4 Χαλικοδέματα – Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3214 100,00% 
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με της διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας 
σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 
μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με της προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ 
σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 
(Αριθμητικώς): 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ 95,00 

 
A.T.: 09 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 32.1.4 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3214 100,00% 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με της διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με 
χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου, της ΕΤΕΠ: 
01-01-02-00 ‘’Διάστρωση σκυροδέματος’’, 
01-01-05-00 ‘’Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος’’, 01-01-07-00 ‘’Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών’’. 
Και της ΠΕΤΕΠ: 
312-T-00-0 ‘’Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος’’, 01-01-03-00 ‘’Συντήρηση σκυροδέματος’’, 
01-01-04-00 ‘’Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος’’, 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Της 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την Παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέματος, η Παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο της 
διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία 
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
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Β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
Γ.   Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και της ανοχές του τελειώματος. 
Δ. Συμπεριλαμβάνεται της ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της  πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την 
θέση σκυροδέτησης. 
Ε. Δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  πρόσθετη  επεξεργασία  διαμόρφωσης  δαπέδων  ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με της προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 
 
 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): (Αριθμητικώς): ΟΓΔΟΝΤΑ 80,00 

 
A.T.: 010 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β- 29.2.1 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή 
ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο. 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΔΟ 2531 100,00% 
 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης 
κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, 
ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. 
Πρόσμικτα. 
Της τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος, 

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. Τοθ σκυροδέματος 

 η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 
καθώς 

 η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή της μορφής 
κενών, 

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
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 η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λπ.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του, 

Της περιλαμβάνονται, ανηγμένες της τιμές μονάδας: 
οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης 
φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν της μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και  
προωθουμένων  αυτοφερομένων  δοκών), 
η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα  ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 
10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα 
γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης 
αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 
cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων της των κενών που διαμορφώνονται με 
σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση της 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω 
έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος 
του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή. 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή της 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 της ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 
κατασκευής: 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση 
σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων Τιμή ανά 
κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων,  επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, 
τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, 
στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 
(Αριθμητικώς): 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 79,00 

 
 

A.T.: 011 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-51  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 
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Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 
και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή 
καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, της κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λπ., τα οποία θα 
παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής της 
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης, 

 η τοποθέτησή της σε ευθυγραμμία ή καμπύλη της προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός της και η αρμολόγησή της με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται 
ιδιαιτέρως. 

( 1 m ) Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
(Αριθμητικώς): 

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 8,80 
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A.T.: 012 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3816 100,00% 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου 
μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
‘’Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.  
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 (Αριθμητικώς): 14,00 

 
A.T.: 013 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.18 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από 
σκυρόδεμα. 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3816 100,00% 
Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ‘’Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος’’, με χρήση ξύλινων ή πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται 
της ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσταση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά 
την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς): 2,50 

 
 
 
 
A.T.: 014 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.20.3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα 
B500C 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3873 100,00% 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην 
θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ‘’Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’’ 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία της έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισμού. 
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς της 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα),  της διαμέτρους,  της 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 
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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. Σε 
καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
Της επιμετρούμενες ποσότητες, 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 της ανεξάρτητα της διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
( 1 Kg )      Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς): 0,90 
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A.T.: 015  

ΑΤΗΕ Ν9311.1.4 Βάση ιστού οδοφωτισμού  
 Κωδ. Αναθεώρησης : ΑΤΗΕ ΤΗΣ Ν9314.10 100,00% 

 
Για την κατασκευή και πλήρη εγκατάσταση, σύμφωνα με της προδιαγραφές Η-Μ εργασιών. 
Η βάση θα κατασκευαστεί από στεγανό σκυρόδεμα ποιότητας C35/45, με οπλισμό από ίνες προπυλενίου. Οι 
εξωτερικές διαστάσεις είναι σε χιλιοστά: Μήκος 800, Πλάτος 500, Ύψος 500. 
Οι διαστάσεις του φρεατίου έλξης καλωδίων θα είναι εσωτερικά: Μήκος 290mm , Πλάτος 290mm, Ύψος 
330mm. 
Η βάση θα αποτελείται από: Στεγανό κάλυμμα – πλαίσιο εξωτερικών διαστάσεων σε χιλιοστά 350 Χ 
350 κλάσης Α15 η Β125, γαλβανισμένα αγκύρια Μ20 η Μ18 με κέντρα 250 Χ 250 η 300 Χ 300 σε χιλιοστά η & 
συνδυασμό αυτών, παξιμάδια 8 τεμάχια & ροδέλες 4 τεμάχια, Δύο σωλήνες εύκαμπτες τύπου σπιράλ Φ50 / 2’’ 
από τα αγκύρια της βάσης του ιστούς έως το εσωτερικό μέρος του φρεατίου, Διαμπερή κατά μήκος PVC 1 
σωλήνα εξωτερικής διαμέτρου Φ110 χιλιοστών. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: 
α. τη βάση φωτιστικού ιστού, διαμορφωμένη ώστε να περιλαμβάνει και φρεάτιο τραβήγματος καλωδίων με 
κατάλληλο κάλυμμα. 
Β. το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίλλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού), μέχρι το ακροκιβώτιο, 
πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο μέσα σε σωλήνα 
γ. το δίκτυο από το πίλλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού,  στο  
έρεισμα  του  πεζοδρομίου  με  σωληνώσεις  από  σιδηροσωλήνα  γαλβανισμένο  Φ2» «πράσινη ετικέτα» 
περιλαμβανομένης της στήριξης και της τοποθέτησης των σωληνώσεων, της προμήθειας, μεταφοράς, 
τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, της της βαφής των σωληνώσεων με δύο στρώσεις μίνιον και 2 
στρώσεις χρώμα κατάλληλο για γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 
δ. το πλήρες κυτίο διακλάδωσης ιστού μονό ή πολλαπλό ε. τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη 
διατομή των αγωγών τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται της η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του έργου με της φορτοεκφορτώσεις κλπ. Όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και μικρούλικων 
εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού 
φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και της της 
τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και 
ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της 
κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με της Προδιαγραφές, τα 
εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
(1 Τεμ.)       Τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
(Αριθμητικώς): 250,00 
 
A.T.: 016 
ΑΤΗΕ Ν9350.1 Πίλλαρ οδοφωτισμού 125Χ100Χ30 εκ. τριφασικό, οκτώ αναχωρήσεων 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής της από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) διαστάσεων 

τουλάχιστον 125Χ100Χ30 εκατοστά (Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος), διπλής πόρτας, με  δίριχτη στέγη με 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, 
γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση 
ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα 
(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά 
ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου, ειδικές προεξοχές για τοποθέτηση λουκέτου και 
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πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου «η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος 
της βάσης έδρασης του πίλλαρ «η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή 
προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, 
με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων. 

 Σωλήνας γαλβανιζέ 6,5 μέτρων περίπου, 3» με ενσωματωμένο/κολλημένο σωλήνα 1» ή 2» ή 3» (ανάλογα 
με της οδηγίες της επιβλέψεως). Ο σωλήνας 3» θα πακτωθεί εντός του σκυροδέματος της βάσεως του 
πίλλαρ και θα χρησιμοποιείται ως στήριξη του μικρότερου σωλήνα ο οποίος θα είναι ο σωλήνας καθόδου 
του καλωδίου παροχής της ΔΕΔΔΗΕ. Ο μικρότερος σωλήνας θα εισέρχεται με ανοιχτή καμπύλη εντός του 
πίλλαρ, από την κάτω πλευρά του. Θα εισέρχεται δηλαδή κι της εντός του σκυροδέματος της βάσεως. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης, της απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικού από 
ηλεκτρολόγο. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, 
αποτελούμενη από πίνακα προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 44 τριών σειρών, 36 θέσεων τουλάχιστον, με 
πορτάκι, κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε 
να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με της κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την 
είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς της και για την έξοδο των καλωδίων 
της το δίκτυο και της κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του πίνακα). 

 τα πάσης φύσεως όργανα του πίνακα: γενικό διακόπτη φορτίου 3Χ40Α ή 3Χ63Α, 3 γενικές ασφάλειες 
αυτόματες, μονές των 40Α ή 63Α, τριφασικό ΔΔΕ 4Χ40Α ή 4Χ63Α, 8 τουλάχιστον αυτόματους 
μαγνητοθερμικούς διακόπτες, 1 ηλεκτρονόμο ισχύος τηλεχειρισμού ανά 4 κυκλώματα φωτισμού, ρελέ 
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη με εφεδρεία ή φωτοκύτταρο στεγανό 
IP55, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία 
νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» με ραγοδιακόπτη ενεργοποίησης εντός του πίνακα. 

 η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, της συνδέσεις και τον έλεγχο 
καλής λειτουργίας. 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 (Αριθμητικώς): 1500,00 
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ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

A.T.: 017 
ΟΙΚ Ν73.16.3 Επιστρώσεις διά ψυχρών και φωτοκαταλυτικών πλακών διαστάσεων 40x40 cm. 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7316 100,00% 
Επιστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών με τσιμεντόπλακες επεξεργασμένες με φωτοκαταλυτικά υλικά και 
περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool meterials), τσιμέντο φιλικής της το περιβάλλον τεχνολογίας, χρώματος γκρι 
σκούρο και γκρι ανοικτό, διαστάσεων 40 x 40 cm, οποιουδήποτε σχεδίου και σε οποιαδήποτε υποδομή με της 
οποίες επιτυγχάνεται βελτίωση του επιπέδου θερμικής άνεσης εξωτερικών χώρων, περιορισμός της θερμικής 
αστικής νησίδας, βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος των παρακείμενων κτιρίων, βελτίωση της ποιότητας 
ατμοσφαιρικού αέρα και συμβολή στον περιορισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 
Οι ψυχρές ιδιότητες των τσιμεντοπλακών θα αφορούν στη μάζα των υλικών και όχι σε επιφανειακή της 
επεξεργασία με κάποιο ψυχρό υλικό επικάλυψης ή βαφής, σε συνολικό πάχος που είναι σύμφωνο με της 
συνήθεις πρακτικές κατασκευής του κάθε υλικού. Ειδικότερα σε ότι αφορά της ψυχρές ιδιότητες, οι 
τσιμεντόπλακες θα συνοδεύονται με εργαστηριακές μετρήσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ASTM E408-71 
και ASTM  E1980-01 και θα παρουσιάζουν ελάχιστο  αρχικό συντελεστή ανακλαστικότητας μεγαλύτερο ή ίσο 
του 50. 
Επιπλέον οι τσιμεντόπλακες θα περιέχουν κατά ελάχιστο 20% τσιμέντο χαμηλής παραγωγής διοξειδίου του 
άνθρακα σε αντικατάσταση του συμβατικού τσιμέντου τύπου Portland. Ειδικότερα σε ότι αφορά την 
ενσωμάτωση τσιμέντου χαμηλής παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα στο παραγόμενο προϊόν, αυτό θα 
πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του προμηθευτή του εν λόγω τσιμέντου που θα αφορά στο συγκεκριμένο 
έργο. 
Ειδικότερα σε ότι αφορά της φωτοκαταλυτικές ιδιότητες των υλικών αυτές θα αφορούν σε επιτόπια 
επεξεργασία των τσιμεντόπλακων σε συνέχεια της διαδικασίας τοποθέτηση της στο έργο με ειδικό σύστημα 
υλικών επάλειψης το οποίο θα συνοδεύεται από έκθεση εργαστηριακού ελέγχου σύμφωνα με ισχύοντα διεθνή 
πρότυπα 
Τα προσκομιζόμενα υλικά πέραν των άλλων όσων αναφέρονται στο παρόν θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης με βάση την κείμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με 
τα υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1339. 
Η εφαρμογή και τοποθέτηση των εν λόγω υλικών, θα πραγματοποιείται είτε χωρίς την δημιουργία αρμών, είτε 
με την πλήρωση των αρμών με ειδικό τσιμεντοειδή στόκο ο οποίος θα τοποθετείται επί τόπου της αρμούς με 
την χρήση ειδικής φύσιγγας αρμολόγησης και θα εξομαλύνεται με κατάλληλο εξοπλισμό. Η πλήρωση των 
αρμών με την χρήση χυτής λάσπης τσιμεντοκονίας και εφαρμογής της με λαστιχένιες σπάτουλες 
(στοκαδόρους) πρέπει να αποφεύγεται ρητά για να μην επηρεάζεται ή επιφάνεια των τσιμεντόπλακων. 
Τα υλικά θα ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, για να διαπιστωθεί εάν πληρούν της απαιτήσεις του 
παρόντος και θα επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί. Μόνον δε τότε θα γίνονται 
αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή της στο έργο. Η Επίβλεψη, έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
δειγματοληψία και διενέργεια ελέγχων σε εργαστήριο της επιλογής της αν υπάρχουν αμφιβολίες ως της την 
συμμόρφωση των υλικών της της απαιτήσεις του παρόντος. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, και την εργασία, σύμφωνα με την 
Αρχιτεκτονική Μελέτη. 
( 1 m2 )       Τετραγωνικό μέτρο 

ΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς): 35,30 

 
A.T.: 018 
ΟΙΚ Ν73.16.4 Επιστρώσεις με ειδικές πλάκες για ΑΜΕΑ 
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7316 100,00% 
Επιστρώσεις με πλάκες για ΑΜΕΑ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και της υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό  μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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 (Αριθμητικώς): 35,00 

 
 

ΑΧΑΡΝΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 Ανακατασκευή – Βελτίωση και 

Αναβάθμιση οδών Δεκελείας (από οδό 

Ξενοφώντος έως Πάρνηθος) και  

Πάρνηθος (από οδό Σακελλαρίου έως 

Παγκάλου) 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ  299.726,70€ 13.200,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

312.926,70€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   

 
* 

 
                    

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ    

*  *                   

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ       * *   * *  *   *  * *  *  
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Ο Γενικός Διευθυντής 

Νικόλαος Γεωργακόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός MSc 

 


