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Δ Η Γ Η Κ Ζ     Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ   Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν 

 
Άπθπο 1ο. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ Δ..Τ. 
 

Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ηηο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο νδεγίεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ αλάδνρν ην έξγν ηεο 
επηθεθαιίδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο, ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) θαη ηα 
ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.3852/2010, ηνπ Ν.4070/2012 θαη ηνπ Ν.3669/2008, φπσο απηνί ηζρχνπλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ 
Ν.4412/2016, ηνπ Π.Γ. 7/2013 θαη ηεο ζρεηηθήο Δγθπθιίνπ 6/17-4-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 
θαζψο θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη δελ 
θαηνλνκάδνληαη ξεηά. 
 
Άπθπο 2ο.  ΗΥΤ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 
 

α) Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα πιεξσζνχλ βάζεη ησλ ηηκψλ κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ 
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ αθνχ επηπξνζηεζεί ην εξγνιαβηθφ φθεινο. 
β) Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη γεληθήο ηζρχνο θαη εθαξκφδνληαη ζπκβαηηθψο είηε 
πξφθεηηαη πεξί εθηειέζεσο εμ’ αξρήο λέσλ εξγαζηψλ ή ζπκπιήξσζεο απηψλ. 
γ) Οη εξγαζίεο ηεο ζπγρξφλνπ ζπλερνχο θαη πιήξνπο εμαζθαιίζεσο ηεο δηεξρνκέλεο απφ ηελ νδφ 
θπθινθνξίαο, θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο ζηνλ αλάδνρν, αιιά 
πεξηιακβάλνληαη  αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 
δ)      Δλλνείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηελ παξαγσγή-
κεηαθνξά πιηθψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή αηχρεκα. Η Τπεξεζία νπδεκία 
αλαιακβάλεη επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ γηα ηα παξαπάλσ 
αλαθεξζέληα. 
ε)  Γηα πάζεο θχζεσο ρσκαηνπξγηθέο θαη ινηπέο εξγαζίεο νη νπνίεο εθηεινχληαη κεηά απφ  έγθξηζε 
ηεο ππεξεζίαο ,ζε ηκήκαηα άιισλ νδψλ πνπ  απνθαζίζηαληαη, ηζρχνπλ νη ηηκέο ησλ νκνεηδψλ 
εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηελ θχξηα νδφ αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ  εξγαζηψλ πνπ 
εθηεινχληαη. 
ζη)  Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ : 
 1)Οη δαπάλεο γεληθψο εθηειέζεσο εξγαζηψλ απφ εξγαηνηερλίηεο δηα ρεηξψλ εμ νινθιήξνπ ή 
κεξηθά   ζηηο  πεξηπηψζεηο  πνπ ε εθηέιεζή ηνπο  ή είλαη αδχλαηε  ή δελ ελδείθλπηαη δηα κεραλεκάησλ 
ή θξίλεηαη απαξαίηεηε  πξνο  θαιχηεξε  εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 2)Οη δαπάλεο θνξηνεθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξάο  φισλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ απφ ηνπο  ηφπνπο  ή ζέζεηο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο κέρξη 
ηεο ελζσκαηψζεσο απηψλ ζην έξγν, εθηφο  αλ αιιηψο ξεηά νξίδεηαη ζην νηθείν  θάζε θνξά άξζξν ηνπ 
ηηκνινγίνπ. 
 3)Οη δαπάλεο ππαίζξνπ θαη γξαθείνπ γηα ηε ιήςε ζηνηρείσλ, θαηακέηξεζε πιηθψλ θ.ι.π 
ζχληαμε θαη εθηχπσζε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ εηο 7απινχλ. 
 4)Οη δαπάλεο απνδεκηψζεσο δηαθεξχμεσο θαη ζπκθσλεηηθνχ. 
 5)Οη δαπάλεο απνδεκηψζεσο ηδηνθηεζηψλ εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ : 

 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ: ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

ΓΗΜΟ: ΓΔΚΑΣΗ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ 

ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

ΑΡ.  ΜΔΛΔΣΗ:      21/2020 

ΓΗΜΟ: 

 
ΔΡΓΟ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  

ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 

 

39.550,00 €                                                                                                                                                                
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     α)Σσλ πεξηνρψλ ιήςεσο δαλείσλ ελ γέλεη ρσκαηηζκψλ, απνζέζεσο ηπρφλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ  ή απνζεθεχζεσο πιηθψλ γεληθψο. 
    β)Σσλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίσλ γεληθψο. 
     γ)Σσλ πξνζπειάζεσλ πξνο ηα εξγνηάμηα θαη ηηο ζέζεηο ιήςεσο θαη απνζεθεχζεσο ησλ 
πάζεο θχζεσο πιηθψλ. 
 6)Οη δαπάλεο απνδεκηψζεσο ησλ νπνηνλδήπνηε ρξεζηκνπνηεζέλησλ εγθεθξηκέλσλ  πεγψλ 
ιήςεσο πιηθψλ απφ ρείκαξξνπο  ή  νξπρεία ή  ιαηνκεία θαζψο θαη ηνπο  πξνο  απηά  νδνχο  
πξνζπειάζεσο  πνπ αλήθνπλ  ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν  δεκνζίνπ  ή ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ, ηνπ δεκνζίνπ κε αλαιακβάλνληαο  θακία ππνρξέσζε  δηελέξγεηαο θαη   δηεμαγσγήο  ηεο  
δηαδηθαζίαο ηεο απαιινηξηψζεσο απηψλ.  
 Σν Γεκφζην επίζεο δελ αλαιακβάλεη νπδεκία ππνρξέσζε πξφζζεηεο απνδεκηψζεσο ηνπ 
αλαδφρνπ γηα ηπρφλ αλαθπφκελεο δπζρέξεηεο εμεχξεζεο θαη εθκεηαιιεχζεσο ησλ ιαηνκείσλ θαη 
ινηπψλ πεγψλ, είηε εθ ηεο ηπρφλ αλάγθεο πνπ ζα παξνπζηαζζεί  δεκηνπξγίαο  εγθαηαζηάζεσο  
ζξαχζεσο  θαη ρψξσλ απνζεθεχζεσο πιηθψλ καθξηά ησλ απφ ηηο πεγέο  ιήςεσο  φπσο  ρείκαξξνη,  
ιαηνκεία  θ.ιπ., είηε εθ ηπρφλ δπζρεξεηψλ κεηαθνξψλ απφ  νπνηαδήπνηε αηηία. 
 7)Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο ηηο 
πεγέο πιηθψλ. 
 8)Οη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο νη νπνίεο πηζαλφλ  πξνθχπηνπλ  θαηά ην ζηάδην 
εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, ιφγσ ηεο αλάγθεο ηαπηφρξνλεο εθκεηάιιεπζεο δηαθφξσλ πεγψλ πιηθψλ 
θαη απφ άιιε πξνεγνχκελε ή κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία θαη ε δεκηνπξγία απνθάιπςεο  πξνο απηφ 
λέσλ πεγψλ πιηθψλ. 
 9)Οη δαπάλεο ζπκπιεξψζεσο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ παξαδνηέσλ ζηνλ αλάδνρν νξηζηηθψλ 
κειεηψλ ραξάμεσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζπλεπεία κηθξψλ  κεηαβνιψλ ηνπ άμνλα ηεο νδνχ 
πςνκεηξηθψο  θαη  νξηδνληηνγξαθηθψο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, σο θαη πξνζαξκνγήο απηψλ ζηελ 
εγθεθξηκέλε ηππηθή  δηαηνκή ηεο νδνχ. 
 10)Οη δαπάλεο ιήςεσο θσηνγξαθηψλ θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ       εθηεινπκέλνπ 
έξγνπ, σο θαη ηεξήζεσο εκεξνινγίσλ θαη βηβιίσλ θαηακεηξήζεσο  ζπληαγκέλσλ θαηά ηα 
ππνδείγκαηα ηεο ππεξεζίαο. 
 11)Οη δαπάλεο  πξνζσξηλήο ζεκάλζεσο θαηά ην ζηάδην εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ. 
 12)Οη δαπάλεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ  αλάδνρν. 

 
Άπθπον 3ο  ΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 
πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Γεληθέο Σερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο, πάληνηε ζχκθσλα κε ηα αλαπξνζαξκνζκέλα 
θαη ζπκπιεξσκέλα Δληαία Σηκνιφγηα εξγαζηψλ ησλ θαηεγνξηψλ Έξγσλ Οηθνδνκηθψλ (ΟΙΚ), Οδνπνηίαο 
(ΟΓΟam), Ληκεληθψλ (ΛΙΜ), Τδξαπιηθψλ (ΤΓΡ), Πξαζίλνπ (ΠΡ), Ηιεθηξνινγηθψλ (ΗΛΜα), ζχκθσλα 
κε ηελ Απφθαζε αξηζ. ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ466/19-5-2017, ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη 
Μεηαθνξψλ.  

 
Α. ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ ΖΜΑΝΖ 
1) Tα πιηθά ηεο θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο, ήηνη πηλαθίδεο ζήκαλζεο νδψλ, ζηχινη ππνζηήξημεο ησλ 

πηλαθίδσλ, γαιβαληζκέλα πιηθά ζηήξημεο, αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε θιπ, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 
ηνπο φξνπο ησλ νηθείσλ πξφηππσλ πξνδηαγξαθψλ πηλαθίδσλ ζεκάλζεσλ νδψλ  θαη ησλ νδεγηψλ 
ζήκαλζεο ηνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ.  

2) Οη πξνδηαγξαθέο ησλ αλαθιαζηήξσλ νδνζηξψκαηνο θαζψο θαη ε κεζνδνινγία εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-03-00. 

3)   Οη νξηνδείθηεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-04-04-00. 
4)  Η αθαίξεζε πηλαθίδσλ θαη ηζηψλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ή/ θαη επαλαηνπνζέηεζε απηψλ, ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-05-04-05-00. 
5)  Οη δηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο δηέπνληαη απφ ηελ ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-05-

04-      07-00.  

Β. ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΖΜΑΝΖ 
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 1. ΛΔΤΚΟ, ΚΗΣΡΗΝΟ ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΩΜΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ ΟΓΩΝ 
Γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ ηζρχεη ην επξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 
1871 «Τιηθά νξηδφληηαο ζήκαλζεο νδψλ-Φπζηθέο ηδηφηεηεο» θαη ζπγθεθξηκέλα νη θαηεγνξίεο LF7 γηα 
ηνλ παξάγνληα θσηεηλφηεηαο UV1 γηα ηελ επηηαρπλφκελε γήξαλζε, UV θαη BR2 γηα ηελ επίδξαζε ηεο 
αζθάιηνπ. 
Δπηπιένλ ην ρξψκα πξέπεη λα πιεξνί ηα παξαθάησ: 

 Να απνηειείηαη απφ ρξσζηηθή, αθξπιηθέο ξεηίλεο θαη ηνπο θαηάιιεινπο νξγαληθνχο 
δηαιχηεο. 

 Όηαλ εθαξκφδεηαη ζην νδφζηξσκα, λα εμαηκίδεηαη θαη λα δίλεη ζηαζεξφ πκέλα. 
 Να ζπλεξγάδεηαη κε ηα γπάιηλα ζθαηξίδηα πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην ΔΝ 1423, ηα νπνία 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο ςεθάδνληαη ζηνλ πγξφ πκέλα ηνπ ρξψκαηνο. 
 Να είλαη ηθαλφ λα απνηξέπεη ηελ πιήξε θάιπςε ησλ κεγαιχηεξσλ ζθαηξηδίσλ ιφγσ 

ηξηρνεηδνχο αλχςσζεο θαη λα εμαζθαιίδεη ζηα ζθαηξίδηα ηε κέγηζηε πξφζθπζε, ψζηε λα 
πξνθχπηεη ισξίδα δηαγξάκκηζεο πνιχ αλζεθηηθή ζηε γήξαλζε θαη ζηε θζνξά. 

 Να είλαη θαιά αλακεκεηγκέλν, λα κελ θαηαθάζεηαη θαη λα κε ζπζζσκαηψλεηαη κφληκα κέζα 
ζην δνρείν κεηά απφ πεξίνδν απνζεθεχζεσο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο θαη λα επαλέξρεηαη 
εχθνια κε αλάδεπζε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 Όηαλ μεξαίλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο, λα δίλεη πκέλα κε θαιή πξφζθπζε, 
πνπ δε κεηαβάιιεηαη αηζζεηά ν ρξσκαηηζκφο ηνπ κε ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο 
αθηηλνβνιίαο, ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ. 

 Να εθαξκφδεηαη εχθνια θαη νκνηφκνξθα κε ηα κεραλήκαηα δηαγξάκκηζεο νδψλ. 
 Να έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε TiO≥13% θ.β.. Σν πνζνζηφ TiO ζην ρξψκα, πξνζδηνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην ASTM  D1394- Αλαγσγηθή κέζνδνο JONES. 
 Να έρεη ημψδεο 70-80 K.U. (KREBS UNITS). Σν ημψδεο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

ASTM  D562. Να έρεη ρξφλν μήξαλζεο (NO  PICK-UP  TIME)≤20min. Ο ρξφλνο μήξαλζεο 
πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ASTM  D711. 

 Να έρεη ιεπηφηεηα θφθθσλ (HEGMAN)≥3. Η ιεπηφηεηα ησλ θφθθσλ πξνζδηνξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ην ASTM  D1210. 

 Nα έρεη αληνρή ζε θζνξά κεηά ζέξκαλζε≥50 Kgr. 

 

2. ΓΤΑΛΗΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΦΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ ΟΓΩΝ 
Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ γπάιηλσλ αλαθιαζηηθψλ ζθαηξηδίσλ δηαγξάκκηζεο νδψλ ηζρχεη ην επξσπατθφ 
πξφηππν ΔΝ 1423 «Τιηθά επίπαζεο, γπάιηλα ζθαηξίδηα, αληηνιηζζεηηθά αδξαλή θαη κείγκαηα απηψλ» 
ζε ζπλδπαζκφ κε ην Γ14β/νηθ 57023/153/17-4-03 έγγξαθν ηνπ ΚΔΓΔ. 
Πξέπεη λα είλαη δηαθαλή, θαζαξά απφ άρξσκν γπαιί, ιεία, θαηαιιήινπ ζρήκαηνο, λα κελ πεξηέρνπλ 
θπζαιίδεο αέξνο θαη λα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα ψζηε λα κελ εθηίζεληαη ζε πγξαζία. 
Θα πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, ελψ ην 80% ηεο 
ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ ζθαηξηδίσλ πξέπεη λα θέξεη επηθάιπςε πξφζθπζεο θαη ην 20% επηθάιπςε 
επίπιεπζεο φπσο βεβαηψλεηαη θαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ. 
 
Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ, πνπ πξνκεζεχνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη θάζε θνξά, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηεο πνηφηεηάο ηνπο, πνπ απαηηνχληαη θαη πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο.  
 
Σα κεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, νξζνζηάηεο κε ηα πιηθά ζχλδεζεο απφ 
γαιβαληζκέλν ράιπβα ζα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ γηα 
πζηήκαηα Αλαραίηεζεο Ορεκάησλ (Ο.Μ.Ο.Δ.–.Α.Ο. ΑΓΑ 4ΑΘ6Ι-ΗΣ) θαη ηελ Δγθχθιην 17/25.07.2011 
ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. 

 
Άπθπο 4ο     ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ-ΈΝΑΡΞΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΠΔΡΑΗΩΖ  
                     ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
α. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο εληφο 
Έξη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
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β. Λφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
147 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Άπθπο  5ο     ΤΠΔΡΒΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΩΝ - ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 
 

Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο θαζνξηδφκελεο κε ην  άξζξν 8 ηεο παξνχζαο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, 
κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιινληαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016  
πνηληθέο ξήηξεο. 
 

Άπθπο 6ο      ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ- HΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθπφλεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο κε βάζε ηελ νιηθή 
πξνζεζκία. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ππνβιεζεί εληφο δεθαπέληε(15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο ζχκβαζεο. 
Η ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Ηκεξνιφγην ζα ηεξείηαη θαη ζα ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 

Άπθπο 7ο      ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ- ΣΗΜΔ ΜΟΝΑΓΟ ΝΔΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 
 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη 
ζρέδηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο Γεκνζίσλ 
΄Δξγσλ, φπσο απηέο ζα ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ ππφςε έξγνπ. 
Σν πνζνζηφ εξγνιαβηθνχ νθέινπο θαη γεληθψλ εμφδσλ ζηελ παξνχζα  εξγνιαβία  θαζνξίδεηαη ζε  
δεθανθηψ επί ηνηο εθαηφ 18% επί ηεο αμίαο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 53, παξ.7ζ ηνπ Ν. 
4412/2016. 
β)ε πεξίπησζε εθηειέζεσο εξγαζηψλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην, ζα 
ζπληάζζνληαη ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

Άπθπο 8ο  ΗΥΤΟΤΔ  ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 

Ιζρύεη ν Ν.4412/2016 «Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ» θαη ν Ν. 3669/08 
«Κύξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο Δεκνζίσλ Έξγσλ», όπσο ζπκπιεξώζεθε 
κε ηνπο Ν.4070/2012 θαη 4072/2012 θαη όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  
Δπίζεο ηζρχνπλ θαη φινη νη λφκνη θαη ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαζψο θαη νη εγθχθιηνη ηνπ 
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ έξγσλ, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδνληαη έλα-
έλα. Αθφκε ηζρχνπλ νη Νφκνη θαη ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηα κέηξα αζθαιείαο θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ιζρχνπλ νη ηνπηθέο δεζκεχζεηο (Αξραηνινγηθή, Γαζηθή Τπεξεζία, Γ.Δ.Η, 
Ο.Σ.Δ, Απνρέηεπζε θ.ι.π.). 
Ιζρχνπλ νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ δελ 
αληηβαίλνπλ  ζηα φζα  αλαγξάθνληαη ζην Σηκνιφγην θαη  ζηελ Δ..Τ.   
 
Άπθπο 9ο      ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ-ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΡΓΑΗΩΝ-ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΣΗΜΩΝ 
 

Οη αλαγξαθόκελεο πνζόηεηεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο πξνζθνξάο κεηξήζεθε/αλ θαηά πξνζέγγηζε 
από ηα ζρέδηα θαη από πξνκεηξήζεηο επί ηόπνπ. Οη νξηδόκελεο πνζόηεηεο εθάζηνπ θνλδπιίνπ ζα 
παξζνύλ από ηα αθξηβή επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. 
Οη επηκεηξήζεηο ζα ζπληάζζνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη από ηνλ αλάδνρν ζύκθσλα κε ην άξζξν151 
ηνπ Ν.4412/2016. 
Οη πηζηνπνηήζεηο ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαηά κεληαία ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηηο δηαηάμεηο          
ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016.  
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 4412/16.   
Οη εξγαζίεο ζα αλαζεσξνχληαη κε ην ζπληειεζηή αλαζεσξήζεσο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ κειέηεο. 

Η θαηακέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ δηαθόξσλ εηδώλ εξγαζίαο ζα γίλεηαη ζηα εθηειεζζέληα κέξε 
ηνπ έξγνπ θαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο, ρσξίο λα επηηξέπνληαη λα ιακβάλνληαη ππόςε 
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ηπρόλ έζηκα ή ζπλήζεηεο έζησ θαη γεληθά παξαδεθηέο, εθηόο αλ ξεηά αλαθέξεηαη εηδηθόο ηξόπνο 
κέηξεζεο ζην ηηκνιόγην κειέηεο. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ παίξλνληαη όια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ 
επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ. Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα 
θαη δαπάλε ηνπ αλαδόρνπ θαη ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Τα επηκεηξεηηθά ζρέδηα 
ιακβάλνληαη από θνηλνύ κεηαμύ επηβιέπνληνο θαη αλαδόρνπ. 
Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζπκβαηηθά ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη θαηά ην ρξφλν 
εθηέιεζήο ηνπο θαη πνηέ εθ ησλ πζηέξσλ πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ φπνπ ζα βεβαηψλεηαη φηη 
απηέο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε κειέηε, αιιηψο ζα ζεσξνχληαη άθπξεο θαη 
νη εξγαζίεο σο κε εθηειεζκέλεο θαη ζπλεπψο δελ ζα πηζηνπνηνχληαη.  

 
Άπθπον 10ο       ΠΔΡΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΓΟΚΗΜΩΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δαπάλε ηνπ, λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 
ε εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, φπσο θξηζεί ζθφπηκν, ζα πξνβεί θαη ε Τπεξεζία. 
Πξηλ απφ ηελ δηαγξάκκηζε ζα πξνεγεζεί ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηνπ πιηθνχ απφ ην Κεληξηθφ 
Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΔΓΔ-Γ14-Γ.Γ.Γ.Δ.) ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
παξνπζία ηεο ππεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ παξαζθεπή ηνπ πιηθνχ. ηε ζπλέρεηα ζα ιεθζεί δείγκα 5 
ρηιηνγξάκκσλ ζε θαηάιιειν δνρείν πνπ ζα ζηαιεί ζην Κεληξηθφ Δξγαζηήξην. ηε ζπλέρεηα θαη εθ 
φζνλ θξηζεί φηη πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ν αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηε δηαγξάκκηζε ησλ νδψλ. 
Δξγαζηεξηαθά δείγκαηα 5 ρηιηνγξάκκσλ ζα ιεθζνχλ επίζεο ζηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηεο 
δηαγξάκκηζεο γηα λα ειεγρζνχλ επίζεο απφ ην Κεληξηθφ εξγαζηήξην ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. 

 
Άπθπο 11ο      ΖΜΑΝΖ 
 

α) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  θαηά ην ζηάδην εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ λα πξνβαίλεη ζηελ 
ηνπνζέηεζε θαη λα επηκειείηαη ηεο ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
πξνζσξηλψλ θαηά ηα δηεζλή πξφηππα, ζεκάησλ, θαλψλ, αληαλαθιαζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη ζεκάησλ 
θ.ιπ.  φπσο θαη ηξνρνλφκσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία επί ηεο νδνχ θαη επί ησλ 
παξαθακπηήξησλ θαη πξνζπειάζεσλ θαη γεληθψο επί φισλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ έξγνπ θαηά ηε κέξα 
θαη ηελ λχρηα πξνο αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, επζπλφκελνο πνηληθψο θαη αζηηθψο 
γηα θάζε αηχρεκα, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, είηε απφ ην εξγαδφκελν ζ' απηφλ εξγαηνηερληθφ 
πξνζσπηθφ, είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα, πνπ απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ. 
β) ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο εθηειέζεη πιεκκειψο ηελ ζήκαλζε ππφθεηηαη ζε αλέθθιεηε 
πνηληθή ξήηξα 30,00 ΔΤΡΩ γηα θάζε θαθψο ηνπνζεηεκέλν ζήκα ή κε ηνπνζεηεκέλν ζηε ζέζε πνπ 
επηβάιιεηαη. 
Η ξήηξα απηή είλαη αλεμάξηεηε απφ απηή πνπ ην νηθείν άξζξν ηεο παξνχζεο πξνβιέπεη, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηελ έγθαηξε εθηέιεζε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ ζεκάλζεσο. Η 
Τπεξεζία αλεμαξηήησο ηεο εθαξκνγήο ησλ θπξψζεσλ ησλ  θείκελσλ δηαηάμεσλ "πεξί Γεκνζίσλ 
Έξγσλ" ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πεξί εθπηψζεσο ηνπ εξγνιάβνπ θχξσζε, έρεη ηε 
δπλαηφηεηα  λα εθηειέζεη ηε ζήκαλζε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο δελ παχεη 
θαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί εμαηηίαο ηεο 
ακέιεηαο ηνπ απηήο. 
Η δαπάλε εθηειέζεσο ηεο παξαπάλσ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ εξγαζίαο εθπίπηεη απφ ηνλ 
ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 
Άπθπο 12ο      ΚΑΘΗΔΡΩΖ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) 
 

χκθσλα κε ην Π.Γ.305/96 θαη ηελ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. αξηζκ. 433/19-9-2000 
(ΦΔΚ 1176/22-9-2000 ηεχρνο Β΄) κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ζπληάζζεηαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο 
Τγείαο (Φ.Α.Τ.). Ο Φάθεινο απηφο ζα ζπληάζζεηαη κε ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, ζα ππνβάιιεηαη ζηε 
Γ/λνπζα ππεξεζία θαη αληίγξαθφ ηνπ ζα ππάξρεη θαη ζην εξγνηάμην. Ο θάθεινο απηφο ζα αλαλεψλεηαη 
κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη ζα παίξλεη ηελ νξηζηηθή ηνπ κνξθή κε ην πέξαο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 
πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 305/96. εκεηψλεηαη φηη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή 
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παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν Φ.Α.Τ., φπσο νξίδεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 
170 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

Άπθπο 13ο  ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 

         ΟΡΗΣΗΚΖ  ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 

O ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε 
ζπληήξεζή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/16 θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ 

δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη ζε δέκα πέντε (15) μήνερ . 
O ρξφλνο εγγχεζεο αξρίδεη απφ ηελ βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, αλ εληφο δχν (2) κελψλ 
απφ απηήλ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, εηδάιισο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 
νπνία ππνβιήζεθε, ή θαζ’ νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε, ε ηειηθή επηκέηξεζε. 
Καηά ηνλ ρξφλν εγγπήζεσο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληεξήζεσο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
επηζεσξεί ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε 
ηνπο. Δξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απφ ηε ρξήζε εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ  
Τπεξεζία. 
 Καηά ηνλ ρξφλν εγγπήζεσο ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο απνθαηαζηάζεσο ηφζν ηνπ  
θαηαζθεπαζζέληνο απφ ηνλ ίδην έξγνπ φζν θαη ησλ ηπρφλ επί ηνπ έξγνπ απηνχ κεηαγελέζηεξα 
θαηαζθεπαζζέλησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ (αζθαιηηθή επίζηξσζε, ζπκπιεξσκαηηθή ζηξψζε, 
εξείζκαηα  θ.ιπ), εληφο πάληνηε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο θαη εθφζνλ νη θζνξέο θαη νη ελ γέλεη δεκίεο 
νθείινληαη ζε αίηηα  πιεκκεινχο θαηαζθεπήο απφ ηνλ αλάδνρν ησλ αλαιεθζέλησλ έξγσλ θαη 
δηαθνξψλ ή ειιείςεσλ απφ φ,ηη  νξίδεη ε ζχκβαζε.    
ε πεξίπησζε πνπ ιάβνπλ ρψξα δεκίεο αλσηέξαο βίαο θαηά ηνλ ρξφλν εγγπήζεσο ηνπ αλαδφρνπ, 
απηέο ζα εθηεινχληαη  απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ ηνλ αλάδνρν  θαηφπηλ απνδεκηψζεσο.  
Η Οξηζηηθή παξαιαβή ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 172 ηνπ Ν.4412/16.  

 
 
 
 
 
Γρεβενά, 6-04-2020 
 
 
 
            Ο σντάκτης 
 
 
       Κρίκος Νικόλαος   
    Πολιτικός Μητανικός Σ.Ε. 
 

                                       Γρεβενά, 7-04-2018 
 
                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
                                         Ο  Διεσθσντής  Σ.Τ. 
 

 
 

                   Καρέτσος Αναστάσιος  
                    Μητανολόγος   Μητανικός 

 
 
 

              


