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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή της Α’ Φάσης των απαιτούµενων έργων για την 
αποκατάσταση των βλαβών που έχουν διαπιστωθεί στο παλαιό τµήµα του προσήνεµου 
µώλου του λιµένα Σητείας, δηλαδή στο τµήµα των πρώτων περίπου 150,0m, πριν την 
επέκταση του. 
 
Οι βλάβες που διαπιστώνονται σύµφωνα µε τις έως τώρα µελέτες και επιθεωρήσεις που 
έχουν γίνει, στο παλαιό τµήµα του προσήνεµου µώλου του λιµένα της Σητείας, οι οποίες 
απαιτούν άµεση επισκευή, παρουσιάζονται στο Σχέδιο Λ-1 και αφορούν συνοπτικά στα 
ακόλουθα :  
 
• Υποσκαφές στον πόδα του κρηπιδοτοίχου στην υπήνεµο πλευρά, σε δύο τµήµατα, 

σε απόσταση περίπου 22,50m από την ρίζα του κρηπιδώµατος 
• ∆εν έχει κατασκευαστεί προστασία ποδός, σε όλο το µήκος του παλαιού τµήµατος 

του προσήνεµου µώλου, δηλαδή σε µήκος περίπου 150,50m. 
• ∆ιεύρυνση κατακόρυφων αρµών µεταξύ των στηλών των τεχνητών ογκολίθων, 

διαπιστώθηκαν σε δύο θέσεις κατά µήκος του κρηπιδώµατος του προσήνεµου µώλου. 
Η διεύρυνση του κατακόρυφου αρµού µεταξύ των στηλών, στη µία εκ των δύο θέσεων, 
έχει προκαλέσει αντίστοιχα διεύρυνση αρµού και δηµιουργία διακένου στον 
προφυλακτήριο τοιχίο στην ανωδοµή  

• Σηµαντικές φθορές και ρωγµές, στην ανωδοµή και στο κατάστρωµα του παλαιού 
τµήµατος του προσήνεµου µώλου. Η ράµπα εξυπηρέτησης ενός Ε/Γ - Ο/Γ σκάφους, η 
οποία είχε διαµορφωθεί στη ρίζα του κρηπιδώµατος, έχει καταστεί µη λειτουργική 
δεδοµένου ότι έχει αποκαλυφθεί ο οπλισµός από την φθορά του σκυροδέµατος. Φθορές 
και αποκολλήσεις λίθων εντοπίζονται στο µέτωπο της ανωδοµής, το οποίο φέρει 
λιθεπένδυση, µε αποτέλεσµα να έχουν αποκαλυφθεί σε ορισµένα τµήµατα τα αγκύρια 
των προσκρουστήρων που έχουν τοποθετηθεί. 

 
Τα προτεινόµενα έργα δύναται να κατασκευαστούν κατά φάσεις, ανάλογα µε την διαθέσιµη 
χρηµατοδότηση. Λαµβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα των επισκευών σε κάθε τµήµα ( 
ύφαλο ή εξαλο) και το κόστος κατασκευής, κρίνεται ως άµεση προτεραιότητα η επισκευή 
των υποσκαφών και των έργων προστασίας ποδός και έπεται η αποκατάσταση των βλαβών 
στην ανωδοµή.  
Έτσι, διακρίνονται τρεις φάσεις κατασκευής, α) Στην Α' Φάση περιλαµβάνονται τα έργα 
της άµεσης αποκατάστασης των υποσκαφών για την προστασία του πόδα του 
κρηπιδοτοίχου στα τµήµατα που έχουν δηµιουργηθεί σπηλαιώσεις, καθώς και τα έργα για 
την σφράγιση του αρµού στο προφυλακτήριο τοιχίο, β) στην Β' Φάση περιλαµβάνονται 
τα έργα για την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων για την προστασία ποδός σε όλο 
το µήκος του κρηπιδώµατος του παλαιού τµήµατος του προσήνεµου µώλου και γ) στην Γ' 
Φάση να κατασκευαστούν τα έργα για την αποκατάσταση των ανωδοµών. 
 
Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή των έργων της Α’ Φάσης. 
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2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
 
Τα προτεινόµενα έργα αφορούν στις εργασίες για την επισκευή / αποκατάσταση των 
βλαβών του παλαιού τµήµατος του προσήνεµου µώλου. Τα προτεινόµενα έργα 
παρουσιάζονται στα Σχέδια Λ-2 και Λ-3 και αφορούν στα ακόλουθα : 
 
• Αποκατάσταση βλαβών από υποσκαφές στο τµήµα Α1Α2 και στο τµήµα Α3Α4 

µήκους 16,50m και 13,65m περίπου, όπου διαπιστώνονται υποσκαφές στον πόδα του 
κρηπιδοτοίχου.  

• Μερική Προστασία ποδός, σε τµήµα του παλαιού τµήµατος του προσήνεµου µώλου. 
Η προστασία ποδός προτείνεται να κατασκευαστεί σε µήκος περίπου 65,0m.   

• Αποκατάσταση διευρυµένων αρµών, µεταξύ των στηλών των τεχνητών ογκολίθων 
που µορφώνουν τον κρηπιδότοιχο. 

 
Ειδικότερα, 
 
α) Αποκατάσταση βλαβών από υποσκαφές 
Η αποκατάσταση των βλαβών από υποσκαφές στον πόδα του κρηπιδοτοίχου προτείνεται 
να γίνει µε την επιµελειµένη τοποθέτηση σακκολίθων και µε την εν συνεχεία πλήρωση µε 
ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα. Στα τµήµατα που η υποσκαφή διαπιστώνεται µε βάθος 
µικρότερο από 1,0m, το κενό που έχει δηµιουργηθεί θα "σφραγίζεται" µε ύφαλο χυτό 
σκυρόδεµα. Στα υπόλοιπα τµήµατα προτείνεται η τοποθέτηση σακκολίθων προκειµένου να 
"σφραγιστεί" το κενό που έχει δηµιουργηθεί στον πόδα του κρηπιδοτοίχου. Οι σακκόλιθοι, 
θα πληρωθούν µε επί τόπου παραγόµενο σκυρόδεµα κατηγορίας κατ' ελάχιστο C20/25, ενώ 
η κατασκευή του ύφαλου έγχυτου επί τόπου σκυροδέµατος θα γίνει µε σκυρόδεµα 
κατηγορίας C25/30.  
 
Από τα διαθέσιµα στοιχεία, στο τµήµα Α1Α2, µήκους περίπου 16,50m, το µέγιστο βάθος 
της υποσκαφής είναι 1,0m περίπου και το µέγιστο ύψος περίπου 0,60m. Στο τµήµα αυτό 
προτείνεται η τοποθέτηση σακκολίθων, οι οποίοι θα πληρωθούν µε σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25. Οι σακκόλιθοι θα τοποθετούνται έτσι ώστε να ενσφηνώνονται στα έγκοιλα των 
οπών και κατά τρόπο ώστε τα κενά µεταξύ σακκολίθων της ίδια σειράς, ή/και µεταξύ 
διαδοχικών σειρών σακκολίθων, να είναι όσο το δυνατόν µικρότερα. Η τοποθέτηση θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η οπή της υποσκαφής θα σφραγίζεται πλήρως µε τους 
σακκολίθους και δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε µετακίνηση των σακκολίθων µετά την 
οριστική τοποθέτηση τους. Στο τµήµα Α3Α4, µήκους περίπου 13,65m, το µέγιστο βάθος 
της υποσκαφής διαπιστώθηκε έως 0,50m και το µέγιστο ύψος έως 0,80m. Στο τµήµα αυτό 
προτείνεται η "σφράγιση" της υποσκαφής µε ύφαλο χυτό σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 
(βλ. Σχέδια Λ-7.1 έως Λ-7.4).   
 
β) Εργα προστασίας ποδός 
Η µερική προστασία του πόδα του κρηπιδοτοίχου από υποσκαφή, προτείνεται να γίνει στο 
τµήµα Α-Α4 µε την τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεµα και φυσικών 
ογκολίθων βάρους 3,0tn έως 5,0tn, όπως παρουσιάζεται στα Σχέδια 7.1 έως 7.4.  
 
Η προστασία ποδός προτείνεται σε µήκος έως 8,0m περίπου από το µέτωπο του 
κρηπιδότοιχου. Προ της τοποθέτησης των τεχνητών ογκολίθων προτείνεται ο επιµεληµένος 
καθαρισµός για την εξοµάλυνση του πυθµένα έµπροσθεν του κρηπιδοτοίχου όπως 
παρουσιάζεται στο Σχέδιο Λ-6. Ο καθαρισµός για την εξοµάλυνση του πυθµένα θα γίνει σε 
ικανή απόσταση και κατ' ελάχιστο 2,0m από τον πόδα του κρηπιδοτοίχου, προκειµένου να 
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µην προκληθεί βλάβη στον κρηπιδότοιχο. Ιδιαίτερη επιµέλεια απαιτείται έτσι ώστε να µην 
προκληθεί διεύρυνση των υφιστάµενων υποσκαφών.   
 
Μετά την εξοµάλυνση του πυθµένα, κατασκευάζεται στρώση από λιθορριπές ατοµικού 
βάρους 0,50 έως 100Κg έως τη στάθµη -10,80m. Ανω της στρώσης των λιθορριπών 
διαστρώνεται εξισωτική στρώση από σκύρα επί της οποία τοποθετούνται οι τεχνητοί 
ογκόλιθοι προστασίας ποδός (ΤΟΠ). Στην εγκάρσια διεύθυνση ως προς τον κρηπιδότοιχο 
τοποθετείται ένα (1) τεµάχιο ΤΟΠ κατά την παρούσα Α’ Φάση κατασκευής των έργων. Οι 
ΤΟΠ έχουν διαστάσεις 5,0m x 5,0m x 0,80m και κατασκευάζονται από σκυρόδεµα C20/25. 
Στο πρώτο τµήµα του κρηπιδοτοίχου, όπου διαπιστώνονται υποσκαφές, ο πρώτος ΤΟΠ 
τοποθετείται σε απόσταση περίπου 2,0m από τον πόδα. Το κενό µεταξύ του πρώτου ΤΟΠ 
και του πόδα του κρηπιδοτοίχου, πληρώνεται µε ύφαλο χυτό σκυρόδεµα κατηγορίας 
C25/30, το οποίο κατασκευάζεται έως τη στάθµη -9,85m (βλ. Σχέδια Λ-7 και Λ-5).    
 
γ) Αποκατάσταση διευρυµένων αρµών 
Στις θέσεις που εντοπίζονται οι κατακόρυφοι αρµοί µε σηµαντικό εύρος, δηλαδή  
µεγαλύτερο από 10,0cm, θα τοποθετηθούν επιµήκεις κυλινδρικοί σακκόλιθοι, οι οποίοι θα 
πληρωθούν µε επί τόπου παραγόµενο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 
Μεταξύ των στηλών 14 και 15, προτείνεται η τοποθέτηση επιµήκων κυλινδρικών 
σακκολίθων για την σφράγιση του αρµού έως την ανωδοµή. Προ της σκυροδέτησης για 
την πλήρωση των σακκολίθων θα τοποθετηθεί διαµήκης οπλισµός 4Φ12 και εγκάρσιος 
Φ10/20.  
 
Μετά την τοποθέτηση των σακκολίθων και την πλήρωση τους µε σκυρόδεµα και αφού 
διασφαλίζεται το σφράγισµα του αρµού στο µέτωπο του κρηπιδοτοίχου, θα γίνει µερική 
καθαίρεση του δαπέδου στην ανωδοµή προκειµένου να διαπιστωθεί το βάθος που 
σχηµατίζεται ο διευρυµένος αρµός κατά πλάτος του κρηπιδώµατος και όπισθεν του 
µετώπου. Το κενό που ενδεχόµενα σχηµατίζεται όπισθεν του µετώπου του κρηπιδοτοίχου 
θα πληρωθεί µε ύφαλο χυτό σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30. Εφ όσον ο αρµός εκτείνεται 
έως το µέτωπο στην εξωτερική πλευρά του κρηπιδοτοίχου, τότε προ της σκυροδέτησης µε 
ύφαλο σκυρόδεµα θα τοποθετηθεί επιµήκης σακκόλιθος καθ ύψος του κρηπιδοτοίχου και 
στην προσήνεµο πλευρά. Ιδιαίτερη επιµέλεια απαιτείται έτσι ώστε να µην προκληθεί 
οποιαδήποτε βλάβη στο τοιχίο της ανωδοµής (βλ. Σχέδιο Λ-4).  
  
Στη θέση που διαπιστώνεται ο διευρυµένος αρµός στο προφυλακτήριο τοιχίο και που στην 
υποβρύχια αυτοψία του 2012, αυτός εκτεινόταν και µεταξύ των στηλών των τεχνητών 
ογκολίθων και έως την έδραση του κρηπιδοτοίχου, απαιτείται να επιβεβαιωθεί η επισκευή 
του. Εφόσον, διαπιστωθεί ότι ο αρµός αυτός υφίσταται µεταξύ των στηλών του 
κρηπιδοτοίχου και είναι σηµαντικός (>10,0cm), θα σφραγιστεί επίσης µε κυλινδρικούς 
επιµήκεις σακκολίθους όµοια µε τα προαναφερόµενα (βλ. Σχέδιο Λ-4).  
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3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Στην Α' Φάση κατασκευής θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες :  
 
1. Τοπική εξοµάλυνση και καθαρισµός του θαλασσίου πυθµένα, προκειµένου να 

διαµορφωθούν οι επιφάνειες για την κατασκευή της στρώσεως των λιθορριπών για την 
έδραση των Τεχνητών ογκολίθων προστασίας ποδός. Οι κλίσεις διαµόρφωσης των 
πρανών εκσκαφής θα είναι κατ ελάχιστο 1:2 (κατ:οριζ) και προτείνεται σε απόσταση 
2,0m από τον κρηπιδότοιχο. Σε µικρότερη απόσταση, ο καθαρισµός θα γίνεται µε την 
βοήθεια εξειδικευµένου καταδυτικού συνεργείου. 

 
Στον θαλάσσιο πυθµένα έµπροσθεν του κρηπιδοτοίχου, µεταξύ άλλων έχουν καταπέσει 
διάφορα αντικείµενα, όπως παλαιά τεµάχια σκυροδέµατος, αλυσίδες, λάστιχα, 
λιθορριπές και φυσικοί ογκόλιθοι κλπ. Συναντώνται επίσης και τµήµατα σακκολίθων από 
παλαιότερες επεµβάσεις. Η αποµάκρυνση των υλικών αυτών θα γίνει µε ιδιαίτερη 
προσοχή και κανένα από τα παραπάνω υλικά δεν προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί για το 
παρόν έργο. Τα υλικά αυτά θα αποµακρυνθούν και θα οδηγηθούν είτε σε χερσαίο χώρο 
που θα υποδειχθεί από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, είτε σε θαλάσσιο χώρο 
εφόσον αυτό προβλέπεται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου. 

 
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στις περιπτώσεις λιθορριπών, ογκολίθων, σακκολίθων κλπ 
υλικών, τα οποία είτε είναι "σφηνοµένα", είτε υπάρχει µε οποιοδήποτε τρόπο 
«σύνδεση» µε το υφιστάµενο έργο. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει, πέραν των αναφεροµένων στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ότι η εκτέλεση 
της εργασίας δεν πρόκειται να διαταράξει το παλαιό και υποκείµενο πρίσµα έδρασης της 
κατασκευής, ή ότι δεν θα υποθεµελιώσει περαιτέρω την υφιστάµενη κατασκευή. 

 
Η εργασία του καθαρισµού του πυθµένα θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο µε ιδιαίτερη 
προσοχή και µετά από επισταµένη ύφαλη αυτοψία που θα πραγµατοποιηθεί από 
εξειδικευµένο καταδυτικό συνεργείο, αλλά και παρουσία του κατά την εκτέλεση της 
συγκεκριµένης εργασίας, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
επικινδυνότητας για την ασφάλεια του κρηπιδώµατος και των συνεργείων. 

 
2. Τοποθέτηση σακκολίθων  από σκυρόδεµα. Οι σακκόλιθοι εκ σκυροδέµατος θα 

τοποθετηθούν µετά τον καθαρισµό του θαλασσίου πυθµένα στις θέσεις που 
προαναφέρθηκαν. Οι σακκόλιθοι θα τοποθετούνται έτσι ώστε να "σφραγίζουν" κατά το 
δυνατόν τις σπηλαιώσεις που έχουν δηµιουργηθεί.  

 
3. Κατασκευή στρώσης λιθορριπών 0,50 έως 50,0Κg, µε πλάτος στη στέψη 5,0m, 

και σε µήκος έως την τοµή 6, δηλαδή περίπου 65,0m, προκειµένου να τοποθετηθεί ένα 
τεµάχιο τεχνητού ογκολίθου (ΤΟΠ) από σκυρόδεµα, όπως παρουσιάζεται στα Σχέδια Λ-
7. Ο ΤΟΠ αυτός θα λειτουργήσει ως "καλούπι" προκειµένου να ακολουθήσει η πλήρωση 
µε χυτό επί τόπου σκυρόδεµα.  

 
4. Σφράγιση σπηλαιώσεων µε ύφαλο χυτό σκυρόδεµα C25/30. Μετά την 

τοποθέτηση των τεχνητών ογκολίθων ποδός, το ύφαλο χυτό σκυρόδεµα, θα 
"σφραγίσει" πλήρως τα κενά που δεν θα έχουν καλυφθεί στις θέσεις των σακκολίθων, 
αλλά και τις σπηλαιώσεις στις θέσεις που δεν τοποθετούνται σακκόλιθοι. 

 
5. Σφράγιση κατακόρυφων αρµών. Στους κατακόρυφους αρµούς θα 

χρησιµοποιηθούν επιµήκεις κυλινδρικοί σακκόλιθοι, κατάλληλων διαστάσεων και θα 
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λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε ο σακκόλιθος να διατηρείται στη θέση σφράγισης 
του αρµού και να µην "διαρρέει" τυχόν ύφαλο σκυρόδεµα που θα χρησιµοποιηθεί για 
την πλήρωση του αρµού όπισθεν του µετώπου. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η 
τοποθέτηση σιδηρού διαµήκους οπλισµού 4Φ12 και εγκάρσιου Φ10/20. Η τοποθέτηση 
των σακκολίθων, των κατακορύφων αρµών θα πρέπει να επανελεγχθούν από το 
καταδυτικό συνεργείο για να διαπιστωθεί η κατάσταση τους και η ορθή τοποθέτηση και 
διατήρηση τους στις αρχικές τους θέσεις. Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του 
σακκολίθου θα γίνει τοπική καθαίρεση της ανωδοµής προκειµένου να εξακριβωθεί το 
εύρος του αρµού σε όλο το πλάτους µώλου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η διάνοιξη του 
αρµού συνεχίζεται και στην προσήνεµο πλευρά, ο αρµός θα σφραγιστεί και στο 
προσήνεµο µέτωπο όµοια µε τα ανωτέρω. Στη συνέχεια, θα πληρώνεται µε ύφαλο χυτό 
σκυρόδεµα το τµήµα µεταξύ των σακκολίθων. Ιδιαίτερη µέριµνα απαιτείται ώστε να 
µην προκληθεί βλάβη στον προφυλακτήριο τοίχο κατά την εργασία των καθαιρέσεων.  

 
6. Αποκατάσταση αρµού προφυλακτήριου τοιχίου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στα προηγούµενα κεφάλαια. 
 

7. Χώρος εργοταξίου και υλικά κατασκευής 
 

Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται για την κατασκευή των έργων, είναι όµοιες µε αυτές των 
περισσοτέρων λιµενικών έργων. Εντούτοις, επισηµαίνονται τα ακόλουθα :  
 
Ο εργοταξιακός χώρος θα καταλαµβάνει τµήµα του χερσαίου χώρου του λιµένα και θα 
ληφθεί µέριµνα έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η λειτουργία του λιµένα στα κρηπιδώµατα 
που δεν θα εκτελούνται έργα. Τα υλικά θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε κατά το δυνατόν 
να ενσωµατώνονται άµεσα στις θέσεις κατασκευής τους. 
 
Η κατασκευή των έργων θα γίνει µε χρήση χερσαίου ή πλωτού εξοπλισµού λαµβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα µέτρα για την µη πρόκληση βλάβης στο κρηπιδωµα.  
 
Η προµήθεια των λιθορριπών και λίθων θα γίνει από λατοµείο που λειτουργεί νόµιµα και η 
µεταφορά τους από την θέση του λατοµείου, µπορεί να γίνει µε φορτηγά έως την θέση 
των έργων και στη συνέχεια µε φορτηγίδες και κατάλληλο πλωτό εξοπλισµό στην θέση 
κατασκευής του έργου σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Η φωτοσήµανση κατά την εκτέλεση των εργασιών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας θα 
γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεµικού Ναυτικού ή τις 
υποδείξεις των αρµόδιων λιµενικών αρχών. 
 
8. Προστασία περιβάλλοντος 
 

Προτείνεται κατά την εκτέλεση των έργων να τηρηθούν τα ακόλουθα :  
 
� Απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, µπορούν να εξασφαλισθούν από 

νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε την 
απαιτούµενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και µε την προϋπόθεση ότι 
αυτοί τηρούνται επακριβώς.  

� Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και την λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται 
κατά προτεραιότητα οι απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του 
περιβάλλοντος.  



[ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ] 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ   7 

� ∆ιαβροχή, όταν απαιτείται, των θαλάµων αποθήκευσης αδρανών  υλικών, για την  
αποφυγή δηµιουργίας σκόνης. 

� Μεταφορά  των αδρανών υλικών µε σκεπασµένα φορτηγά οχήµατα στην περιοχή 
εγκατάστασης του εργοταξίου. 

� Τα καύσιµα και λιπαντικά που παράγονται κατά τη συντήρηση ή επισκευή των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων του εργοταξίου, θα συλλέγονται και θα οδηγούνται στους 
κατάλληλους χώρους, σύµφωνα  µε τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία. Η διαχείριση 
των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04) ‘Αντικατάσταση της 98012/2001/96 ΚΥΑ’ 

� Απαγόρευση πλύσης οχηµάτων και µηχανηµάτων αναδόχου,  τόσο στην περιοχή του 
εργοταξίου όσο και στην περιοχή του έργου. 

� Ύπαρξη απορροφητικών υλικών (π.χ. πριονίδι, άµµος) σε επαρκείς ποσότητες, για 
συγκράτηση καυσίµων και λιπαντικών σε περίπτωση διαφυγής τους. 

� Συλλογή των προαναφερθέντων απορροφητικών υλικών σε περίπτωση 
χρησιµοποίησης τους και κατόπιν διάθεση τους σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 

� Τακτική επιθεώρηση των απορροφητικών υλικών, και άµεση αντικατάστασή τους, σε 
περίπτωση διαπίστωσης αυξηµένης προσρόφησης υγρασίας. 

� Τακτική συλλογή και διάθεση προς ΧΥΤΑ ή κατάλληλο εγκεκριµένο χώρο των 
απορριµµάτων των παραγόµενων στον χερσαίο χώρο του εργοταξίου. 

� Απαγόρευση απόρριψης οποιασδήποτε ποσότητας στερεών αποβλήτων στη 
θάλασσα. 

� Τακτικός καθαρισµός  των υδάτων από µικροαπορρίµµατα. Συλλογή και διάθεση των 
απορριµµάτων αυτών προς ΧΥΤΑ ή κατάλληλο εγκεκριµένο χώρο 

� ∆ιάθεση των προϊόντων των από θαλάσσης διενεργούµενων εκσκαφών 
(βυθοκορηµάτων), σε κατάλληλο εγκεκριµένο χώρο 

� Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του εργοταξίου και του έργου και η 
χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί 
θορύβου.  Τήρηση των διατάξεων περί εργοταξιακού θορύβου και συγκεκριµένα: 

∗ ΚΥΑ 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9-9-86 

∗ ΚΥΑ 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18-10-88 

∗ ΚΥΑ 5/2375/ΦΕΚ 689/Β/18-10-88 

∗ ΚΥΑ 765/ΦΕΚ 81/Β/21-02-91 

∗ Σχετικά µε τον θόρυβο που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τον εξοπλισµό 
κατασκευής του έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στην µε αριθµ. 
37393/2028/29.9.2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003) « Μέτρα και όροι για τις 
εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 
(ΦΕΚ 286/Β/07). 

� Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκποµπή αερίων των µηχανηµάτων του έργου, 
ώστε να τηρούνται οι οριακές τιµές και τα κρίσιµα επίπεδα ποιότητας της ατµόσφαιρας 
αναφέρονται στις ακόλουθες αποφάσεις:  

∗ ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β΄ 488), µε την οποία καθορίζονται 
µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.  

∗  ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β΄ 920), µε την οποία 
καθορίζονται τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 
αρωµατικών υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε 
τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.  

� Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποκαταστήσει άµεσα οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στο 
υφιστάµενο κρηπίδωµα κατά την εκτέλεση των εργασιών 
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� Θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που ορίζει η νοµοθεσία (Π∆ 
305/96: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ») 

� Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) θα πρέπει 
να αποµακρυνθεί µετά το πέρας των εργολαβιών και ο χώρος να αποκατασταθεί 
πλήρως ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου. 

� Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιµετώπιση 
τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από τη λειτουργία των µηχανηµάτων. 

� Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς».  

� Πριν την κατασκευή των έργων θα ληφθούν όλες οι απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

 

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο προϋπολογισµός κατασκευής των έργων της Α’ Φάσης για την βελτίωση του παλαιού 
τµήµατος του λιµένα Σητείας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων 
Εργασιών του Ν. 4412/2016 ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων 
€υρώ (145.000€). 
 
Στο ανωτέρω ποσόν περιλαµβάνονται οι δαπάνες:   

α) 18% για ΓΕ&ΟΕ,  
β) 15% για Απρόβλεπτα και  
γ) 24% για ΦΠΑ. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  

 

 

 

       ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ  
  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 
                    Λιµενολόγος - Ακτοµηχανικός 

   

                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σητεία, ................................ 2020                                       Σητεία, ................................ 2020 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει 
το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 
µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του 
Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα 
κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, 
έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε 
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου.  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 
λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
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(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών 
µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων 
κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των 
παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το ∆ηµόσιο 

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες 
των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, 
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, 
χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

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

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

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

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

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

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

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

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

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και 
φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
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. 
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1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

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

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

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

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

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

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

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

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών 
κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου 
(π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων 
κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής 
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του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική 
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν 
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση 
ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση 
των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

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

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

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

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

1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), 
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

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

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες 
οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα 
οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
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(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που 
µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες 
και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας 
από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες 
από ασφάλιση). 

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

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

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

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

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

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  
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(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς 
αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

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

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών 
που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 
του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 
παράδειγµα: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

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

      DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 
παρόν Τιµολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος. 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 

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

      DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

      ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου. 
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 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 στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 
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ΑΡΘΡΟ Λ.1 :  Έξαλες καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών λιµενικών έργων χωρίς 
την  χρήση εκρηκτικών υλών 

  Κωδικός Αναθεώρησης Λ 1.03 - ΛΙΜ 1123 

Καθαίρεση εξάλων τµηµάτων κάθε είδους κατασκευών λιµενικών έργων, σε οποιοδήποτε 
ύψος άνω της θαλάσσης, αποτελουµένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδοµές, 
λιθοδέµατα, άοπλο ή ωπλισµένο σκυρόδεµα, µεταλλικές κατασκευές κλπ., καθώς και των 
ενσωµατωµένων σε αυτά εξαρτηµάτων όπως αγωγοί, µεταλλικά εξαρτήµατα, δέστρες, 
προσκρουστήρες, κλίµακες, εξοπλισµός θαλάσσιας σήµανσης κλπ., χωρίς την χρήση 
εκρηκτικών υλών, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως τυχόν εµπεριεχοµένων υλικών, 
όπως λιθορριπών ή αµµοχαλίκων πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών 
κιβωτίων κλπ. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α) Η αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη 
θαλάσσης µεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρµόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  
ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως µεταφοράς, σε 
θέσεις εγκεκριµένες από τις αρµόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούµενη 
πρόσχωση να µη µειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,  

ή/και 

β) Η µεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και 
µεθόδου µεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του 
έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την µελέτη του έργου, και 
εγκρίνονται αρµοδίως, προς χρήση στο έργο ή προς µελλοντική χρησιµοποίησή τους, 

Η ως άνω καθαίρεση, αποκόµιση, µεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται 
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους. 

Ενιαία τιµή ανά κυβικό µέτρο µε επιµέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση κατασκευής ή 
τµήµατος αυτής. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆εκαεπτά Ευρώ και ογδονταπέντε λεπτά  

Αριθµητικώς: 17,85 € 

 



 [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ] 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ   11

ΑΡΘΡΟ Λ.2 : Τοπική εκσκαφή / εξοµάλυνση πυθµένα 
  Κωδικός Αναθεώρησης N1 - ΛΙΜ 1210 
 

Τοπικές εκσκαφές για την εξοµάλυνση του θαλασσίου πυθµένα µε ιδιαίτερη επιµέλεια πλησίον 
του πόδα του κρηπιδοτοίχου µε εξειδικευµένο καταδυτικό συνεργείο. Περιλαµβάνει την 
εκσκαφή πυθµένα θαλάσσης αποτελούµενου από υλικά που δύνανται να αποληφθούν µε 
εκσκαπτικό εξοπλισµό αναρρόφησης ή κάδο εκσκαφής, χωρίς προηγούµενη 
διατάραξη/αναµόχλευση, ήτοι υλικά υδατοπερατά, χωρίς ή µε µικρή συνεκτικότητα, όπως 
κοκκώδη εδάφη πολύ χαλαρά έως χαλαρά (χαλαρές άµµοι, λεπτοί χάλικες, αµµοχάλικα), 
συνεκτικά εδάφη πολύ µαλακά έως µαλακά (άργιλοι, ιλύες, αµµοϊλύες µεγάλης 
περιεκτικότητας σε νερό), σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την εκβάθυνση 
λιµενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, ή την κατασκευή αυλάκων θεµελιώσεως λιµενικών 
έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του πυθµένα, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 ‘’Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών’’. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α) Η αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των βυθοκορηµάτων σε βάθη 
θαλάσσης µεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρµόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  ΓΕΝ) ή 
προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως µεταφοράς, σε θέσεις 
εγκεκριµένες από τις αρµόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούµενη πρόσχωση να 
µη µειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,  

ή/και 

β) Η µεταφορά των κατάλληλων βυθοκορηµάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και 
µεθόδου µεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου 
ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την µελέτη του έργου και εγκρίνονται αρµοδίως, 
για την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για µελλοντική χρησιµοποίησή 
τους. 

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόµιση, µεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται 
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους. 

Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη για την απασχόληση του καταδυτικού συνεργείου, κάθε 
δαπάνη (εργασίας, σταλίας µηχανηµάτων κλπ) για την διαµόρφωση των προβλεπόµενων από 
την µελέτη του έργου υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθµών, η δαπάνη 
ανέλκυσης και απόρριψης µεµονωµένων αντικειµένων οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και 
σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, 
εµπόδια οποιουδήποτε είδους, µεταλλικά τεµάχια ή εξαρτήµατα κλπ.) που µπορούν να 
ανασυρθούν µε τον χρησιµοποιούµενο στο έργο εξοπλισµό ή/και µε  πρόσθετο πλωτό γερανό 
80 tοn . 

Η εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, 
βυθοκορηµάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων 
σε οποιοδήποτε σηµείο του εκσκαπτοµένου πυθµένα και οφείλονται είτε στις 
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι 
κυµατισµοί, ρεύµατα κλπ) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του 
συνόλου των προβλεπόµενων βυθοκορήσεων, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, 
νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη 
της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής πυθµένα θαλάσσης (m3), µετρούµενο µε λήψη αρχικών και 
τελικών διατοµών. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα ευρώ και είκοσι λεπτά   

Αριθµητικώς: 10,20 € 

  



 [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ] 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 
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ΑΡΘΡΟ Λ.3 : Λιθορριπές ατοµικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg 
  Κωδικός Αναθεώρησης  Λ 4.02 - ΛΙΜ 2210 
 
Κατασκευή  λιθορριπών προς έδραση ή κατασκευή τµηµάτων λιµενικών έργων 
(περιλαµβανοµένων και των  πυρήνων) , σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, 
µε λίθους προελεύσεως λατοµείου, ατοµικού βάρους 0,5 έως 100 kg, οµαλής διαβάθµισης, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, την ΕΤΕΠ 09-05-01-00 
‘‘Πρίσµατα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων 
βαρύτητας” και  την  ΕΤΕΠ 09-09-02-00 “ Λιθόρριπτος πυρήνας λιµενικών  έργων  βαρύτητας 
“.  

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού λιθορριπής, η φορτο-εκφόρτωση 
και η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση 
και η τακτοποίηση µε την βοήθεια δύτη σε οριζόντιες στρώσεις πάχους έως 1,00 m (εκτός 
αν άλλως καθορίζεται από την µελέτη). 

Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου, είτε από διείσδυση του υλικού στον πυθµένα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
καθώς και η συνίζηση του υλικού, δεν αναγνωρίζονται, δεν επιµετρώνται και δεν πληρώνονται 
ιδιαίτερα, θεωρουµένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά 
την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆εκαεννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά 

Αριθµητικώς: 19,60 € 

 

  



 [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ] 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 
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ΑΡΘΡΟ Λ.4  : Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα 
  Κωδικός Αναθεώρησης  Λ 4.09 - ΛΙΜ 2140 

Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα διαστάσεων 1 έως 8 cm, για την 
µόρφωση της επιφανείας έδρασης τεχνικών έργων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
09-05-01-00 ‘’Πρίσµατα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων 
έργων βαρύτητας’’ 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των σκύρων, η φορτοεκφόρτωση και η 
χερσαία και θαλάσσια µεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως, η πόντιση, η διάστρωση 
και η µόρφωση από συνεργείο δυτών µε χρήση µεταλλικών οδηγών-σηµαντήρων 
οριζοντίωσης. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), µε βάση αρχικές και τελικές διατοµές.   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι Ευρώ και εξήντα λεπτά 

 Αριθµητικώς:  20,60 € 

 

ΑΡΘΡΟ Λ.5 :  Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός 
  Κωδικός Αναθεώρησης  Λ 5.02 - ΛΙΜ 3110 

Κατασκευή έργων προστασίας ποδός κρηπιδωµάτων µε συµπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους 
(Τ.Ο.) από σκυρόδεµα, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 09-07-01-00 ‘’Συµπαγείς ογκόλιθοι λιµενικών έργων από σκυρόδεµα’’. 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας 
ή η επιτόπου παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 

• τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/πρόσµικτα σκυροδέµατος 

• οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 

• η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι µετακινήσεις των 
σιδηροτύπων 

• η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέµατος στους τύπους σε στρώσεις  πάχους 
έως 0,40 m και η συµπύκνωσή του µε δονητές. 

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων 

• η φορτοεκφόρτωση των ογκολίθων (αφού παρέλθει ο προβλεµόµενος από την µελέτη 
χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέµατος) και η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά τους στις 
θέσεις τοποθέτησης, µε χρήση καταλλήλου µηχανικού εξοπλισµού 

• η βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων µε την βοήθεια καταδυτικού 
συνεργείου 

• η προφόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη 

Για την τµηµατική τιµολόγηση των εργασιών, ορίζεται ότι η κατασκευή των Τ.Ο. αποτελεί το 
70% της συνολικής τιµής του παρόντος άρθρου. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ογκολίθου (m3), αφαιρουµένων των πάσης φύσεως εγκοπών που 
προβλέπονται από την µελέτη, ή οφείλονται στο σύστηµα άρσης των Τ.Ο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ενενήντα Ευρώ 

 Αριθµητικώς:  90,00 € 



 [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ] 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 
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ΑΡΘΡΟ Λ.6 :  Ύφαλες κατασκευές µε σακκολίθους σκυροδέµατος  
Κωδικός Αναθεώρησης  Λ 6.02 - ΛΙΜ 4130 

Κατασκευή υφάλων τµηµάτων λιµενικών έργων µε σακκολίθους σκυροδέµατος, σε 
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης (έργων υποθεµελίωσης κρηπιδοτοίχων, προβλητών, και 
νησίδων, επισκευής, ενίσχυσης και προστασίας υφιστάµενων έργων κλπ), σύµφωνα µε την 
µελέτη. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του έργου καννάβινων σάκκων (γιούτας) 
χωρητικότητας έως 50 lt, και ετοίµου σκυροδέµατος της κατηγορίας που προβλέπεται 
από την µελέτη, ή υλικών για την επί τόπου παρασκευή του, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη. 

• η επί τόπου παρασκευή του σκυροδέµατος (εάν δεν χρησιµοποιηθεί έτοιµο) 

• η πλήρωση των σάκκων µε σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικού εξοπλισµού, και η 
πρόσδεσή τους µε χαλύβδινο σύρµα, ώστε να διατηρούνται κλειστοί κατά τους 
χειρισµούς τους.  

• η προσέγγιση των γεµισµένων σάκκων στις θέσεις τοποθέτησης µε χερσαία ή πλωτά 
µεταφορικά µέσα (φόρτωση µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων και µεταφορά), µε 
επιµεληµένη στοιβασία για την αποφυγή φθορών κατά τους χειρισµούς τους 

• η πόντιση και τακτοποίηση των σάκκων στη προβλεπόµενη διάταξη και στάθµη µε την 
βοήθεια καταδυτικού συνεργείου. 

Επιµετράται ο αριθµός των πληρωθέντων σάκκων, γίνεται δειγµατοληπτική ζύγιση γεµάτων 
σάκκων και ανάγεται το προκύπτον βάρος σε όγκο σκυροδέµατος µε βάση την παραδοχή:  
1,0 m3 σκυροδέµατος = 2400 kg γεµάτων σάκκων.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο υφάλων κατασκευών µε σακκολίθους σκυροδέµατος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  : Εκατό σαράντα Ευρώ 

 Αριθµητικώς:  140,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ Λ.7 :  Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C 
25/30 µε χρήση σιδηροτύπων 
Κωδικός Αναθεώρησης  Λ 6.01.02 - ΛΙΜ 4110 

Κατασκευή υφάλων τµηµάτων λιµενικών έργων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, µε 
χρήση σιδηροτύπων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, σύµφωνα την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
09-10-01-00 ‘’Λιµενικά έργα βαρύτητας µε ύφαλη σκυροδέτηση’’. 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας ή η 
επί τόπου παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως,  

• τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/πρόσµικτα σκυροδέµατος 

• οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 

• η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι µετακινήσεις των 
σιδηροτύπων 

• η λήψη µέτρων για αποφυγή διαρροών 

• η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέµατος στους τύπους µε την βοήθεια 
καταδυτικού συνεργείου 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο υφάλων κατασκευών από σκυρόδεµα (m3) 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Εκατό είκοσι πέντε Ευρώ  

 Αριθµητικώς: 125,00 € 



 [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ] 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 
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ΑΡΘΡΟ Λ.8 :  Υφαλες κατασκευές µε επιµήκεις κυλινδρικούς σακκολίθους 
σκυροδέµατος 
Κωδικός Αναθεώρησης  Λ 6.04 - ΛΙΜ 4130 

Κατασκευή υφάλων τµηµάτων λιµενικών έργων µε επιµήκεις κυλιδρικούς σακκολίθους 
σκυροδέµατος µε περίβληµα γεωυφάσµατος, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης (έργων 
υποθεµελίωσης κρηπιδοτοίχων, προβλητών, νησίδων κλπ, επισκευής, ενίσχυσης και 
προστασίας υφιστάµενων έργων κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη.   

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου µη υφαντού γεωϋφάσµατος από ίνες 
πολυπροπυλενίου, εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση τουλάχιστον 11,0 kN/m 
και των αντιστοίχων υλικών συρραφής 

• η διαµόρφωση επιµήκων κυλίνδρων µε το γεωύφασµα, κλειστών στα άκρα, µε 
σωληνωτές υποδοχές (λαιµούς) σκυροδέτησης ανά το πολύ 1,50 m, επίσης από γεωύφασµα, 
σύµφωνα µε την σχετικό σχέδιο λεπτοµερειών της µελέτης (κοπή, επικαλύψεις και συρραφές 
του γεωυφάσµατος µεταλλικούς συνδετήρες, ώστε να προκύψει ή προβλεπόµενη µορφή του 
επιµήκους κυλινδρικού σάκκου)     

• προσέγγιση των άδειων κυλίνδρων στις προβλεπόµενες θέσεις, βύθιση, ανάπτυξη, 
τακτοποίηση και προσωρινή στερέωσή τους από καταδυτικό συνεργείο. 

• η προµήθεια σκυροδέµατος κατηγορίας C 20/25 και η προσέγγισή του στις θέσεις 
ενσωµάτωσης, µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή/και πλωτών µέσων 

• τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/πρόσµικτα σκυροδέµατος 

• η έγχυση του σκυροδέµατος εντός των κυλίνδρων από γεωύφασµα µε την βοήθεια 
καταδυτικού συνεργείου, µε χρήση καθοδηγητικών σωλήνων (tremie pipes) για την αποφυγή 
απόµιξης και η πρόσδεση εκάστου «λαιµού» του κυλίνδρου µετά την ολοκλήρωση της 
σκυροδέτησης.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο υφάλων κατασκευών κατά τα ανωτέρω µε βάση τις θεωρητικές 
διαστάσεις των κυλίνδρων από γεωϋφασµα. 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Εκατό πενήντα Ευρώ 

  Αριθµητικώς: 150,00 € 

 



 [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ] 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 
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ΑΡΘΡΟ Λ.9: Ανωδοµές λιµενικών έργων από οπλισµένο, έγχυτο επί τόπου 
σκυρόδεµα, κατηγορίας C25/30   

 Κωδικός Αναθεώρησης  Λ 8.02.02 - ΛΙΜ 4240 

Κατασκευή ανωδοµών λιµενικών έργων από oπλισµένο σκυρόδεµα (κρηπιδοτοίχων, 
προβλητών, µώλων, κυµατοθραυστών, νησίδων κλπ.), σε οποιοδήποτε ύψος άνω της 
θάλασσας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-09-02-00 ‘’Ανωδοµές Λιµενικών Έργων 
από οπλισµένο σκυρόδεµα’’. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας ή η 
επί τόπου παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 

• τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/πρόσµικτα σκυροδέµατος 

• οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 

• η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι µετακινήσεις των 
απαιτουµένων σιδηροτύπων, συνδέσµων και ικριωµάτων 

• η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέµατος στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι 
µεγαλυτέρου των 0.40 m, καθώς και η συµπύκνωσή του ανά στρώση µε δονητές 

• η επίπαση της τελευταίας (άνω) στρώσεως της ανωδοµής µε µίγµα σκληρών αδρανών 
και τσιµέντου, σύµφωνα µε την µελέτη συνθέσεως, το οποίο  ενσωµατώνεται στην 
µάζα του νωπού σκυροδέµατος, καθώς και η διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας µε 
µηχανικά µέσα ή /και χειρωνακτική υποβοήθηση  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος  

• η διαµόρφωση εγκαρσίων αρµών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την 
µελέτη και η  πλήρωση και σφράγιση αυτών (εργασία και υλικά), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη 

• ο εγκιβωτισµός στο σκυρόδεµα σωλήνων διέλευσης παροχών, η διαµόρφωση φρεατίων, 
καναλιών, θέσεων πακτώσεως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων προσδέσεως, 
κλιµάκων αναρριχήσεως και λοιπών στοιχείων εξοπλισµού ανωδοµής λιµενικών έργων, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

Ο σιδηροπλισµός, τα βλήτρα στις θέσεις των αρµών (dowels), οι σωληνώσεις διέλευσης 
δικτύων και τα στοιχεία αγκύρωσης του εξοπλισµού ανωδοµής  επιµετρώνται ιδιαίτερα, 
σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατό πέντε Ευρώ  

Αριθµητικώς: 105,00 € 

 



 [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ] 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 
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ΑΡΘΡΟ Λ.10:  Οπλισµός λιµενικών έργων 
  Κωδικός Αναθεώρησης Λ 11.01 - ΛΙΜ 4400 

Σιδηρούς οπλισµός σκυροδεµάτων τεχνητών ογκολίθων, κυψελωτών κιβωτίων, 
προκατασκευασµένων στοιχείων, ανωδοµών λιµενικών έργων, επιστρώσεων κλπ.,  πλην 
πασσάλων λιµενικών έργων, κατηγοριών B500A και  B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-2 και 1421-3, 
οποιασδήποτε διατοµής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ‘’Χαλύβδινοι 
οπλισµοί σκυροδέµατος’’, δηλαδή προµήθεια και µεταφορά του σιδηρού οπλισµού, σύρµατος 
προσδέσεως, υποθεµάτων, αρµοκλείδων κλπ. επί τόπου των έργων, φορτοεκφόρτωση, 
κοπή, κατεργασία, φθορά, αποµείωση και τοποθέτηση. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο τοποθετηµένου σιδηρού οπλισµού. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 

 Αριθµητικώς:  0,95 € 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  

 

 

 

       ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ  
  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

                    Λιµενολόγος - Ακτοµηχανικός 

   

                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σητεία, ................................ 2020                                       Σητεία, ................................ 2020 

 
 
 

  



 [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ] 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΝΕΤ – ΕΤΕΠ 
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠ.ΑΝ. ΑΝΤ. ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. – ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/ 4-10-2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1
Έξαλες καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών λιµενικών έργων 

χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών
Λ.1 Λ 1.03 - ΛΙΜ 1123 ----------------------

2 Τοπική εκσκαφή / εξοµάλυνση πυθµένα Λ.2 Ν1 - ΛΙΜ 1210 09-02-01-00

ΟΜΑ∆Α Β :ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ
3 Λιθορριπές ατοµικού βάρους λίθων 0,5 έως 100Κg Λ.3  Λ 4.02 - ΛΙΜ 2210 09-05-01-00

4 Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα Λ.4 Λ 4.09 - ΛΙΜ 2140 09-05-01-00

ΟΜΑ∆Α Γ : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
5 Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός Λ.5 Λ5.02 - ΛΙΜ 3110 09-07-01-00

6 Υφαλες κατασκευές µε σακκολίθους σκυροδέµατος Λ.6 Λ6.02- ΛΙΜ 4130 09-10-03-00

7
Κατασκευή υφάλων τµηµάτων µε έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα 

κατηγορίας C25/30 µε χρήση σιδηροτύπων
Λ.7 Λ6.01.02  - ΛΙΜ 4110 09-10-01-00

8
Υφαλες κατασκευές µε επιµήκεις κυλινδρικούς σακκολίθους 

σκυροδέµατος 
Λ.8 Λ6.04- ΛΙΜ 4130 ----------------------

9
Ανωδοµές λιµενικών έργων από oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου 

σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 
Λ.9 Λ8.02.02- ΛΙΜ 4240 09-09-02-00

10 Οπλισµός λιµενικών έργων Λ.10 Λ11.01 - ΛΙΜ 4400 01-02-01-00

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α

ΤΙΜΟΛ

 ΑΡΘΡΟ / 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡ.

Παρατήρηση:   η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει

εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΕΤΕΠ

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +



 [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ] 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ   19

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠ.ΑΝ. ΑΝΤ. ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. – ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/ 4-10-2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευαστικός 

τομέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα 
Γενικής 

εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά 

αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και 

ενέματα 

Γενικής 

εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων 
Γενικής 

εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 

ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα 

σκυροδέματος - 

Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, 

σήμανση και επισήμανση 

Γενικής 

εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 

ενεμάτων - Μέρος 3: Πρόσθετα για 

επιχρίσματα τοιχοποιίας - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, συμμόρφωση, 

σήμανση και επισήμανση 

Γενικής 

εφαρμογής 

 

 

ΚΩ∆.

ΦΕΚ
ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006
οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 

1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010)

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN)

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς)

16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ



 [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ] 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευαστικός 

τομέας 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 

ενεμάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα για 

ενέματα για προεντεταμένους τένοντες - 

Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, 

σήμανση και επισήμανση 

Γενικής 

εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-1 

Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, 

προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

για τα κοινά τσιμέντα 

Γενικής 

εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-2 
Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση 

συμμόρφωσης 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 12839 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από 

σκυρόδεμα - Στοιχεία περιφράξεων 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1 

Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία 

υψικαμίνων για χρήση σε σκυρόδεμα, 

κονιάματα και ενέματα - Μέρος 1: 

Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης 

Γενικής 

εφαρμογής 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 

Προϊόντα και συστήματα για την 

προστασία και επισκευή δομημάτων από 

σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης - Μέρος 2: Συστήματα 

προστασίας επιφανειών σκυροδέματος 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 

Προϊόντα και συστήματα για την 

προστασία καιεπισκευή δομημάτων από 

σκυρόδεμα - Ορισμοί,απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγησητης 

συμμόρφωσης - Μέρος 3: 

Επισκευήφερόντων και μη φερόντων 

στοιχείων 

Επισκευές -

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 

Προϊόντα και συστήματα για την 

προστασία και επισκευή δομημάτων από 

σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης - Μέρος 4: Δομικά 

συνδετικά. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 

Προϊόντα και συστήματα για την 

προστασία και επισκευή δομημάτων από 

σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και 

συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευαστικός 

τομέας 

12 
ΕΛΟΤ ΕΝ 

1504.06 

Προϊόντα και συστήματα για την 

προστασία και επισκευή δομημάτων από 

σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση 

χαλύβδινων ράβδων οπλισμού 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 
ΕΛΟΤ ΕΝ 

1504.07 

Προϊόντα και συστήματα για την 

προστασία και επισκευή δομημάτων από 

σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία 

οπλισμού έναντι διάβρωσης 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15274 

Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για 

δομικές 

συναρμογές - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15275 

Δομικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισμός των 

αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική 

συναρμογή μεταλλικών στοιχείων στις 

κατασκευές και τεχνικά έργα 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών 
Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10343 

Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για 

δομικές 

χρήσεις - Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

4 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-

1 

Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: 

Προδιαγραφή 

Υδραυλικά, 

Λιμενικά 

16 ETAG 001 
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο 

σκυρόδεμα - Παραρτήματα Α και Β 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1
Έξαλες καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών λιµενικών έργων 

χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών
Λ.1 Λ 1.03 - ΛΙΜ 1123 ----------------------

2 Τοπική εκσκαφή / εξοµάλυνση πυθµένα Λ.2 Ν1 - ΛΙΜ 1210 09-02-01-00

ΟΜΑ∆Α Β :ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ
3 Λιθορριπές ατοµικού βάρους λίθων 0,5 έως 100Κg Λ.3  Λ 4.02 - ΛΙΜ 2210 09-05-01-00

4 Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα Λ.4 Λ 4.09 - ΛΙΜ 2140 09-05-01-00

ΟΜΑ∆Α Γ : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
5 Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός Λ.5 Λ5.02 - ΛΙΜ 3110 09-07-01-00

6 Υφαλες κατασκευές µε σακκολίθους σκυροδέµατος Λ.6 Λ6.02- ΛΙΜ 4130 09-10-03-00

7
Κατασκευή υφάλων τµηµάτων µε έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα 

κατηγορίας C25/30 µε χρήση σιδηροτύπων
Λ.7 Λ6.01.02  - ΛΙΜ 4110 09-10-01-00

8
Υφαλες κατασκευές µε επιµήκεις κυλινδρικούς σακκολίθους 

σκυροδέµατος 
Λ.8 Λ6.04- ΛΙΜ 4130 ----------------------

9
Ανωδοµές λιµενικών έργων από oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου 

σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 
Λ.9 Λ8.02.02- ΛΙΜ 4240 09-09-02-00

10 Οπλισµός λιµενικών έργων Λ.10 Λ11.01 - ΛΙΜ 4400 01-02-01-00

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α

ΤΙΜΟΛ

 ΑΡΘΡΟ / 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡ.

Παρατήρηση:   η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει

εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΕΤΕΠ

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +
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ΑΡΘΡΟ 1Ο :  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ 

 

Αντικείµενο  

Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών 
καθαιρέσεων υφισταµένων έργων και κατασκευών. 
 
Πρότυπες προδιαγραφές 
Για τις εργασίες καθαιρέσεων δεν υπάρχουν κατάλληλες πρότυπες προδιαγραφές. 
 
Καθαιρέσεις 
Οι εργασίες καθαιρέσεων συνίστανται στην καθαίρεση, αποξήλωση και αποµάκρυνση 
όλων των υλικών τα οποία περιλαµβάνονται µέσα στα όρια και τις στάθµες των προς 
καθαίρεση έργων, όπως ορίζονται στα σχέδια της µελέτης και σύµφωνα µε τις παρούσες 
διατάξεις και τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Τα καθαιρούµενα έργα και τα αποκρινόµενα υλικά µπορεί να είναι λιθοδέµατα, άοπλα 
σκυροδέµατα και τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα ή λιθόδεµα, συµπαγείς η κυψελωτοί, 
καθώς και λοιπά αντικείµενα οποιουδήποτε βάρους και σύστασης, δηλαδή φυσικοί 
ογκόλιθοι ανεξαρτήτως µεγέθους, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος 
ανεξαρτήτως µεγέθους, σιδηρά τεµάχια κλπ. 
 
Η καθαίρεση των έργων θα γίνει χωρίς εκρηκτικά και µε χρήση καταλλήλων µηχανικών 
µέσων και µε τη δέουσα προσοχή ώστε να µην καταστραφούν, κατά το δυνατόν, 
υφιστάµενες κατασκευές όπως οι τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα, ο προφυλακτήριος 
τοίχος κλπ. Μετά την εκτέλεση των καθαιρέσεων η επιφάνεια των υφιστάµενων 
σκυροδεµάτων πρέπει να διαµορφωθεί σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς ανωµαλίες. 
 

Μέτρα προστασίας-ασφαλείας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κατά την διάρκεια των καθαιρέσεων όλα τα µέτρα 
για την αποφυγή καταπτώσεων και την πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων και γενικά ζηµιών 
οποιασδήποτε φύσης και έχει κάθε σχετική ευθύνη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να 
άρει τις τυχόν καταπτώσεις και να αποµακρύνει τα προϊόντα τους από την περιοχή του 
λιµένα µε δικές του δαπάνες.  
 

Εκρηκτικά  

∆εν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών. 
 

∆ιάθεση προϊόντων καθαιρέσεων 

Ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεων θα γίνεται σε βάθη 
θάλασσας µεγαλύτερα των -50 m, ή σε κατάλληλους εγκεκριµένους χώρους 
υποδοχής προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, ανεξάρτητα από την απόσταση 
µεταφοράς και συγκεκριµένα σε θέσεις που θα εγκρίνει η ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η απόρριψη θα γίνει σε θέσεις όπως ορίζεται στους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

• Τα προϊόντα των καθαιρέσεων που θα κριθούν κατάλληλα από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία και ειδικότερα οι τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα ή λιθόδεµα, 
συµπαγείς ή κυψελωτοί, θα µεταφερθούν και θα αποτεθούν σε θέσεις που θα 
υποδειχθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

• Η δαπάνη των εργασιών της παραπάνω παραγράφου συµπεριλαµβάνεται 
ανηγµένη στην προσφορά του Αναδόχου και αυτός δεν δικαιούται να προβάλει 
καµία απαίτηση για τυχόν πρόσθετη αποζηµίωσή του. 
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ΑΡΘΡΟ 2Ο:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 

Αντικείµενο 

 
Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών 
καθαρισµού και εξοµάλυνσης του θαλασσίου πυθµένα από παλαιά αντικείµενα, ευµεγέθεις 
λίθους καθώς και αποκολληµένα τµήµατα παλαιών διαδοχικών σκυροδετήσεων που 
δηµιούργησαν σταδιακά ένα συνονθύλευµα από σκυρόδεµα, παλαιούς λίθους, λιθορριπές 
και αµµοχαλίκα έδρασης, κατακερµατισµένες ή και ολόκληρες πλάκες προστασίας ποδός. 
Μικρής σχετικά έκτασης εκσκαφή εδαφικών υλικών προβλέπεται στην περιοχή έµπροσθεν 
του ποδός του κρηπιδώµατος του προσήνεµου µόλου ώστε να διαµορφωθεί επιφάνεια για 
την κατασκευή στρώσεως λιθορριπών για την έδραση των τεχνητών ογκολίθων 
προστασίας ποδός. 
 
Πρότυπες προδιαγραφές 
 

� Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών ΕΤΕΠ 09-02-01-00 
 
Καθαρισµός πυθµένα θαλάσσης – Πρόνοιες Αναδόχου 

 
Σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη του έργου, προβλέπεται ο καθαρισµός και εξοµάλυνση του 
πυθµένα – εκσκαφή στην περιοχή έµπροσθεν του κρηπιδώµατος του παλαιού τµήµατος 
του προσήνεµου µόλου, στην οποία έχουν καταπέσει διάφορα αντικείµενα, µεταξύ αυτών 
παλαιά τεµάχια σκυροδέµατος, αλυσίδες, λάστιχα, λιθορριπές και φυσικοί ογκόλιθοι κλπ. 
Στην περιοχή προβλέπεται µετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των 
υποσκαφών, η εκτέλεση εργασιών εκσκαφής που αφορούν στην αποµάκρυνση όλων των 
παλαιών είτε πλακών προστασίας που είναι κερµατισµένες, είτε  αντικειµένων και 
λιθορριπών, φυσικών ογκολίθων που έχουν καταπέσει, είτε παλαιών σακκολίθων ή και 
συσσωµατώσεων παλαιών χυτών σκυροδεµάτων, που έχουν αποκολληθεί και καταπέσει 
στον πυθµένα. Κανένα από τα παραπάνω υλικά δεν προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί για 
µόνιµο έργο ή κατασκευή. Τα υλικά αυτά θα αποµακρυνθούν και θα οδηγηθούν είτε σε 
χερσαίο χώρο που θα υποδειχθεί από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, είτε σε 
θαλάσσιο χώρο εφόσον αυτό προβλέπεται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου. 
 
Η εργασία του καθαρισµού του πυθµένα θα εκτελεσθεί επιµεληµένα από τον Ανάδοχο µε 
τη χρήση πλωτού γερανού κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας και εκσκαπτικού 
εξοπλισµού καθώς και εξειδικευµένου καταδυτικού συνεργείου, ώστε να αποφευχθεί η 
οποιαδήποτε επιβάρυνση του υφιστάµενου κρηπιδώµατος και τη διάρκεια των εργασιών. 
Ο Ανάδοχος κατασκευής πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών απαιτείται να προβεί σε 
υποβρύχια επιθεώρηση και αποτύπωση των υποσκαφών και της κατάστασης του 
θαλασσίου πυθµένα. Καµία εργασία δεν επιτρέπεται να εκτελεσθεί, η οποία δύναται να 
θέσει σε κίνδυνο την ευστάθεια του κρηπιδώµατος, όπως η δηµιουργία δονήσεων και 
κραδασµών στην εγγύς του έργου περιοχή. 
 
Μέτρα προστασίας-ασφαλείας 

 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην σχετική ΕΤΕΠ. 
 
Η εργασία του καθαρισµού του πυθµένα θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο µε ιδιαίτερη 
προσοχή και µετά από επισταµένη ύφαλη αυτοψία και αποτύπωση της υφιστάµενης 
κατάστασης που θα πραγµατοποιηθεί από εξειδικευµένο καταδυτικό συνεργείο, αλλά και 
παρουσία του κατά την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν 
συντρέχουν λόγοι επικινδυνότητας για την ασφάλεια του κρηπιδώµατος και των 
συνεργείων. 
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Σε καµία περίπτωση δεν θα εκτελεσθεί εκσκαφή του πυθµένα, έµπροσθεν του ποδός του 
έργου, υπό την έννοια ότι δεν θα πρέπει να διαµορφωθεί στάθµη σκάφης χαµηλότερη του 
πυθµένα – παλαιού πρίσµατος θεµελίωσης. 
 
Στην περίπτωση που υπάρχει «µονολιθική» συνέχεια στοιχείων παλαιών σκυροδετήσεων 
µε το υφιστάµενο κρηπίδωµα, θα πρέπει πρώτα να ερωτηθεί η Επίβλεψη και κατ’ 
επέκταση η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για το αν θα πρέπει ή όχι να γίνει η αποµάκρυνση 
τους, η απλά θα εγκιβωτισθούν από τα νέα σκυροδέµατα. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στις περιπτώσεις παλαιών πλακών προστασίας ποδός που 
είτε είναι «βυθισµένες» στο υλικό του πυθµένα, είτε υπάρχει µε οποιοδήποτε τρόπο 
«σύνδεση» µε το υφιστάµενο έργο. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει, πέραν των παραπάνω αναφεροµένων, ότι η εκτέλεση της εργασίας δεν 
πρόκειται να διαταράξει το παλαιό και υποκείµενο πρίσµα έδρασης της κατασκευής, ή ότι 
δεν θα υποθεµελιώσει περαιτέρω την υφιστάµενη κατασκευή. Στις περιπτώσεις αυτές 
αντίστοιχα θα ενηµερώνεται η Επίβλεψη του έργου, και µε τις οδηγίες της ∆/νουσας 
υπηρεσίας τελικά θα αποφασίζεται ο τρόπος εκτέλεσης της εργασίας ή η διατήρηση 
ορισµένων εξ αυτών των στοιχείων στην θέση τους (εφόσον αυτά µπορούν εν συνεχεία να 
εγκιβωτισθούν µε ασφάλεια από τις επόµενες εργασίες που θα εκτελεσθούν. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο :  ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ 

 
Αντικείµενο 

 

Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους και της ποιότητας των 
πετρωµάτων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και του τρόπου εκτελέσεως των 
απαιτουµένων εργασιών για την κατασκευή των προτεινόµενων έργων από λιθορριπές, 
λίθους ή/και φυσικούς ογκολίθους. Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή πρίσµατος 
έδρασης για τις πλάκες προστασίας ποδός, από λιθορριπές κατάλληλης διαβάθµισης, η 
στρώση θωράκισης του πρίσµατος, από φυσικούς ογκολίθους ατοµικού βάρους 3,0 – 5,0 
τόνων. Περιλαµβάνονται επίσης και οι εξισωτικές στρώσεις από θραυστό υλικό, επίσης 
λατοµικής προέλευσης.  
 
Πρότυπες προδιαγραφές 
 
Λιθορριπή φίλτρου 0,50 ΕΩΣ 100,0Κg   ΕΤΕΠ 09-05-01-00 
 
Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα  ΕΤΕΠ 09-05-01-00 
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ   

 

4.1 Αντικείµενο 

Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους και της ποιότητας των 
υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, των απαιτούµενων ιδιοτήτων τους, καθώς και του 
τρόπου εκτελέσεως όλων των εργασιών των σχετικών µε την παρασκευή σκυροδέµατος 
διαφόρων ποιοτήτων, αόπλων και οπλισµένων. 
 
4.2 Πρότυπες προδιαγραφές 

Iσχύουν τα αναφερόµενα στον Νέο Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 και οι 
ακόλουθες Πρότυπες Προδιαγραφές ανά τµήµα έργου και ανά κατηγορία σκυροδέµατος. 
 
 
Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός ΕΤΕΠ 09-07-01-00 

Ύφαλες κατασκευές µε σακκολίθους σκυροδέµατος 
ΕΤΕΠ 09-10-03-00 

 
Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα 
κατηγορίας C25/30 µε χρήση σιδηροτύπων ΕΤΕΠ 09-10-01-00 
 
Ύφαλες κατασκευές µε επιµήκεις κυλινδρικούς 
σακκολίθους σκυροδέµατος  

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

 
Ανωδοµές λιµενικών έργων από οπλισµένο, έγχυτο επί 
τόπου σκυρόδεµα, κατηγορίας C25/30 ΕΤΕΠ 09-09-02-00 
 
Οπλισµός λιµενικών έργων ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
  

 
4.3 Ανωδοµές  

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τµηµάτων ανωδοµών λιµενικών έργων 
από έγχυτο άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα είναι α) σκυρόδεµα, β) οπλισµός, γ) 
υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών διαστολής και δ) σκληρυντικό υλικό για την 
ενίσχυση της επιφάνειας των ανωδοµών. 
 

Το σκυρόδεµα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 206-
1 για την Κατηγορία Έκθεσης στο Περιβάλλον στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο έργο 
(XS1, XS2 ή XS3). Το σκυρόδεµα των ανωδοµών θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον 
C25/30. Τα υλικά του σκυροδέµατος των ανωδοµών θα είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
Ελληνικούς Κανονισµούς και Προδιαγραφές για σκυρόδεµα της παραπάνω κατηγορίας ή 
ανώτερης. Οι πηγές προέλευσης του σκυροδέµατος δεν θα αλλάξουν χωρίς την 
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Σκυροδέµατα που έχουν 
απορριφθεί θα πρέπει να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο. 
 
Τα πρόσθετα πρόσµικτα θα προσδιορισθούν από την µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος 
που θα πρέπει να συνταχθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. Τα πρόσθετα σκυροδέµατος θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 934-2. Οι αναλογίες ενός συγκεκριµένου προσθέτου στο µείγµα 
του σκυροδέµατος θα συµφωνηθούν προ της οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι 
αντίστοιχες της µελέτης σύνθεσης. Το σκυρόδεµα θα έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά 
τον µικρό λόγο νερού προς τσιµέντο. Η απαίτηση της ρευστότητας θα καλυφθεί µε την 
χρήση ρευστοποιητού που θα προβλέπεται από τη µελέτη συνθέσεως. 
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Αρµοί διαστολής θα προβλεφθούν από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
αντίστοιχες ΕΤΕΠ. Στην φάση εκπόνησης της µελέτης δεν ήταν δυνατός ο καθορισµός 
τους, λόγω της µη γνώσης των συνθηκών των ανωδοµών υπό των επιστρώσεων και του 
λιθόδµητου µετώπου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποφασίσει επί τόπου και σε συνεργασία 
µε την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, µε βάση την πραγµατική κατάσταση, τις θέσεις των 
δεστρών και των εξαρτηµάτων ανωδοµής που πρόκειται να τοποθετηθούν. 
 
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών : Ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00. 
 
Επίπαση ανωδοµής και επιστρώσεων : Το σκληρυντικό ξηρό µείγµα µε το οποίο γίνεται 
επίπαση στην επιφάνεια της ανωδοµής, αποτελείται από χαλαζιακή άµµο ή άµµο 
κορουνδίου σε ποσότητα 4 kg/m2 και τσιµέντο σε ποσότητα 2 kg/m2. Το αδιάλυτο 
υπόλειµµα της άµµου θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο του 65%. 
 
4.4 Τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός  

 
Τα προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος (Τεχνητοί Ογκόλιθοι Προστασίας ποδός) 
θα κατασκευαστούν σε χερσαίο εργοταξιακό χώρο, που υποχρεούται να επιλέξει και να 
υποδείξει ο Ανάδοχος. Όλα τα προκατασκευασµένα στοιχεία θα µεταφερθούν επί τόπου 
του έργου, µε πλωτά στοιχεία από την θέση κατασκευής τους στην θέση του έργου. ∆εν 
επιτρέπεται οποιαδήποτε µετακίνηση των προκατασκευασµένων στοιχείων νωρίτερα από 
τον χρόνο που το σκυρόδεµα θα αποκτήσει αντοχή ίση µε το 95% της προδιαγραφόµενης 
από την µελέτη αντοχής των 28 ηµερών (βάσει της µελέτης συνθέσεως, ή βάσει των 
αποτελεσµάτων ελέγχου επί πλέον των προβλεπόµενων από τον ΚΤΣ-1997 δοκιµίων 
σκυροδέµατος σε χρόνο µικρότερο των 28 ηµερών). Σε περίπτωση που απαιτηθεί για 
οποιοδήποτε λόγο η ενωρίτερη ανάρτηση και µετακίνηση, ή τοποθέτηση, θα πρέπει να 
συντάσσεται από τον ανάδοχο σχετική µελέτη που υπόκειται σε έγκριση της Υπηρεσίας, 
προς έλεγχο της αντοχής σε ανάληψη των επιβαλλοµένων φορτίων κατά την ανάρτηση ή 
µετά την τοποθέτηση (µερική φόρτιση). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποδείξει σύστηµα 
ανάρτησης για τις πλάκες προστασίας ποδός. Το προτεινόµενο από τα τεχνικά σχέδια της 
µελέτης είναι ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος µπορεί να το 
χρησιµοποιήσει εφόσον δεν προτείνει άλλο σύστηµα ανάρτησης ή διαφορετικό αριθµό και 
θέση ράβδων. 
 

4.5 Αποκατάσταση υποσκαφών µε ύφαλο χυτό σκυρόδεµα και σακκολίθους εκ 

σκυροδέµατος 
 
Σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη του έργου προβλέπεται η αποκατάσταση υποσκαφών σε 
δύο τµήµατα κατά µήκος του κρηπιδώµατος. Οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν εν 
µέρει το συνδυασµό των δύο ανωτέρω προνοιών (χυτά σκυροδέµατα και σακκόλιθοι) και 
µόνο σε µικρής έκτασης ζηµιές προβλέπεται η χρήση µόνο του ύφαλου χυτού 
σκυροδέµατος. Ο Ανάδοχος κατασκευής πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών 
απαιτείται να προβεί σε υποβρύχια επιθεώρηση και αποτύπωση των υποσκαφών. 
 
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα, «Πλήρωση διακένων στον 
πόδα υφιστάµενων λιµενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατοµής τους µε 
ύφαλη σκυροδέτηση». Για το σκυρόδεµα γενικά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00. Η 
ποιότητα του σκυροδέµατος των υφάλων σκυροδετήσεων θα είναι C25/30 και η ποιότητα 
πλήρωσης των σακκολίθων C20/25. 
 
Οι σακκόλιθοι εκ σκυροδέµατος θα είναι από ιούτινα σακκιά, δηλαδή από υλικό που 
προέρχεται από φυτικές ίνες ιούτης, που είναι ανθεκτικοί, επαρκώς διαµπερείς για την 
σκλήρυνση του σκυροδέµατος. Οι σακκόλιθοι υπάρχουν σε διάφορα µεγέθη στο εµπόριο 
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και για τη µεν περίπτωση των υποσκαφών και των σπηλαιώσεων ο Ανάδοχος µπορεί να 
επιλέξει τις διαστάσεις που αυτός κρίνει ως κατάλληλες για την τοποθέτηση τους στις 
προβλεπόµενες από τη µελέτη θέσεις. Για την περίπτωση της σφράγισης των 
κατακόρυφων αρµών ο Ανάδοχος θα πρέπει αφού καταγράψει πλήρως την υφιστάµενη 
κατάσταση και κατηγοριοποιήσει ανάλογα µε το µέγεθος τους αρµούς, να προχωρήσει 
στην προµήθεια επιµήκων κυλιδρικών σακκολίθους µε περίβληµα γεωυφάσµατος 
κατάλληλων µεγεθών που να προσαρµόζονται στα εκάστοτε µεγέθη των αρµών. 
Σηµειώνεται ότι στους κατακόρυφους αρµούς θα λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε ο 
σακκόλιθος να διατηρείται στη θέση σφράγισης του αρµού και να µην "διαρρέει" τυχόν 
ύφαλο σκυρόδεµα που θα χρησιµοποιηθεί για την πλήρωση του αρµού όπισθεν του 
µετώπου. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η τοποθέτηση σιδηρού διαµήκους οπλισµού 
4Φ12 και εγκάρσιου Φ10/20. Η τοποθέτηση των σακκολίθων, των κατακορύφων αρµών 
θα πρέπει να επανελεγχθούν από το καταδυτικό συνεργείο για να διαπιστωθεί η 
κατάσταση τους και η ορθή τοποθέτηση και διατήρηση τους στις αρχικές τους θέσεις. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει µετά από µία εβδοµάδα να προχωρήσει σε νέα ύφαλη αυτοψία, την 
οποία θα βιντεοσκοπήσει και θα παραδώσει στην Επίβλεψη του έργου. Το σκυρόδεµα 
πλήρωσης των σακκολίθων θα είναι κατηγορίας C20/25 και θα έχει χαρακτηριστικά που θα 
πληρούν τις απαιτήσεις των σκυροδεµάτων σε θαλάσσιο περιβάλλον. 
 
Σε κάθε περίπτωση οι σακκόλιθοι θα πρέπει να κόβονται στις κατάλληλες διαστάσεις και εν 
συνεχεία να ράβονται στο κατάλληλο µέγεθος ώστε να διασφαλίζεται η σφράγιση των 
αρµών µε ενσφήνωση των σακκολίθων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει για το λόγο αυτό να κάνει 
µερικές δοκιµαστικές τοποθετήσεις, παρουσίας της Επίβλεψης του έργου, ώστε να 
εξασφαλίσει ότι το εκάστοτε µέγεθος σακκολίθου που θα διαµορφώνει θα είναι το 
κατάλληλο για την σφράγιση του αρµού. 
 
Οι σακκόλιθοι θα πρέπει να πληρώνονται µε νωπό χυτό σκυρόδεµα στο 70% του 
µεγέθους τους.  
 
Ύφαλη σκυροδέτηση 
 
Στο συγκεκριµένο έργο η ύφαλη σκυροδέτηση θα πρέπει να εκτελεσθεί µε ιδιαίτερη 
προσοχή λόγω της υφιστάµενης κατάστασης του κρηπιδώµατος και µετά την ύφαλη 
αυτοψία και πλήρη αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης. Προ της σκυροδέτησης θα 
τοποθετηθούν οι σακκόλιθοι και η πρώτη σειρά των τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεµα, 
έτσι ώστε να δηµιουργηθεί «αντιστήριξη» του υφιστάµενου κρηπιδότοιχου, του οποίου η 
υποσκαφή έχει προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό υπό την στάθµη έδρασης του. Η 
τοποθέτηση των σακκολίθων και των τεχνητών ογκολίθων ποδός θα γίνει κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να περιορισθούν πιθανές διαρροές του εγχεόµενου σκυροδέµατος πλευρικά. 
 
Αφού διαµορφωθεί το περιµετρικό αυτό καλούπι από τους τεχνητούς ογκολίθους ποδός, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την επί τόπου αυτοψία που θα πρέπει να εκτελέσει 
ο Ανάδοχος, τότε θα ξεκινήσει η σκυροδέτηση, της οποίας κύριος σκοπός είναι η πλήρωση 
κατά το δυνατόν υποσκαµµένου τµήµατος και η παροχή µάζας αντίστασης στον 
κρηπιδότοιχο. Ιδιαίτερη µέριµνα θα λαµβάνεται έτσι ώστε η διαµόρφωση του 
περιτυπώµατος των σακκολίθων κάτω από την στάθµη θεµελίωσης της υφιστάµενης 
στήλης του κρηπιδοτοίχου και η απόσταση από το µέτωπο του, να είναι τέτοιες ώστε να 
είναι δυνατή η προσέγγιση του σωλήνα σκυροδέτησης και η έγχυση του σκυροδέµατος 
υπό του τοίχου.  
 
Κατά την εκτέλεση της εργασίας της ύφαλης σκυροδέτησης θα πρέπει να παραβρίσκεται 
καταδυτικό συνεργείο, το οποίο θα ελέγχει πιθανές διαρροές του σκυροδέµατος από το 
περιτύπωµα των τεχνητών ογκολίθων. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί αυτό, η 
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σκυροδέτηση θα διακόπτεται άµεσα, θα τοποθετούνται νέοι σακκόλιθοι στα σηµεία που 
παρατηρήθηκε και στην συνέχεια θα ξαναξεκινά η εργασία. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας σκυροδέτησης, το έργο θα παραµείνει στην 
κατάσταση αυτή τουλάχιστον µία εβδοµάδα χωρίς καµία διατάραξη του. Στο πέρας του 
διαστήµατος αυτού θα πρέπει να επανεκτελεστεί υποθαλάσσια αυτοψία, ώστε να 
διαπιστωθεί η επιτυχής εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
αποκλίσεις από τις προβλέψεις της µελέτης, ή σηµεία στα οποία απαιτείται πρόσθετη 
ενίσχυση για την ασφάλεια του έργου, θα πρέπει να ενηµερώνεται η Επίβλεψη και η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για την έγκριση των πρόσθετων αναγκών σκυροδέτησης, ή και 
τοποθέτησης σακκολίθων. 
 
Οι εργασίες τοποθέτησης σακκολίθων και ύφαλων σκυροδετήσεων στον πόδα του 
κρηπιδοτοίχου, θα γίνουν από πλωτό στοιχείο. ∆εν επιτρέπεται η χρήση της χερσαίας 
ζώνης για την εκτέλεση της σκυροδέτησης.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεσθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην 
δηµιουργηθούν αναταράξεις στον πυθµένα εγγύς του κρηπιδώµατος, πολλώ δε µάλλον να 
µην δηµιουργηθούν κραδασµοί που µπορεί να ανατρέψουν την ως άνω οριακή ισορροπία 
του κρηπιδώµατος. Απαγορεύεται επίσης ρητά η πρόσδεση του πλωτού στοιχείου στις 
δέστρες του κρηπιδοτοίχου, είτε για µόνιµη αγκυροβολία, είτε κατά τη µετακίνηση του από 
θέση σε θέση. Γενικά κανένα φορτίο δεν επιτρέπεται κατά την φάση εκτέλεσης των 
εργασιών να µεταφερθεί στον κρηπιδότοιχο. 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνει ύφαλη αυτοψία και αποτύπωση της υφιστάµενης 
κατάστασης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υφίστανται τεχνητοί ογκόλιθοι και έχουν βυθισθεί ή 
ενσφηνωθεί υπό της στάθµης έδρασης του κρηπιδοτοίχου, δεν επιτρέπεται καµία 
αποµάκρυνση των πλακών αυτών καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια του 
κρηπιδοτοίχου. Οι πλάκες αυτές θα παραµείνουν και θα εγκιβωτισθούν µαζί το υπό 
διάστρωση ύφαλο σκυρόδεµα. 
 
Η διάστρωση του ύφαλου σκυροδέµατος θα γίνεται µε σωλήνα ικανής διαµέτρου (tremie 
pipe), ή µε άλλη µέθοδο που θα έχει την έγκριση της Υπηρεσίας. Εάν η απόθεση γίνει µε 
σωλήνα, αυτός θα έχει εσωτερική διάµετρο τουλάχιστον 15cm και το άκρο του θα 
διατηρείται κλειστό πριν αρχίσει η σκυροδέτηση. Κατά την σκυροδέτηση το άκρο του 
σωλήνα θα βρίσκεται βυθισµένο µέσα στο νωπό σκυρόδεµα και το υλικό που κατεβαίνει 
από τον σωλήνα θα εκτοπίζει το ήδη διαστρωµένο ύφαλο σκυρόδεµα, µετακινώντας την 
ελεύθερη επιφάνεια προς τα πλάγια και προς τα άνω. Κατά την διάρκεια της 
σκυροδέτησης, ο σωλήνας πρέπει να ανασύρεται προσεκτικά αλλά µόνον τόσο, ώστε η 
άκρη του να παραµένει µέσα στο σκυρόδεµα µέχρι το τέλος της εργασίας θα αποφεύγεται 
έτσι ο διαχωρισµός τσιµέντου και αδρανών. Η σκυροδέτηση πρέπει να τελειώνει προτού 
σκληρυνθεί το σκυρόδεµα στον σωλήνα. Το σκυρόδεµα δεν θα δονείται και δεν θα 
µετακινείται/µετατοπίζεται από τη θέση που πήρε µετά την έξοδό του από τον σωλήνα. 
 
Ο σωλήνας της σκυροδέτησης θα τοποθετηθεί ει δυνατό στο εσωτερικό του διακένου της 
υποσκαφής ώστε να ξεκινήσει η σκυροδέτηση. Η απαίτηση για διατήρηση του εντός της 
µάζας του εγχεόµενου σκυροδέµατος θα πρέπει να τηρηθεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. 
Το εγχεόµενο σκυρόδεµα σταδιακά και αργά θα πρέπει να οδηγείται πλευρικά 
σφραγίζοντας το διάκενο. Κατά την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει ανά διαστήµατα αυτή 
να διακόπτεται, ώστε να ελέγχεται από το καταδυτικό συνεργείο – όσο είναι δυνατό – ο 
βαθµός πλήρωσης και η κάλυψη που παρέχει το σκυρόδεµα. Η δειγµατοληψία και ο 
έλεγχος του υφάλου σκυροδέµατος θα γίνεται κατά τα προβλεπόµενα στον ισχύοντα 
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 
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Ο έλεγχος και η παραλαβή των υφάλων κατασκευών από έγχυτο σκυρόδεµα θα γίνεται 
κατόπιν υποθαλάσσιας αυτοψίας µε καταδυτικό συνεργείο, κατά την οποία µε χρήση 
ειδικού εξοπλισµού (κάµερας) θα µεταφέρεται εικόνα στην επιφάνεια, έτσι ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα παρακολούθησης από τον Επιβλέποντα µέσω κατάλληλης οθόνης και η 
επικοινωνία του µε το καταδυτικό συνεργείο. 
 
4.6 Σιδηρούς οπλισµός 
 

O σιδηρός οπλισµός των σκυροδεµάτων καθορίζεται από τον κανονισµό Τεχνολογία 
Χάλυβα και την ΕΤΕΠ 01-02-01-00. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση οπλισµών 
κατασκευασµένων µε την µέθοδο δεσµίδων (έλαση δεσµίδων από παλιό σίδερο µε 
αυτογενή συγκόλληση κ.λπ.). Επίσης απαγορεύεται η χρησιµοποίηση οπλισµού που έχει 
υποστεί ανεπανόρθωτες παραµορφώσεις. Ο σιδηρούς οπλισµός που ενσωµατώνεται στο 
έχγυτο σκυρόδεµα των ανωδοµών θα είναι οµοιογενής, δεν θα παρουσιάζει διαλείψεις 
συνέχειας κατά την προεργασία και θα καθαρίζεται καλά από ακαθαρσίες, λίπη και 
σκουριά πριν από τη χρήση του. Ο οπλισµός σκυροδέµατος που θα εισαχθεί στο 
εργοτάξιο, θα αποτελείται α) από ράβδους κυκλικής ή πρακτικώς κυκλικής διατοµής, 
παραγωγής αναγνωρισµένου εργοστασίου, κατηγορίας Β500C, β) από ράβδους 
κατηγορίας Β500C, µέχρι διαµέτρου Φ16, διαµορφωµένες σε κουλούρες, γ) από προϊόντα 
προερχόµενα από ευθυγραµµισµένο χάλυβα κουλούρας (ειδική σήµανση) και δ) από 
ηλεκτροσυγκολληµένα πλέγµατα σε µορφή φύλλου τεχνικής κατηγορίας Β500Α. Σε 
περιπτώσεις αµφιβολιών για την ποιότητα του σιδηρού οπλισµού, η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία έχει δικαίωµα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας, 
ο οποίος θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 15630-1 
και ΕΛΟΤ EN 10081-3 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού 
Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ.). 
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Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ Α-1 : Αντικείµενο Συγγραφής Υποχρεώσεων 
 
Το αντικείµενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 
Γενικών, Ειδικών και Τεχνικών Όρων, σύµφωνα µε τους οποίους και µε τις ισχύουσες 
διατάξεις περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων (Ν. 1418/84 «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4075/2012, Ν.4025/2011, τον Ν. 
4009/2011, τον Ν.3621/2007, τον Ν.3554/2007, Ν. 3481/2006, τον Ν. 3316/2005, τον Ν. 
3263/2004, τον Ν. 3212/2003, τον Ν.3164/2003, τον Ν. 3127/2003, τον Ν. 2940/01, τον Ν. 
2719/99, τον Ν. 2576/98, τον Ν.2412/96, τον Ν.2372/96, τον Ν. 2338/95, τον Ν. 2229/94, 
τον Ν.2052/92, τον Ν.1947/91,  τον Ν. 1892/90, τον Ν.1914/90, τον Ν. 1959/91, τον Ν. 
1958/91 τον Ν. 1799/88, το Π∆151/03, το Π∆334/00, το Π∆218/99, το Π∆210/97, το 
Π∆285/97,  Π∆368/94, το Π∆ 609/85 και την Οδηγία 2004/18/ΕΚ),  τον Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς για το έργο, τα 
λοιπά τεύχη ∆ηµοπρατήσεως του έργου και την Τεχνική Μελέτη, θα εκτελεσθούν από τον 
Ανάδοχο οι εργασίες του έργου µε τίτλο: " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ 
ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ)", προϋπολογισµού δαπάνης, κατά την µελέτη, ύψους 145.000,00 
Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., Γ.Ε. και Ο.Ε., Απροβλέπτων και Αναθεώρησης).  
 
ΑΡΘΡΟ Α-2 : Τιµολόγηση των εργασιών 
 
∆ιευκρινίζεται και επισηµαίνεται όλως ιδιαιτέρως, ότι οι αναφερόµενες τιµές µονάδος στο 
Τιµολόγιο Μελέτης είναι Γενικής Ισχύος, σταθερές και αµετάβλητες και έχουν κοστολογηθεί 
µε πλήρη ευθύνη του Αναδόχου και µετά από το συνδυασµό του Τιµολογίου και των 
πραγµατικών δεδοµένων εκτελέσεως του έργου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κατά την 
εκτέλεση των εργασιών να προβάλλει οποιοδήποτε ισχυρισµό για άγνοια των συνθηκών 
εκτελέσεως των υπόψη εργασιών, ή των δεδοµένων της µελέτης για τα οποία µε την 
κατάθεση της προσφορά του δηλώνει πλήρη γνώση όλων των συµβατικών σχεδίων και 
τευχών της εργολαβίας που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και ότι κατά τη 
σύνταξη της προσφοράς του έλαβε υπόψη του όλους τους όρους των στοιχείων αυτών. 
 
Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του δηλώνει ότι µελέτησε πλήρως τις γενικές και τις τοπικές 
συνθήκες του έργου, καθώς επίσης και ότι αφορά στη µεταφορά, προσέγγιση,  διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, µηχανηµάτων κ.λ.π., τις απαιτούµενες 
αδειοδοτήσεις και την κάλυψη απαιτήσεων εγγυητικών ή πρόσθετων τελών από 
οποιοδήποτε Φορέα αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µε οποιονδήποτε τρόπο θα µπορούσαν να επηρεάσουν τις 
εργασίες ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τα  αναφερόµενα  στα συµβατικά τεύχη. 
Θεωρείται ότι οι πάσης φύσεως δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις 
εργασίες και τις δραστηριότητες που θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον 
εργοδότη ή από άλλους  πιθανούς  εργολήπτες  έχουν  ληφθεί  υπόψη  κατά  τη  µόρφωση  
της  προσφοράς  του Αναδόχου.  
 
Παράλειψη του Αναδόχου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
στους παραπάνω όρους, δεν τον απαλλάσσει  από  την  ευθύνη  για  πλήρη  συµµόρφωση  
µε  τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη. 
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ΑΡΘΡΟ Α-3 : Τόπος διαµονής του Αναδόχου  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 183 παρ.5 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της εργολαβικής συµβάσεως να δηλώσει τον τόπο και την 
διεύθυνση της, κατά την διάρκεια του έργου, διαµονής του και να ορίσει αντίκλητο αποδεκτό 
από την Υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-4 : ∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο 
 
Η διεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 
4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-5 : Μηχανικός εξοπλισµός και εργαλεία 
 
5.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί, µε δικές του δαπάνες, όλα τα µηχανήµατα (ξηράς 
ή πλωτά) και τα εργαλεία που είναι αναγκαία για την εκσκαφή, κατασκευή, ανύψωση, 
µεταφορά και βύθιση στις καθοριζόµενες θέσεις των τεχνητών ογκολίθων, των φυσικών 
πετρωµάτων (λιθορριπών), καθώς και για την εν γένει εκτέλεση των επιµέρους εργασιών 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει. ∆ιευκρινίζεται ότι τα πλωτά 
µέσα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πιστοποιητικά ασφαλείας 
σε ισχύ, καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 
 
5.2. Επειδή προβλέπεται να εκτελεσθούν καθαιρέσεις και εκσκαφές πλησίον υφιστάµενων 
έργων όπως οδικών έργων, τοίχων αντιστήριξης, κρηπιδωµάτων και θαλασσίου πυθµένα 
χωρίς τη χρήση εκρηκτικών, ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει τον τρόπο εκτέλεσης των 
εκσκαφών µε κατάλληλα µηχανήµατα. Ρητά διευκρινίζεται ότι αποκλείεται οποιαδήποτε 
τροποποίηση της µελέτης ή καταβολής πρόσθετης αποζηµίωσης για τις καθαιρέσεις και τις  
εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών, ανεξάρτητα από το βάθος εκσκαφής. 
 
5.3. Τα µηχανήµατα που θα εγκατασταθούν στο εργοτάξιο θα πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες ΚΥΑ: 
α) 56206/1613/86/ΦΕΚ 570/Β/09-09-86: «Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των 
µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου» σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 79/113/Ε.Ε. 
β) 69001/1921/88/ΦΕΚ 751/Β/18-10-88 : «Έγκριση τύπου Ε.Ε. για την οριακή τιµή στάθµης 
θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου» 
γ)Α5/2375/88/ΦΕΚ689/Β/18-10-88: «Περί χρήσης κατασυγασµένων αεροσφυρών» 
δ) 765/91/ΦΕΚ 81/Β/21-02-91 :Περί καθορισµού οριακών τιµών στάθµης θορύβου 
υδραυλικών πτύων κλπ. 
 
Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου, όπως αναφέρεται στην ΥΑ 210474/2012 (ΦΕΚ 
204/Β/2012. 
 
Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα πρέπει να τηρείται η περιβαλλοντική νοµοθεσία 
και οι σχετικές διατάξεις.  
 
ΑΡΘΡΟ Α-6 : Κανονισµός Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών  
 
6.1. Αν µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές µόνο περιπτώσεις παραστεί ανάγκη 
εκτέλεσης νέων εργασιών ή µη συµβατικών, θα εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο 156 του Ν. 
4412/2016. Για τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3β έχουν εφαρµογή τα όσα αναφέρονται 
την εγκύκλιο 25 του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµ. Πρωτ. ∆17α/01/93/ΦΝ437/1-10-04.  
 
6.2. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 
δηλαδή µε τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ Α-7 : Ηµερολόγιο προόδου των εκτελουµένων επιµέρους εργασιών  
 
7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση ηµερολογίου του έργου, µε βάση τα ηµερήσια 
δελτία προόδου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 146 του Ν. 4412/2016, τόσο για 
την πρόοδο των εργασιών που εκτελούνται, όσο για την αναγραφή κάθε σχετικής µε τις 
εκτελούµενες εργασίες πληροφορίας (µέτωπα εργασίας, είδος εργασιών, καιρικές συνθήκες, 
κατασκευαστικές δυσκολίες, µηχανικός εξοπλισµός, απασχολούµενο προσωπικό κλπ.). 
7.2. Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται συµβατικά στο έργο, θα καταρτίζονται 
κατά το χρόνο εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα παραλαβής αφανών 
εργασιών, όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και 
τη µελέτη, άλλως θα θεωρούνται άκυρα και οι εργασίες ότι δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς 
δεν δύνανται να πιστοποιηθούν (βλ. άρθρο 151 του Ν. 4412/2016). 
 
ΑΡΘΡΟ Α-8 : Επιµετρητικά και κατασκευαστικά σχέδια και µελέτες του Αναδόχου 
 
Οι εργασίες που αναγράφονται στον προϋπολογισµό προµετρήθηκαν µε βάση τα 
κατασκευαστικά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Οι οριστικές ποσότητες κάθε εργασίας 
που θα πιστοποιηθούν στον Ανάδοχο θα ληφθούν από τα ακριβή επιµετρητικά στοιχεία του 
έργου που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης και τις 
έγγραφες οδηγίες της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη 
σύνταξη όλων των τυχόν αναγκαίων κατασκευαστικών σχεδίων (σχέδια εφαρµογής), καθώς 
και των σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν. 4412/2016 αναλυτικών και τελικών επιµετρητικών 
στοιχείων και τευχών, ενώ οι σχετικές δαπάνες για τις εργασίες αυτές συµπεριλαµβάνονται 
στην προσφορά του και τα γενικά του έξοδα. 
 
8.1. Επιµετρητικά/κατασκευαστικά σχέδια 
 
8.1.1. Μέσα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι οι µε δικές του δαπάνες, ευθύνες και 
επιµέλεια εκπόνηση ή και ο έλεγχος των τυχόν κατασκευαστικών σχεδίων/µελετών που 
απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Οι µελέτες αυτές θα εκπονούνται, 
συµπληρώνονται ή τροποποιούνται µε επιµέλεια, εργασία και δαπάνες του Αναδόχου και 
θα περιλαµβάνουν : 
• Τα αναγκαία κατασκευαστικά σχέδια του έργου µε την αντίστοιχη τεχνική τεκµηρίωση 
δηλ. τους κατά περίπτωση απαιτούµενους υπολογισµούς, prospectus, τεχνική περιγραφή 
κ.λπ. Οµοίως τα σχέδια εργασίας (shop drawings). 
• Τα κατασκευαστικά σχέδια µε την -κατά περίπτωση- αναγκαία τεκµηρίωση για όλες 
τις προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές (Άρθρο ΓΑ-1). 
• Κάθε άλλη κατασκευαστική µελέτη που απαιτείται στην παρούσα Σ.Υ. (Τεχνικοί 
Όροι) για την έντεχνη κατασκευή του έργου και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Η υποβολή κάθε οµάδας κατασκευαστικών σχεδίων θα γίνεται έγκαιρα και τουλάχιστον 
τριάντα (30) ηµέρες προ της έναρξης της αντίστοιχης εργασίας σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα, ώστε να µην προκαλούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών 
και να αφήνεται εύλογη προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα 
ηµερολογιακές (10) ηµέρες στην Υπηρεσία για την έγκρισή τους. 
 
Οι Μελέτες της ανωτέρω παραγράφου θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
των κανονισµών που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή. 
Οι Μελέτες ή οι τροποποιήσεις θα λαµβάνουν απαραίτητα υπόψη και όλα τα στοιχεία των 
συµπληρωµατικών ερευνών, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από την κατασκευή 
του έργου. 
 
8.1.2.  Σε περίπτωση τροποποίησης από τον Εργοδότη των συµβατικών στοιχείων προ ή 
κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται 
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αµέσως µε τη γραπτή κοινοποίηση. Προφορικές οδηγίες δεν θα γίνονται δεκτές από τον 
Ανάδοχο ανεξάρτητα από πού προέρχονται. Ο Ανάδοχος δεν θα µπορεί να τις επικαλεστεί 
σε περίπτωση διαφωνίας. 
 
8.1.3.  Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών ήθελε προτείνει 
τροποποιήσεις, συµπληρώσεις, βελτιώσεις κ.λπ. σε επιµέρους τµήµατα της εγκεκριµένης 
µελέτης, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από πρότασή του προς τον Επιβλέποντα να 
υποβάλει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες στη ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία πλήρη µελέτη των 
παραπάνω για έγκρισή τους. Παρερχοµένης απράκτου της ως άνω προθεσµίας, ουδεµία 
πρόταση τροποποίησης γίνεται δεκτή για εξέταση, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει 
την κατασκευή του έργου του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 
Στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας είναι η αποδοχή ή όχι των τροποποιήσεων αυτών. Όλες 
οι παραπάνω µεταβολές δεν συνεπάγονται σε καµία περίπτωση αύξηση της τιµής της 
προσφοράς. 
 
8.2. Τρόπος υποβολής, ελέγχου & εγκρίσεως συµπληρωµατικών, επιµετρητικών 
ή κατασκευαστικών µελετών και σχεδίων του Αναδόχου 
 
8.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως υποβάλει εντός τριάντα (30) ηµερών από της 
εγκατάστασής του όλα τα κατασκευαστικά σχέδια και λοιπά στοιχεία που είναι αναγκαία για 
την άµεση εφαρµογή όπως αυτά απαιτούνται στο οικείο άρθρο των Τεχνικών Όρων της 
παρούσης. Για τα κατασκευαστικά σχέδια και στοιχεία των λοιπών εργασιών που 
αναφέρονται στο άρθρο Γ1 των Τεχνικών Όρων της παρούσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να τα υποβάλει το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών πριν από την προβλεπόµενη από 
το Χρονοδιάγραµµα έναρξη της εργασίας στην οποία αναφέρονται. 
 
8.2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να προβεί στην σύνταξη των σύµφωνα µε το άρθρο 
151 του Ν.4412/2016 αναλυτικών και τελικών επιµετρητικών στοιχείων και τευχών, των 
σχετικών δαπανών για τις εργασίες αυτές συµπεριλαµβανοµένων στις κατά εργασία επί 
µέρους τιµές του τιµολογίου και τα γενικά του έξοδα. 
 
8.2.3 Οι υποβολές των κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών που θα εκπονήσει ο 
Ανάδοχος θα γίνουν σε συµφωνία µε το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του έργου. 
 
8.2.4 Οι εγκρίσεις των υποβαλλοµένων στοιχείων και µελετών θα γίνονται υπό την 
προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς τους µετά από έλεγχο, εντός το πολύ 
δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών ανάλογα µε την έκταση και σοβαρότητα κάθε επιµέρους 
θέµατος αλλά και τον διατιθέµενο από τον χρονικό προγραµµατισµό του έργου χρόνο. Σε 
περίπτωση ελλιπών ή λανθασµένων σχεδίων ή στοιχείων µελέτης, αυτά θα επιστρέφονται 
και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα µετράει από την συµπλήρωση/διόρθωση και 
επανυποβολή τους. 
 
8.2.5 Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε λεπτοµερειακό 
έλεγχο µερικών ή και του συνόλου των κατασκευαστικών µελετών και σχεδίων του 
Αναδόχου µε ή χωρίς τη σύµπραξη Τεχνικού Συµβούλου. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου 
προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισµών ή 
των εφαρµοζοµένων υπολογιστικών µεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους 
υπολογισµούς ή και ελέγχους µε την εφαρµογή άλλων συναφών υπολογιστικών µεθόδων, 
αδαπάνως για την Υπηρεσία. 
 
8.2.6 Η υποβολή κάθε κατασκευαστικού σχεδίου ή µελέτης θα γίνεται προς την 
∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία σε ψηφιακή µορφή, σε µια σειρά διαφανών σχεδίων και σε 
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δύο (2) αντίγραφα. ∆ιαφανή θα υποβάλλονται µετά την έγκριση και θα περιλαµβάνουν τις 
τυχόν διορθώσεις που απαιτήθηκαν. 
8.2.7 Μετά την έγκριση η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο µία 
(1) θεωρηµένη σειρά σχεδίων, η οποία θα φέρει σφραγίδα «ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» και 
τότε µόνο ο Ανάδοχος µπορεί να εφαρµόσει τα σχέδια αυτά. 
Αν όµως ο Ανάδοχος προχωρήσει µε δική του ευθύνη στην εφαρµογή τους πριν ακόµη 
εγκριθούν από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία,  δεν θα αποζηµιωθεί για τις επιπλέον 
ποσότητες εργασιών που τελικά δεν θα εγκρίνει η Υπηρεσία αλλά θα του περικοπούν οι 
κατά τα ανωτέρω µειώσεις των ποσοτήτων. 
 
8.2.8 Ο Ανάδοχος βαρύνεται και είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση όλων των βοηθητικών 
σχεδίων που χρειάζονται κατά την κατασκευή του έργου, όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο Γ1 της παρούσας Σ.Υ. 
 
8.2.9 Κατά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως του περί περαίωσης του έργου, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία πλήρη σειρά 
"σχεδίων εκτελέσεως" του έργου όπως αυτό υλοποιήθηκε τελικά "AS BUILT DRAWINGS". 
Τα σχέδια εκτελέσεως θα καλύπτουν κάθε κατασκευή που υλοποιήθηκε σε εφαρµογή της 
Σύµβασης, θα ανταποκρίνονται απόλυτα στην τελική µορφή των κατασκευών και θα 
περιλαµβάνουν όλα τα είδη σχεδίων (γενικά και λεπτοµερειών) που εµφανίζονται στη µελέτη 
και στα σχέδιά της. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι τα "σχέδια εκτελέσεως" θα βασίζονται µεν στα σχέδια της µελέτης και στα 
κατασκευαστικά σχέδια, αλλά θα περιλαµβάνουν και τις διορθώσεις ή τις τροποποιήσεις που 
έγιναν κατά το στάδιο της κατασκευής. 
 
8.2.10   Τόσο τα κατασκευαστικά σχέδια όσο και το σύνολο των υπολογισµών του έργου 
θα υποβληθούν σε ψηφιακή µορφή σε µια σειρά πρωτοτύπων για αναπαραγωγή (σε 
διαφανές χαρτί για τα σχέδια) καθώς και σε τρεις σειρές αντιγράφων για τα κείµενα. Μετά 
την υποβολή απάντων των παραπάνω στοιχείων θα γίνει έλεγχος από την ∆ιευθύνουσα το 
έργο Υπηρεσία και έγκρισή τους, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί 
χρονικά της προσωρινής παραλαβής του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-9 : Πιστοποίηση εργασιών που εκτελέστηκαν 
 
Τα καθοριζόµενα από τα άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/2016 στοιχεία συντάσσονται µε 
µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου και υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία σε 
χρονικά διαστήµατα, όπως ορίζεται στο άρθρο Β-8 των Ειδικών Όρων της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-10 : Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας και της 
κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων 
 
10.1. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης (εκ 
της παρούσας εργολαβίας) διεξαγωγής της οδικής κυκλοφορίας και της ναυσιπλοΐας στη 
θέση των έργων, βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς να µπορεί να προβάλει απαιτήσεις για 
αποζηµιώσεις λόγω σταλιών ή καθυστερήσεων, παρατάσεις και υποαπασχόληση του 
εργοταξίου του καθόσον αυτά συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα, στις τιµές µονάδος του 
τιµολογίου και τα γενικά του έξοδα. 
 
10.2. Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει αµέσως όλα τα κατάλληλα 
προστατευτικά µέτρα και να µετακινεί κάθε φορά το µηχανικό εξοπλισµό του, σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις και τις οδηγίες των Αστυνοµικών και Λιµενικών Αρχών, ώστε να µη 
παρακωλύεται η κίνηση οχηµάτων, πλοίων, αλιευτικών και τουριστικών σκαφών και άλλων 



[ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ] 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                        8 

σκαφών, που κινούνται στην περιοχή, χωρίς να δικαιούται, από την αιτία αυτή, να προβάλει 
καµία αξίωση για τυχόν αποζηµίωσή του. 
 
10.3. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να προβαίνει, µε δικές του δαπάνες, στην 
προσωρινή φωτοσήµανση των χερσαίων και θαλάσσιων έργων που εκτελεί και να την 
επεκτείνει ή να την µετακινεί καταλλήλως κατά την πρόοδο των έργων, σύµφωνα µε τις 
εντολές και τις οδηγίες των αρµοδίων Λιµενικών Αρχών, στις οποίες πρέπει πάντοτε να 
απευθύνεται, καθόσον έχουν την γενική εποπτεία της σηµάνσεως των έργων σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία και ειδικότερα τον Ν.1629/51 και υποχρεούται επίσης στην 
τοποθέτηση των απαιτούµενων σηµάτων και ενδεικτικών πινακίδων στις διάφορες 
εργοταξιακές θέσεις. 
 
10.4. Ο Ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχηµα, το 
οποίο θα οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας, ή και της ανεπαρκούς 
φωτοσήµανσης, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 
 
10.5. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος εκτελέσει εσφαλµένα την φωτοσήµανση 
των θαλασσίων έργων και την επισήµανση του εργοταξίου και των χερσαίων έργων, η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την εφαρµογή των προβλεπόµενων από τις 
κείµενες διατάξεις κυρώσεων δικαιούται, µετά από σχετική απόφασή της, να αναθέσει την 
εκτέλεση τόσο των εργασιών φωτοσήµανσης, όσο και αυτών της επισήµανσης χερσαίων 
εµποδίων, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος δεν παύει όµως και για την 
περίπτωση αυτήν να έχει στο ακέραιο την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που ενδεχοµένως θα 
συµβεί, λόγω της αµελείας του να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα. Η δαπάνη των, 
σε βάρος του Αναδόχου, εκτελουµένων ως ανωτέρω εργασιών, εκπίπτει κατά την σύνταξη 
της πρώτης, µετά την εν λόγω παρέµβαση, εντολής πληρωµής του. 
 
10.6 Μετά την περαίωση του έργου που εκτελείται µε την σύµβαση αυτή, η µόνιµη 
φωτοσήµανση όπου απαιτείται θα γίνει µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του Φορέα 
διαχείρισης των λιµενίσκων, σύµφωνα µε τις χορηγούµενες οδηγίες της αρµόδιας 
Υπηρεσίας Φάρων του Γ.Ε.Ν/Υ.Ε.Α. 
 
10.7 Ο ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει κατά τις µεταφορές των διαφόρων υλικών µόνο τους 
υφιστάµενους δρόµους ή θα χρησιµοποιεί κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου προσωρινούς 
δρόµους, ή θα κατασκευάζει προσπελάσεις εφ’ όσον το επιτρέψει ο Εργοδότης. Σε καµία δε 
περίπτωση δεν θα παρεµποδίζει και δεν θα παρακωλύει, έστω και σποραδικά την 
κυκλοφορία σε αυτούς οχηµάτων γενικά, δικύκλων ή και πεζών από την διακίνηση των 
µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, την δηµιουργία 
βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, την µεταφορά υλικών κλπ  
  
10.8 Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόµους, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι 
δεν µπορεί να κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει 
υπολογιστεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Σε 
περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος ύστερα από συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές να κάνει τις αναγκαίες 
ενισχύσεις και να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως, ή να προβεί σε µελέτη της 
κυκλοφοριακής λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής.. Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάνει χρήση 
τέτοιων οδών (εντός των ανωτέρω περιορισµών), υποχρεούνται στη συντήρηση των 
δρόµων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συµβάσεως, χωρίς 
οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ µέρους του δηµοσίου. Εφόσον εκπονήσει µελέτες αυτές θα 
ελέγχονται και θα εγκρίνονται αρµοδίως. 
 
10.9 Οίκοθεν νοείται, ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την 
παραγωγή-µεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. Η 
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Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων 
για τις παραπάνω αιτίες. 
 
10.10 Οι µεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται µέσω των δρόµων και των 
διαδρόµων που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία.  
 
10.11 Στην περίπτωση διαφόρων χωµατουργικών εργασιών και τεχνικών έργων 
προσωρινής χρήσεως για τη διαµόρφωση των εργοταξιακών χώρων και κάλυψη γενικά 
κατασκευαστικών αναγκών, οι δαπάνες θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης η κατασκευή 
των πάσης φύσεως οδών προσπελάσεως για πρόσβαση της θέσεως των έργων, 
δανειοθαλάµους και λατοµεία βαρύνει τον ανάδοχο.   
 
10.12 Υποχρεούται επίσης να µεριµνήσει για την πλήρη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ. σήµανση ηµέρας και νύχτας των χώρων των εργοταξίων του µε τις κατάλληλες κάθε 
φορά πινακίδες, φανούς κ.λ.π., προς καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων, 
σύµφωνα µε την απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. αριθ. ΒΜ 5/30058/83, που δηµοσιεύτηκε στο 
υπ’ αριθµ. 121/Β/23.3.83 ΦΕΚ. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα 
τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόµατα αναβοσβύνοντα σήµατα (FLASH LIGHTS). 
 
10.13 Εκτός τούτων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εµποδίου τύπου 
εγκεκριµένου από την Υπηρεσία. Τα εµπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία του 
έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάµεσα σηµεία αναλόγως του εκτελουµένου έργου) και πάντως 
σε αριθµό όχι λιγότερο των δύο ανά πενήντα µέτρα. 
 
10.14 Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωµα να τροποποιήσει τον τύπο του εµποδίου 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
 
10.15 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλα τα παραπάνω χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση 
της σχετικής δαπάνης περιλαµβανοµένης στο ποσοστά γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. 
 
 
ΑΡΘΡΟ Α-11 : Παρατηρήσεις επί της µελέτης – ∆ιαδικασία τροποποίησης της µελέτης 
 
11.1 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγγράφως στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, εντός (20) είκοσι 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης του και οπωσδήποτε όχι µετά την υποβολή του 
Χρονοδιαγράµµατος, τεκµηριωµένη Τεχνική Έκθεση για παρατηρήσεις επί της µελέτης. 
Παρεχόµενης άπρακτης υπό του Αναδόχου της παραπάνω προθεσµίας, θεωρείται ότι αυτός 
έχει αποδεχτεί την ευθύνη για την ορθότητα της µελέτης της Υπηρεσίας. 
 
Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης αν η Υπηρεσία δεν έπραξε τίποτα στις έγγραφες 
παρατηρήσεις του και περαιτέρω στις αναλυτικές τεχνικές προτάσεις του, αλλά αντιθέτως 
και παρά τις αντιρρήσεις του τον διέταξε εγγράφως να συνεχίσει τις εργασίες. 
 
11.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση ασυµφωνίας των σχεδίων της µελέτης να 
ζητήσει έγκαιρα -πριν από κάθε κατά την κρίση του, µερική ή ολική εφαρµογή των σχεδίων- 
έγγραφες οδηγίες κλπ. από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
  
11.3 Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συµπληρώσεις ή βελτιώσεις των εγκεκριµένων 
µελετών και πριν από οποιαδήποτε έγκριση τους, θα καλείται υποχρεωτικώς ο Μελετητής 
που τις συνέταξε προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις του σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
 
11.4 Εφόσον τυχόν κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριµένων µελετών, τότε θα 
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 144 του Ν. 4412/2016. 
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11.5 Σε περίπτωση που θα διαπιστωθούν ευθύνες του Μελετητή, θα εφαρµόζονται τα 
οριζόµενα στο ν. 4412/2016. Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρµόζονται στις περιπτώσεις, που 
κατά την διάρκεια του έργου διαπιστωθούν µεγάλες αποκλίσεις από τις ποσότητες των 
εργασιών της εγκεκριµένης µελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-12 : Αποθήκευση και απόθεση υλικών – Εργοταξιακοί χώροι και  
    προσωρινές κατασκευές 
 
12.1 Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιµοποιήσει τους υπάρχοντες χερσαίους χώρους του 
Λιµένα Σητείας για να εγκαταστήσει τα εργοταξιακά του γραφεία (σύµφωνα προς το άρθρο 
Α-18 της παρούσας), αλλά και τις λοιπές εγκαταστάσεις του εργοταξίου, όπως για την 
παραγωγή σκυροδέµατος εφόσον απαιτηθεί, κατασκευή και αποθήκευση τεχνητών 
ογκολίθων καθώς και την ασφαλή φύλαξη όλων των απαιτούµενων για την κατασκευή του 
έργου υλικών. 
 
12.2 Αν οι συνθήκες της περιοχής ή ο κίνδυνος ζηµιών στο έργο δεν επιτρέπουν, κατά την 
ελευθέρα κρίση του κυρίου του έργου, την επί µακρό χρονικό διάστηµα απόθεση ή 
αποθήκευση είτε υλικών, είτε έτοιµων κατασκευασµένων δοµικών στοιχείων του έργου, σε 
χώρους χρήσιµους για τη λειτουργία ή ασφάλεια των υφιστάµενων έργων, τότε στους 
χώρους αυτούς θα αποτίθενται µετά από έγκριση του κυρίου του έργου περιορισµένες µόνο 
ποσότητες υλικών για τις άµεσες ανάγκες των έργων και για καθοριζόµενο χρονικό 
διάστηµα, χωρίς από το λόγο αυτό να γεννάται δικαίωµα στον Ανάδοχο για αποζηµίωσή 
του, από πρόσθετες ή πλάγιες µεταφορές, πρόσθετες φορτοεκφορτώσεις κλπ. Οι 
αντίστοιχες αυτές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαµβάνονται ανηγµένες στην 
προσφορά του. 
 
12.3 Τυχόν άρνηση των Αρχών να διαθέσουν του αιτούµενους από τον Ανάδοχο χώρους 
δεν συνεπάγεται ότι αίρονται και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για εξεύρεση και χρήση 
εργοταξιακών χώρων µε δική του ευθύνη και δαπάνη αφού θεωρείται ότι κατά την φάση 
σύνταξης της προσφοράς του, ο Ανάδοχος διερεύνησε λεπτοµερώς όλες τις δυνατές λύσεις 
ακόµα και στην περίπτωση που οι υπάρχοντες χώροι δεν του διατεθούν εν µέρει ή και καθ’ 
ολοκληρία, έλαβε δε υπόψη του τους ισχύοντες περιορισµούς, ήρθε σε επαφή µε του 
αρµόδιους φορείς και Υπηρεσίες και κατέστρωσε τις εναλλακτικές λύσεις που του επέτρεψαν 
όχι µόνον να υποβάλει την Προσφορά του αλλά και ειδικότερα να εκτιµήσει και τις δαπάνες 
µεταφοράς της εργολαβίας του (βλ. Άρθρο Α-13 της παρούσας). Όλες οι παραπάνω άµεσες 
και έµµεσε δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο και περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές 
µονάδος  της προσφοράς του ή στην έκπτωση που προσέφερε. 
 
12.4 Αν οι συνθήκες στην περιοχή κάθε έργου επιτρέπουν, κατά την ελεύθερη κρίση του 
κυρίου του έργου και των αρµοδίων Λιµενικών ή Αστυνοµικών Αρχών, την ανάπτυξη των 
εγκαταστάσεων στον εργοταξιακό χώρο ή την απόθεση υλικών εντός της λιµενικής ζώνης ή 
της περιοχής εκτέλεσης των έργων, τότε η χρήση του χώρου αυτού παραχωρείται δωρεάν 
στον Ανάδοχο για το διάστηµα κατασκευής του έργου. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία δεν 
έχει υποχρέωση ή ευθύνη για την εξεύρεση και διάθεση εκτάσεων που απαιτούνται εν γένει 
για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. Οι χώροι 
που απαιτούνται για την διαχείριση των υλικών κατασκευής του έργου θα εξασφαλιστούν µε 
ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-13 : Πηγές  λήψεως υλικών–Χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές 
 
13.1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των πηγών λήψης των υλικών, όλες 
δε οι δαπάνες για την µεταφορά των υλικών, χερσαία ή/και θαλάσσια, µε οποιοδήποτε µέσο 
µεταφοράς και από οποιαδήποτε απόσταση, περιλαµβάνονται ανηγµένες στην προσφορά 
του. 
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13.2. Για την λήψη των απαιτούµενων υλικών για την εκτέλεση του έργου, υλικών λατοµείου 
γενικά (ασβεστολιθικής προέλευσης) ή ορυχείου κλπ. η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει κανένα 
λατοµείο ή ορυχείο. Γι' αυτό ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την εξεύρεση κατάλληλων πηγών 
λήψης υλικών, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά κατάλληλων θέσεων ή ακόµα µε προµήθεια 
από τις λειτουργούσες ιδιωτικές επιχειρήσεις λατοµείων. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία 
υποχρέωση για απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για παραγωγή υλικών για χρήση του 
Αναδόχου. 
 
13.3.  Οι τυχόν πηγές λήψεως που µνηµονεύονται σε οποιοδήποτε τεύχος του υπόψη 
έργου είναι ενδεικτικές. Αν κατά την φάση κατασκευής του έργου αποδειχτεί ότι από τις 
προβλεπόµενες πηγές παράγονται ακαταλλήλου ποιότητος υλικά ή δεν επαρκούν οι 
ποσότητες τους ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει καµία απαίτηση πρόσθετης 
οικονοµικής αποζηµίωσης ή γενικότερα αύξησης του οικονοµικού αντικειµένου του έργου, 
ούτε να αρνηθεί να εκτελέσει το έργο, αφού θεωρείται ότι κατά την φάση της προσφοράς 
του είχε επιλέξει τις πηγές λήψεως των υλικών, εξασφαλίσει την ποιοτική και ποσοτική 
επάρκεια τους και εκτιµήσει την απόσταση µεταφοράς  είτε προς τον εργοταξιακό χώρο είτε 
προς την θέση των έργων και έλαβε υπόψη την αντίστοιχη δαπάνη ανηγµένη στην τιµή της 
προσφοράς του. Συνεπώς η προσφορά του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου 
περιλαµβάνει όλες τις πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται, για οποιοδήποτε τµήµα του 
έργου, για την προµήθεια από ιδιωτικό λατοµείο των αργών υλικών που είναι αναγκαία, ή 
για µίσθωση, ή αγορά εκτάσεων αλλά και για την εξασφάλιση κάθε απαραίτητης άδειας για 
την παραγωγή τους. 
 
13.4.  Επίσης στην προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και 
συντήρησης των οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν για την µεταφορά των υλικών που 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή και καµία αξίωση του Αναδόχου δεν αναγνωρίζεται για 
πληρωµή άλλης αποζηµίωσης, λόγω πρόσθετων τυχόν µεταφορών, χερσαίων ή 
θαλασσίων, ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών εκτάσεων ή λατοµείων, 
αποκάλυψης και δηµιουργίας ή εκµετάλλευσης, αλλά και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
και απόδοσης τούτων κλπ. 
 
13.5.  Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το  σύµφωνο µε τις 
προδιαγραφές των υπεισερχόµενων στις εργασίες κάθε είδους υλικών επειδή εξυπακούεται 
ότι µε την υπογραφή της Σύµβασης ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης 
εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα υλικά, οποιοσδήποτε δε έλεγχος που γίνεται από την 
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσµατα των εν λόγω ελέγχων. Συνεπώς αν ορισµένες πηγές υλικών είναι ή αποβούν 
ενδιάµεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιµων υλικών, πρέπει ο Ανάδοχος να αναζητήσει 
άλλες κατάλληλες πηγές. 
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ΑΡΘΡΟ Α-14 : Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή  
                        ηµικατεργασµένων προϊόντων 
 
14.1.  Όλα τα υλικά κλπ που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της 
Ελληνικής αγοράς ή εισαγόµενα επίσης αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. 
 
14.2.  Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα 
συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, καθώς 
επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας ή τις ισχύουσες προδιαγραφές του 
κράτους παραγωγής των εισαγόµενων υλικών, θα είναι άριστης ποιότητας και της απόλυτης 
έγκρισης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά µε τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, 
την εµφάνιση και λοιπές συµβατικά προβλεπόµενες προδιαγραφές. 
 
14.3.  Σε περίπτωση που ο κύριος του έργου παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά 
απαιτούµενα για την εκτέλεση των έργων, ή εξοπλισµό που θα αποξηλωθεί από το έργο και 
θα επανατοποθεί ο  Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος 
αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των 
υλικών αυτών. 
 
14.4.  Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των 
υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον κύριο του έργου εφόσον έγκαιρα το αναφέρει 
εγγράφως. 
 
14.5.  Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Κύριο του έργου στον Ανάδοχο µε 
πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο αυτός φέρει ακέραια την Ευθύνη 
για κάθε βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν θα συµβούν στα υλικά αυτά. 
 
14.6.  Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την 
Υπηρεσία ως εξής: 
α. Αν πρόκειται για υλικά σειράς βιοµηχανικής παραγωγής θα προσκοµίζονται στην 
Υπηρεσία πληροφοριακά φυλλάδια (προσπέκτους) και προδιαγραφές του εργοστασίου 
παραγωγής, δελτία ελέγχων από ανεξάρτητους έγκυρους φορείς (εκτός εάν τα προϊόντα-
υλικά ή ο κατασκευαστής διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας), καθώς και δείγµατα (εάν είναι 
εφικτό). 
β. Αν πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω Έργο, 
θα προσκοµίζεται στην Υπηρεσία δείγµα, σχέδια ή µοντέλα. 
 
Τα παραπάνω δείγµατα, κλπ. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία θα φυλάσσονται από 
αυτή µέχρι την παραλαβή του Έργου ή την ενσωµάτωσή τους σε αυτό, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση του Αναδόχου. 
 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή 
συσκευή, το οποίο δεν θα είναι σύµφωνο µε τα δείγµατα. 
 
Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές και εξοπλισµός πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
ελέγχου ποιότητας, η δε ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα µπορεί να παραπέµπει αυτά για 
εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, συσκευών, 
κλπ. να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία 
υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των 
ανωτέρω υλικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει στα εξουσιοδοτηµένα άτοµα της 
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∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου 
στα εργοστάσια ή εργοτάξια παραγωγής των υλικών. 
 
Η εκ των προτέρων έγκριση της παραγγελίας των υλικών, των µηχανηµάτων και των 
συσκευών, ουδόλως απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τυχόν µειονεκτήµατα που θα 
παρουσιασθούν εκ των υστέρων στα υλικά αυτά, και τα οποία οφείλει να επανορθώσει και 
αποκαταστήσει. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-15 : Απολογιστικές εργασίες  
 
15.1. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την κατασκευή του έργου δικαιούται να διατάξει την 
εκτέλεση µη προβλεπόµενων από τη µελέτη εργασιών, µε το απολογιστικό σύστηµα, µετά 
από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, και πάντοτε µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
154 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 
 
15.2. Ειδικότερα: 
 
15.2.1.  Μόλις ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ύπαρξη 
παλαιών εκρηκτικών υλών ή οποιασδήποτε φύσης εκρηκτικών µηχανισµών, θα αναφέρει 
αµέσως το γεγονός αυτό στον κύριο του έργου, την Προϊσταµένη Αρχή και συγχρόνως θα 
ειδοποιήσει την αρµόδια Στρατιωτική Αρχή και το Λιµεναρχείο. 
 
15.2.2. Ο κύριος του έργου, µόλις λάβει το σχετικό έγγραφο του Αναδόχου, θα προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες προς την αρµόδια Στρατιωτική Αρχή καθώς και προς το Λιµεναρχείο, 
για να επισπευσθεί η σχετική διαδικασία αποµάκρυνσης των εν γένει εκρηκτικών υλών και 
να χορηγηθούν οι σχετικές οδηγίες και εντολές, τόσο για τη συνέχιση των εργασιών, όσο και 
για την ασφαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας στην υπόψη περιοχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να συµµορφωθεί στις εντολές των ανωτέρω Αρχών. 
 
15.2.3.  Αν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου επιβάλλουν την διερεύνηση της εκσκαπτόµενης 
περιοχής, λόγω ύπαρξης εκρηκτικών στον πυθµένα, η αρµοδιότητα ανήκει στις Στρατιωτικές 
Αρχές που µε το κατάλληλο ειδικευµένο προσωπικό προβαίνουν στην διερεύνηση του 
χώρου. Ο Ανάδοχος δύναται να θέσει τον µηχανικό εξοπλισµό του στη διάθεση των 
Στρατιωτικών Αρχών. Μετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται απολογιστικά, σε βάρος του έργου. 
 
15.2.4.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών να γίνει 
από τον ίδιο, το δηλώνει εγγράφως και, µετά την σύµφωνο γνώµη των Στρατιωτικών Αρχών 
και υπό τις οδηγίες αυτών, µε κατάλληλο ειδικευµένο προσωπικό που θα προσλάβει -ειδικά 
για τις εργασίες αυτές -προβαίνει στην εκτέλεσή τους και καθίσταται αστικά και ποινικά 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί. Η αποζηµίωση του Αναδόχου για την 
εκτέλεση των εργασιών αυτών θα προσδιορισθεί απολογιστικά. 
 
15.2.5. Σε περίπτωση που υπάρχει βάσιµη εκτίµηση ύπαρξης αρχαιοτήτων στην περιοχή 
και µε την προϋπόθεση του επείγοντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, κατά το 
απολογιστικό σύστηµα, τις εργασίες που ανάγονται στην  διερεύνηση της εκσκαπτοµένης 
περιοχής για τον εντοπισµό αρχαιοτήτων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, µετά από συνεργασία της µε την Προϊσταµένη Αρχή και την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
του Υπουργείου Πολιτισµού, της  οποίας η γνώµη και οι οδηγίες είναι καθοριστικές. 
 
15.2.6. Σε περίπτωση που χωρίς την εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, κατά την 
κατασκευή του έργου βρεθούν αρχαιότητες, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της 
διαδικασίας που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 
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Στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου 15.2 ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει 
αντίστοιχης χρονικής διάρκειας παράταση της συµβατικής προθεσµίας περαίωσης του 
έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-16 : ∆ιευκολύνσεις προς τον Ανάδοχο από την Υπηρεσία 
 
16.1.  Ο κύριος του έργου, µετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου, θα κάνει όλα τα 
απαραίτητα διαβήµατα στις αρµόδιες αρχές στις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται απ' 
ευθείας ο Ανάδοχος, µε κοινοποίηση των εγγράφων του στην Υπηρεσία, για την επίσπευση 
των σχετικών διαδικασιών και για να αρθούν όλα τα εµπόδια που ενδεχοµένως θα 
προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από τρίτους. 
 
16.2.  Ο κύριος του έργου θα συνδράµει, χωρίς εκ τούτου να καθίσταται και υπεύθυνος, 
τον Ανάδοχο για να του παρασχεθεί µετά από τις σχετικές ενέργειες του και µε δαπάνες του, 
ο τυχόν διατιθέµενος δηµόσιος ελεύθερος χώρος για την εγκατάσταση του εργοταξίου και 
την απόθεση ή αποθήκευση, είτε των υλικών, είτε έτοιµων κατασκευασµένων δοµικών 
στοιχείων. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-17 : Μητρώο έργου 
 
17.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του 
Έργου µαζί µε την τελική επιµέτρηση. Το µητρώο του έργου θα είναι συνταγµένο σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην µε αριθµ ∆ΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/2017 (ΦΕΚ Β’ 1956/07.06.2017) 
Απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών. 
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ΑΡΘΡΟ Α-18 : Γνώση συνθηκών κατασκευής έργου - Ευθύνες του Αναδόχου 
 
18.1. Τονίζεται ότι οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες του έργου (µετεωρολογικά, 
εδαφοτεχνικά κ.λ.π), ή άλλες παρατηρήσεις που ενδεχόµενα έγιναν από την Υπηρεσία, 
ετέθησαν στη διάθεση του Αναδόχου για ενηµέρωσή του και µόνο. 
  
18.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε 
οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες, που θα έκρινε, ότι του είναι χρήσιµες για να 
επαληθεύσουν, να επεκτείνουν ή να καθορίσουν επακριβώς τα στοιχεία που του διατέθηκαν. 
 
18.3. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τόσο για την 
εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος 
είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος τυχόν γίνεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου 
µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των εν γένει υλικών, τη χρησιµοποίησή τους και την εν 
γένει εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της παρούσας, των ισχυουσών σχετικών 
Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης και των 
λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούµενα για 
το έργο, καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης τους δικαιώµατος 
για την χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προµηθευτεί, µε δική του δαπάνη, όλα τα υλικά, εργατικά και µηχανήµατα 
που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για την µεταφορά τους από τις 
πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε 
δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα, σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά 
σχέδια της µελέτης καθώς και µε τα κατασκευαστικά που αυτός θα εκπονήσει κατά το στάδιο 
κατασκευής για την εφαρµογή των οποίων θα πρέπει να έχει ληφθεί προηγουµένως η 
έγκριση της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 
 
18.4. Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο ή σε τµήµα του υφιστάµενου λιµένα, είτε στα 
µηχανήµατα, είτε στις εγκαταστάσεις, που προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο ή 
δολιοφθορά, κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι 
υποχρεωµένος και να την αποκαταστήσει. 
 
18.5. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για ζηµιές και καταστροφές στις 
εγκαταστάσεις, στα µηχανήµατά του κλπ. που θα οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης (π.χ. πληµµύρες, θύελλες, 
χιονοπτώσεις κλπ.).  
 
18.6. Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε 
τρίτους, ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια, ή υπαιτιότητα του 
προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. 
 
18.7. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούµενα µέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
18.8. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης 
εργασιών, ο Ανάδοχος ενηµερώνει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και παραµένει µόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.  
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18.9 Τονίζεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι, µέτρα και περιορισµοί που είτε έχουν τεθεί από 
Α.Ε.Π.Ο. είτε απαιτούνται για την προστασία του περιβάλλοντος οφείλουν να ληφθούν 
υπόψη κατά την διαµόρφωση της προσφοράς του Αναδόχου και εφόσον προκύπτουν 
τέτοιες δαπάνες να αναχθούν στην προσφερόµενη τιµή, καθόσον δεν αναγνωρίζεται 
ουδεµία επιπλέον δαπάνη κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ Α-19 : Εργοταξιακές εγκαταστάσεις - Γραφεία - Εργαστήρια 
 
19.1. Με την εγκατάστασή του, µέσα στον προβλεπόµενο από το πρόγραµµα εκτέλεσης του 
έργου χρόνο, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην οργάνωση του εργοταξίου 
κατασκευάζοντας όλα τα απαιτούµενα οικήµατα, εγκαταστάσεις κλπ. Όλες οι βοηθητικές 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις όπως γραφεία, υπόστεγα, συνεργεία, αποθήκες κλπ. οι 
αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου θα ανεγερθούν από τον Ανάδοχο µέσα στην περιοχή 
που θα εγκρίνει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  
 
Στις ως άνω εγκαταστάσεις θα περιλαµβάνονται ενδεικτικα, κατόπιν εντολής της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας: 
 
α. Οίκηµα γραφείων Εργοταξίου. 
β. Οίκηµα γραφείων Επίβλεψης. 
γ. Οίκηµα γραφείων Τεχνικού Συµβούλου Επίβλεψης, εφόσον ορισθεί Τεχνικός Σύµβουλος 
Επίβλεψης για το έργο 
δ. Χώρους υγιεινής για τους εργαζοµένους στο έργο. 
 
Όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις µπορούν να είναι προσωρινής φύσης, πρέπει όµως να 
πληρούν τους όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις (θέρµανση και κλιµατισµό), να 
είναι εφοδιασµένες µε παροχή πόσιµου νερού και µε ηλεκτρικές, τηλεφωνικές και 
αποχετευτικές εγκαταστάσεις. Το γραφείο της Επίβλεψης, του οποίου την αποκλειστική 
χρήση θα έχει η Επίβλεψη, θα έχει επιφάνεια τουλάχιστον 20 τ.µ., µε ένα προθάλαµο, χώρο 
παρασκευής πρόχειρων ροφηµάτων µε νιπτήρα και χώρους υγιεινής. 
 
Για την ανέγερση των ανωτέρω εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος µε την εγκατάσταση του θα 
υποβάλει για έγκριση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία γενικό διάγραµµα των εγκαταστάσεων, 
συνοδευµένο από σύντοµη περιγραφή του είδους, µεγέθους και διαστάσεων. Από την 
έγκριση πάντως αυτή δεν µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου σε σχέση µε την κατασκευή 
όλων των απαιτούµενων εγκαταστάσεων. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά, µε δαπάνες και ευθύνη του, για την έκδοση 
των αναγκαίων οικοδοµικών, υγειονοµικών και λοιπών αδειών, καθώς και των άλλων τυχόν 
εγκρίσεων για την κατασκευή των εργοταξιακών και λοιπών εγκαταστάσεων. 
 
Η κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των ως άνω εγκαταστάσεων, βαρύνει 
εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, και οι ως άνω εγκαταστάσεις καθαιρούνται επίσης µε δαπάνες 
του Αναδόχου, µετά την προσωρινή παραλαβή του έργου και πριν από την οριστική 
παραλαβή του. 
 
19.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικιές του δαπάνες, για την προµήθεια, διάθεση επί 
τόπου των έργων και λειτουργία του απαιτούµενου εξοπλισµού εκτέλεσης τοπογραφικών 
και βυθοµετρικών αποτυπώσεων και των σχετικών οργάνων µέτρησης, σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής του Έργου, για την επίτευξη υψηλού βαθµού ακρίβειας 
κατά την εκτέλεση όλων των τοπογραφικών και βυθοµετρικών εργασιών, αποτυπώσεων και 
µετρήσεων καθ΄όλη την διάρκεια των εργασιών. Το σύνολο του ανωτέρω εξοπλισµού θα 
πρέπει να είναι κατάλληλο και πλήρως προσαρµοσµένο στις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης 
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των εργασιών και ο Ανάδοχος υποχρεούται για την προσκόµιση επί τόπου των έργων, σε 
κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των εργασιών. 
 
Ο ανωτέρω εξοπλισµός και όργανα µέτρησης θα χρησιµοποιούνται από κοινού από το 
προσωπικό της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του Αναδόχου, καθόλη την διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Εντός δεκαηµέρου από την 
υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, πλήρη κατάλογο του εξοπλισµού εκτέλεσης τοπογραφικών και βυθοµετρικών 
αποτυπώσεων και οργάνων µέτρησης που προτίθεται να διαθέσει επί τόπου του έργου. Ο 
κατάλογος αυτός θα περιέχει κατ’ ελάχιστον το είδος, τύπο, αριθµό(πλήθος), τεχνικά 
φυλλάδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή κάθε οργάνου/εξοπλισµού. Ο Ανάδοχος θα 
προχωρήσει στην προµήθεια και διάθεση επί τόπου του έργου του ανωτέρω εξοπλισµού και 
οργάνων µετρήσεως µόνον κατόπιν λήψεως σχετικής έγγραφης έγκρισης από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικιές του δαπάνες, να διατηρεί τον ανωτέρω εξοπλισµό 
πλήρως λειτουργικό, να προβαίνει στην συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση αυτού σε 
περίπτωση φθοράς ή απώλειας και να διενεργεί τακτικές βαθµονοµήσεις, υπό την επίβλεψη 
και σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το 
δικαίωµα ανά πάσα χρονική στιγµή να προβαίνει σε τοπογραφικές/βυθοµετρικές 
αποτυπώσεις και µετρήσεις και ο Ανάδοχος υποχρεούται, κάθε φορά να παρέχει τον 
απαραίτητο εξοπλισµό και βοηθητικό προσωπικό για αποκλειστική χρήση από την 
Επίβλεψη. 
 
19.3. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται είτε να συνεργαστεί, είτε να συγκροτήσει και να στελεχώσει 
επί τόπου του έργου εργαστήριο δοκιµασίας υλικών και ελέγχου ποιότητας των έργων. Οι 
δοκιµές που θα εκτελούνται στο εργαστηριακό εργαστήριο, ή και εργοτάξιο, αποσκοπούν 
στον συστηµατικό ή και καθηµερινό, όπου απαιτείται έλεγχο της ποιότητας και της 
καταλληλότητας των υλικών στην θέση λήψεως, ή στον τόπο της παραγωγής τους, στον 
καθορισµό των αναλογιών συνθέσεως των κάθε φύσεως σκυροδεµάτων αιωρηµάτων 
µπετονίτη και ασφαλτοµιγµάτων, καθώς και στην εκτέλεση όλων των οριζοµένων στις 
τεχνικές προδιαγραφές ελέγχων και δοκιµασιών υλικών, ή και τελειωµένων έργων στο 
εργοτάξιο, για τον συστηµατικό και συνεχή έλεγχο της ποιότητας των υλικών και 
κατασκευών. 
 
Οι απαιτούµενες δοκιµασίες εκτελούνται µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. ∆οκιµασίες 
που απαιτούν την χρήση ειδικού δαπανηρού εξοπλισµού εκτελούνται µε µέριµνα και 
δαπάνες του αναδόχου σε Εργαστήριο που θα υποδεικνύει η Επίβλεψη. 
 
Εφόσον επιλεγεί η συγκρότηση εργαστηρίου, πριν από την εγκατάσταση του εργαστηρίου, 
ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη, για έγκριση, σχέδιο που να φαίνεται το µέγεθος 
και η διάταξη του εργαστηρίου και λεπτοµερή κατάλογο του εξοπλισµού και των εφοδίων 
του. Η ανωτέρω έγκριση µε κανένα τρόπο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, 
ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα των εργαστηριακών εγκαταστάσεων και 
οργάνων, για την ορθή εκτέλεση όλων των δοκιµών που απαιτούνται.  
 
Το είδος των δοκιµών και ελέγχων και οι µέθοδοι εκτέλεσής τους, καθορίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη. 
 
Η συχνότητα εκτέλεσης των δειγµατοληψιών, ελέγχων και δοκιµών θα καθορίζονται από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ανάλογα µε τα παρατηρούµενα αποτελέσµατα, τον όγκο των 
εργασιών και τις υπόλοιπες συνθήκες που επικρατούν κατά την κατασκευή των έργων, 
ούτως ώστε να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των έργων. Σε ουδεµία 
όµως περίπτωση ο αριθµός των δοκιµασιών και ελέγχων δεν θα είναι µικρότερος των 
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προβλεπόµενων στις τεχνικές προδιαγραφές, τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη ή και την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες ιδρύσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως, εξοπλισµού 
και στελεχώσεως του εργαστηρίου, καθώς επίσης και µε τις δαπάνες λήψεως µεταφοράς, 
αποθηκεύσεως, προπαρασκευής των δειγµάτων και µε τις δαπάνες εκτελέσεως των 
δοκιµών και των ελέγχων, τόσο στο εργοτάξιο, όσο και στο εργαστήριο. Για τις δοκιµές οι 
οποίες για οποιοδήποτε λόγο, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, δεν θα εκτελεστούν στο 
εργοταξιακό εργαστήριο του Αναδόχου, θα παραµείνει υπεύθυνος  ο Ανάδοχος και θα 
καταβάλλει κάθε δαπάνη για συνεννοήσεις, αποστολή δειγµάτων και δοκιµίων σε κρατικά 
εργαστήρια, εκτέλεση των δοκιµών, λήψη των αποτελεσµάτων και εκθέσεων στον ταχύτερο 
δυνατό χρόνο κλπ. 
 
Η Επίβλεψη και τα εξουσιοδοτηµένα από αυτήν πρόσωπα, έχουν το δικαίωµα ελεύθερης 
εισόδου και ελεύθερης χρήσεως των εγκαταστάσεων και οργάνων του εργαστηρίου, 
δικαιούται δε να εκτελεί οποιεσδήποτε δοκιµές και ελέγχους στο εργαστήριο ή και το 
εργοτάξιο, µε δικό της αποκλειστικά προσωπικό. 
 
Όλες οι δοκιµές και έλεγχοι στο εργαστήριο και το εργοτάξιο θα εκτελούνται, κατά κανόνα, 
παρουσία και κάτω από τον έλεγχο των εντεταλµένων γι’ αυτό οργάνων της Επιβλέψεως. 
Τα αποτελέσµατα των δοκιµών και ελέγχων θα εµφανίζονται σε ειδικά τυποποιηµένα έντυπα 
και δελτία εγκεκριµένα από την Επίβλεψη, θα υπογράφονται για µεν τον Ανάδοχο, από τον 
∆ιευθυντή του εργοταξίου και τον ∆ιευθυντή του εργαστηρίου, για δε την Επίβλεψη από τα 
εντεταλµένα ως άνω όργανα και θα υποβάλλονται αµέσως προς θεώρηση στον 
Επιβλέποντα. 
 
Σε περίπτωση αµφισβήτησης από τα όργανα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας των 
αποτελεσµάτων κάποιας δοκιµής ή ελέγχου, επειδή δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές 
εκτέλεσής της γίνεται ειδική µνεία γι' αυτό από τα όργανα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στα 
σχετικά δελτία, ο δε Επιβλέπων διατάσσει έγγραφα την άµεση επανάληψη των 
αµφισβητούµενων δοκιµασιών και ελέγχων, ή και την εκτέλεση συµπληρωµατικών δοκιµών, 
στο πλησιέστερο κρατικό εργαστήριο, ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-20 : Προστατευτικές κατασκευές - Φύλαξη υλικών -Προσωρινές 
εγκαταστάσεις - Καθαρισµός και αποµάκρυνση εργοταξίων και εγκαταστάσεων  
 
20.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβεί στη 
λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας (αντιστήριξης, προστασίας γειτονικών 
κατασκευών, κλπ) όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, καθώς 
και στη διαφύλαξη και συντήρηση του τυχόν υπάρχοντος πρασίνου. Η δαπάνη αυτή 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στο ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κλπ. 
 
20.2. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να φυλάσσει µε δαπάνη του τα παραδιδόµενα από τον 
Κύριο του Έργου προς χρήση ή ενσωµάτωση µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κλπ. Όλες οι 
απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, 
εργαστήρια, γραφεία κλπ.) για την εκτέλεση των εργασιών, θα ανεγερθούν µε µέριµνα, 
δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές 
αρµόδιες αρχές. 
 
20.3. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση 
κάθε τµήµατος του έργου, καθώς και µετά την περαίωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει 
και αποµακρύνει από τους χώρους γύρω από το έργο και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε 
απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση προβλεπόµενη από την προηγούµενη παράγραφο, 
τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιµα ή 
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άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ., να καταστρέψει κάθε βοηθητικό 
έργο κλπ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για τη 
µετέπειτα λειτουργία του έργου, ώστε να είναι τελείως καθαρές οι κατασκευές και οι πέριξ 
χώροι και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία του 
έργου, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. 
 
20.4. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει όταν δεν υπάρχει λόγος, κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας και στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση, κλπ.) κάθε προστατευτικής 
κατασκευής που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του Έργου (εργασιών και παραγωγής 
υλικών) ή επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, προς αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, 
ατυχηµάτων κλπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε 
φύσης έργο, καθώς και αποµάκρυνση των περιφράξεων των εργοταξίων. 
 
Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογη προθεσµία περαίωση των 
παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του και εκπίπτει η 
δαπάνη αυξηµένη κατά εκατό τοις εκατό (100%) από την πρώτη επόµενη πληρωµή, ενώ 
δεν βεβαιώνεται και η εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου για το λόγο αυτό. 
 
20.5 Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει εντός δύο 
µηνών από την έγγραφη εντολή της ∆/νουσας Υπηρεσίας όλες τις εγκαταστάσεις, 
µηχανήµατα, πλωτά µέσα και άχρηστα υλικά και να παραδώδει τον χώρο καθαρό. Σε 
περίπτωση µη συµµορφώσεως του η ∆/νουσα Υπηρεσία µπορεί να προχωρήσει στην 
καθαίρεση, αποµάκρυνση και απόρριψη των αχρήστων σε βάρος και για λογαριασµό του 
Αναδόχου ή σε χρέωση τελών καταλήψεως λιµενικού χώρου ή ελλιµενισµού. Η σχετική 
δαπάνη θα αφαιρεθεί από την τελική πιστοποίηση ή θα εισπραχθεί σε βάρος των εγγυητικών 
επιστολών. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-21 :  Ασφαλίσεις 
 
21.1 Γενικά 
 
21.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ και στα λοιπά 
ασφαλιστικά ταµεία) όλο το Προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης. 
 
21.1.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του 
έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας µέλους 
της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ., εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί ΕΦΚΑ διατάξεις. Η 
διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. 
 
21.1.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική 
εταιρεία όλα τα αυτοκίνητα που θα χρησιµοποιούνται στο έργο, σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει µε πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική 
εταιρεία όλα τα µηχανήµατά του πλωτά και χερσαία. ∆ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία 
περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος, ο Ανάδοχος δικαιούται να 
διεκδικήσει από τον Κύριο του έργου αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια 
µηχανήµατος. 
 
21.1.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός 
κινδύνου (κλοπή, φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις κ.λ.π.) για το χρονικό διάστηµα από την 
παραλαβή µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο, τα υλικά που θα έχουν παραληφθεί από 
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την Υπηρεσία επί τόπου του έργου. Σε περίπτωση που η  παραλαβή των υλικών από την 
Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες του Αναδόχου ή σε άλλους χώρους µακριά από το εργοτάξιο, 
αλλά µέσα στα όρια του Ελληνικού Κράτους, η ασφάλιση θα καλύπτει όπως παραπάνω και 
τη µεταφορά. Κανένα υλικό δεν θα παραλαµβάνεται στο εξωτερικό (έστω και αν εκεί γίνεται 
ο ποιοτικός του έλεγχος µερικά ή ολικά) και γι' αυτό η ασφάλισή για την µεταφορά υλικών 
από το εξωτερικό είναι αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου. Οι ασφάλειες θα καλύπτουν και 
τον κίνδυνο της θαλάσσιας ρύπανσης. 
 
21.1.5. Ο Ανάδοχος θα συνάψει µε δικές του δαπάνες µε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές 
εταιρείες, που λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας-µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και οι οποίες, 
χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία, 
µπορούν να ασφαλίσουν παρεµφερή έργα, τις ασφάλειες των ακόλουθων παραγράφων 
21.2 και 21.3 και σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 21.4 και 21.5 
του παρόντος. 
 
21.1.6. Για το ασφαλιστήριο «Κατά παντός κινδύνου του Έργου» (της παραγράφου 21.2), η 
Ασφαλιστική Εταιρεία θα πρέπει να συνεργαστεί (και το σχετικό συµφωνητικό θα 
συνυποβληθεί) µε εξειδικευµένο «γραφείο ασφάλισης και ελέγχου κατασκευών» διεθνούς 
κύρους για όλο το διάστηµα ασφάλισης. 
 
21.1.7 Το ασφαλιστήριο «Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων» (της παραγράφου 21.3) θα 
υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή της Σύµβασης. Το ή και τα 
ασφαλιστήρια εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης ρύθµισης σχετικής και µέσα στα 
πλαίσια των άλλων συµβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) 
ηµέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κ.λ.π. 
 
21.1.8. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα καλύπτει ενδεχόµενες απαιτήσεις τρίτων λόγω 
παράλειψης του Αναδόχου να αποκτήσει κατά νόµιµο τρόπο (όπως έχει υποχρέωση) τα 
δικαιώµατα χρήσης υλικών, µηχανηµάτων ή µεθόδων κατασκευής καλυπτόµενων από 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 
 
Επίσης το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα καλύπτει απαιτήσεις τρίτων λόγω ζηµιών σε 
γειτονικές ιδιοκτησίες από υπαιτιότητα ή αµέλεια του αναδόχου. 
 
21.2 Ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» 
21.2.1. Αντικείµενο ασφάλισης 
 
21.2.1.1 Αντικείµενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό κατασκευή έργου 
(εξοπλισµός, υλικά, υπηρεσίες, κ.λ.π.) συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµάτων 
της Σύµβασης, αναθεωρήσεων ή/και αναπροσαρµογών (θετικών ή αρνητικών) του 
Συµβατικού Τιµήµατος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους Ασφαλιστές κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα την αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου, σύµφωνα µε την 
πραγµατική αξία του έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της 
υπασφάλισης. 
 
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιαδήποτε απώλειας, ζηµιάς ή 
καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 
(δηλ. ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά καθώς επίσης λανθασµένη κατασκευή  
(MANUFACTURER'S RISK), λανθασµένη µελέτη, ελαττωµατικά υλικά, λανθασµένη εργασία 
κ.λ.π. µε εξαίρεση τους κινδύνους, που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα 
συνήθη ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου» (π.χ. πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή 
εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία 
κ.λ.π.). Θα καλύπτονται επίσης οι βλάβες/καταστροφές από σεισµούς και άλλα παρόµοια 
γεγονότα. 
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21.2.1.2. Επίσης θα ασφαλίζονται οι µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανολογικός εξοπλισµός, που θα 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται 
έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς κ.λ.π. (εξαιρουµένων των µηχανολογικών και 
ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή/και τυχαία 
περιστατικά. 
 
21.2.2. ∆ιάρκεια της ασφάλισης 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης, θα λήγει δε την 
ηµεροµηνία κατά την οποία θα θεωρείται συντελεσθείσα η Οριστική Παραλαβή. Σηµειώνεται 
ότι η ασφαλιστική κάλυψη έναντι λανθασµένης µελέτης θα παρέχεται εντός διµήνου από την 
υπογραφή της σύµβασης, περίοδο εντός της οποίας υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί 
στον έλεγχο και την επαλήθευση όλων των µελετών. Το εν λόγω ασφαλιστήριο «κατά 
παντός κινδύνου» θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία, µαζί µε την απόδειξη 
πληρωµής της προκαταβολής των ασφαλιστηρίων, κατά την υπογραφή της Σύµβασης. 
 
21.3. Ασφάλιση Aστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 
 
21.3.1. Αντικείµενο ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΡΙΤΩΝ» και οι ασφαλιστές θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους 
για σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα ακίνητα 
ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια και εξ' αιτίας των εργασιών 
κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών και διαφόρων άλλων 
ρυθµίσεων οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
 
21.3.2. ∆ιάρκεια ασφάλισης 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη των εργασιών ή µε την εγκατάσταση 
του Αναδόχου στον τόπο του έργου, θα λήγει δε την ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των 
εργασιών κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής ένα όµοιο 
συµβόλαιο θα καλύψει όλη την περίοδο µέχρι την Οριστική Παραλαβή. 
 
21.3.3. Όρια αποζηµίωσης 
21.3.3.1. Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε ένα 
αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό τα 
ακόλουθα: 
 

Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε 
πράγµατα τρίτων κινητά ή ακίνητα, 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν 
ζηµιωθέντων τρίτων 

600.000€ 

Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ' 
άτοµο και ατύχηµα 

300.000€ 

Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά 
από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από 
τον αριθµό των παθόντων 

900.000€ 

Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε 
όλη την διάρκεια της ασφάλειας (το ποσό 
αυτό θα µειώνεται στο 20% κατά την 
περίοδο συντήρησης ) 

1.800.000€ 
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21.3.3.2. Τα ποσά αυτά θα αυξάνονται κατά περίπτωση (αυξηµένων κινδύνων, χρονικής 
διάρκειας, ασφαλιζοµένου κεφαλαίου κ.λ.π.) και θα αναθεωρούνται στις ετήσιες επετείους 
της Σύµβασης σύµφωνα µε τον παρακάτω συντελεστή αναθεώρησης: 
 
Σ = 20% x (ΛΙΜ 1210)+25% x (ΛΙΜ 2210)+25% x (ΛΙΜ 4130)+30% x (ΛΙΜ 4240) 
 
21.3.4. Ειδικοί όροι 
 
21.3.4.1. Η Υπηρεσία, το εν γένει Προσωπικό της, οι τυχόν Σύµβουλοι και Μελετητές και το 
προσωπικό τους θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις 
της διασταυρούµενης ευθύνης αλλήλων (CROSS LIΑΒΙLΙΤΥ). 
 
21.3.4.2. Στο ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα πρέπει ρητώς να αναφέρεται ότι:  
Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του 
Αναδόχου ή της Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται από το 
ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για 
άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π. που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των 
ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
 
21.4. Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «Κατά Παντός Κινδύνου του ΕΡΓΟΥ» και 
«Αστικής Ευθύνης Τρίτων». 
 
21.4.1. Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 21.2 και 21.3 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
21.4.1.1.  Η Υπηρεσία, οι τυχόν Σύµβουλοι της, οι Μελετητές, οι συνεργάτες της και οι 
υπάλληλοί της θα είναι συνασφαλιζόµενοι. 
 
21.4.1.2. Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν 
χωρίς την γραπτή, µε συστηµένη επιστολή, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, 
η οποία θα έχει επιδοθεί τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία τουλάχιστον 
εξήντα (60) ηµέρες προ της οριζόµενης ηµεροµηνίας ακύρωσης. 
 
21.4.1.3. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής του έργου ο Ανάδοχος µεταβιβάζει 
και εκχωρεί στην Υπηρεσία εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο, που θα καταβάλλονται απ' ευθείας στην Υπηρεσία ύστερα από σχετική αίτησή 
της, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου. 
 
21.4.1.4. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα ανταγωγής κατά της 
Υπηρεσίας, των υπαλλήλων της, των Μελετητών, των Συµβούλων και συνεργατών της και 
των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, 
όχι ηθεληµένη, των προσώπων αυτών. 
 
21.4.1.5.  Το προσωπικό της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας καθώς και οι Σύµβουλοι συνεργάτες 
της, οι µελετητές και το προσωπικό τους θεωρούνται ως τρίτα πρόσωπα. Με το 
ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας, που απορρέει από το άρθρο 922 του 
Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). 
 
21.4.1.6. Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί 
ή να λήξει η ισχύς του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 
 
21.4.1.7. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 
δέκα πέντε (15) ηµέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. ∆ιαφορετικά, η 
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Υπηρεσία, χωρίς ειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική 
εταιρεία της προτίµησής της, στο όνοµα και για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν 
πληρεξούσιος. 
 
21.4.2. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, το έργο σε ο οιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, µπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων 
των ενδεχοµένων κινδύνων από την Υπηρεσία και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
21.5. Γενικοί όροι ασφάλισης 
 
21.5.1. Κατά την σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος πρέπει να 
συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών 
∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κ.λ.π. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην  Ελλάδα 
(π.χ. Ν. 489/76, Ν. 237/86,  Ν. 4412/2016, Ν 4472/2017 κ.λ.π.). 
 
21.5.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κ.λ.π. των Ασφαλιστηρίων. 
Οι παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, 
απαλλαγές κ.λ.π. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
21.5.3. Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά στις προβλεπόµενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια, εξαιρέσεις, 
εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κ.λ.π. και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα 
ποσά των ασφαλιστηρίων. 
 
21.5.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογεί κριθούν ως µη 
ικανοποιητικές από την Υπηρεσία, η τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε 
δαπάνες του Αναδόχου τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως µε το 
νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίσεων, είτε από το «λαβείν» του, είτε µε 
κατάπτωση ανάλογου ποσού από τις εγγυητικές επιστολές του καλής εκτέλεσης ή ανάληψης 
κρατήσεων. Επίσης, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 
ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία για να αποφύγει 
ενδεχόµενη ακύρωση του ή των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα 
στους ασφαλιστές για λογαριασµό του Ανάδοχο και να τα παρακρατήσει από το «λαβείν» 
του, σύµφωνα µε τα προηγούµενα. 
 
Η Υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτήν το δικαίωµα να παρακρατεί από το «λαβείν» του 
Αναδόχου κάθε ποσό, το οποίο δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές 
λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π., σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 
 
21.5.5. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία, µε την οποία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε 
τις ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση 
της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κ.λ.π., σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
Σύµβασης και η Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει, από οποιονδήποτε λογαριασµό του 
Αναδόχου ή εγγύησή του οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά που κατά την κρίση της 
απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµιάς ή βλάβης. 
 
21.5.6. Ο Ανάδοχος προκειµένου να εξασφαλισθεί η Υπηρεσία για τις απαιτήσεις της από 
αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που του έχει καταβάλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους 
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ασφαλιστές του να συµπεριλάβουν τόσο στα ασφαλιστήρια «Κατά Παντός Κινδύνου» όσο 
και στα άλλου τύπου ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το έργο (ΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ & Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ) τον εξής 
Ειδικό Όρο: 
 
Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου: 
 
«Προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά 
αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό 
συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία 
την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους 
εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της 
ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η 
ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική 
αποζηµίωση στην Υπηρεσία µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό». 
 
21.5.7. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ' ουδέν τρόπο 
τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύµβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-22 : Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο1. 
 
22.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό 
του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται 
ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν. 4412/2016 (αρ. 138), Ν. 3850/10 (αρ. 42). 
 
22.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 

έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016. 
 
β.  Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις  του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε 
: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο 
χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 
αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής 
του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 και 378). 

γ.  Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 
µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή 
τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), 
Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

 
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι 
η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας 
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 
εξειδικευµένη εταιρεία). 
 
22.3.  Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 22.2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρεί τα ακόλουθα : 

 
1 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
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3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

 
α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, 

την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη 
διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα 
ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος 
εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 
305/96. 

β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα 
της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 
(αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε 
στο Ν.4412/2016 (αρ. 138). 

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 
σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την 
κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, 
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, 
κλπ). 

δ.  Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και 
υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138).  

ε.  Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 
3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ.  Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 
εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά 
τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1.  Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και 

στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/2016(αρ. 138 και 378). 

 
2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 

όταν : 
α.  Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 

(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ.  Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 

έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 
7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 
10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
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3.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η 
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4070/2012 αρ. (136 και 137).  

 
4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) 
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
5.  ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σ ΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση 

στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 

50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 

έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/2010 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 
25). 

γ.  Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση 
καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε 
απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/2010 (αρ.9). 

δ.  Στα πλαίσια τ ων υποχρεώσεων τ ου αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων : 

 
1.  Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 

εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 
υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που 
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/2010 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2.  Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/2010 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει 
ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια 
επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και 
συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/2010 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει 
να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και 
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση 
και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε 
περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3.  Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 
ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/2010 (αρ.43 
παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων 
ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο 
ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 
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24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4.  Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/2010 
(αρ.43 παρ.2γ). 

5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/2010 (αρ.18 παρ.9). 
 
3.3  Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν 
την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε 
συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας και την µε αριθµ µε 
αριθ.14867/825/2014 ΥΑ (ΦΕΚ 1241/Β/2014). 
 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα 
ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 
τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από 
το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), 
Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-
2003.  
 
3.4  Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 
µε το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε 
αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται 
παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του 
ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήµατος. 
 
22.4.  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο. 
 
4.1  Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α.  Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων 
: Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β.  Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 
αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ.  Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών 
ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τ ους 
κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ.  Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 
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αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε.  Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 
εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, 
νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 
παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων 
σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και 
τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 
4.2  Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - 

εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α.  Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
���� Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΟΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

���� Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΟΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και 
µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών » 

���� Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) 
και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β.  Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 
αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ.  Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 
φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ.  Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων 
στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 
[αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], 
Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε.  Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 
176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της 
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, 
χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 
304/00 (αρ.2). 
 
α.  Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, 
των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες 
ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, 
κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 
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395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), 
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 
αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β.  Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1.  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2.  Άδεια κυκλοφορίας 
3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4.  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5.  Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος 

Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι 
η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.  

6.  Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 
καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 
και 6). 

7.  Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 
και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 
22.5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και 

υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος 
των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 
εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα 
παρακάτω νοµοθετήµατα : 
 
5.1 Κατεδαφίσεις : 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 
2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 
5.2  Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια 
και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτής : ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. 
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 
 
5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 

ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 
10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
5.4  Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
5.5  Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, 

κλπ.) 
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Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
 
5.6  Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών 
ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της 
γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 
ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΥΑ2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 
ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆2/06, 
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 
 
5.7  Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε 
χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 
1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 
(αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
 
22.6.  Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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Ρητά καθορίζεται ότι ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στο έργο και υποχρεούται να 
εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές 
διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας αναφορικά µε την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το Σύστηµα 
Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζοµένων (ΣΟ∆ΑΥΕ) στο έργο 
ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το 
ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι διατάξεις της παρ. 2 της ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02 Απόφασης 
Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε για την πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά 
την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ). 
 
Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει την περιοχή των έργων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κατασκευής µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά µέσα και εξοπλισµό αντιµετώπισης εκτάκτων 
περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (π.χ. πλωτά φράγµατα, 
απορροφητικές αντλίες, διασκορπιστικές ουσίες κ.λπ.) που θα υποδειχθούν από την οικεία 
λιµενική αρχή καθώς και να γνωστοποιήσει στο οικείο Λιµεναρχείο µε την εγκατάστασή του 
την "σχεδίαση" της σχετικής διαδικασίας που θα εφαρµόσει σε παρόµοια περιστατικά (βλ. 
Άρθρο Β-15). Οι δαπάνες που προκύπτουν από τα παραπάνω θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί 
υπόψη ανηγµένες στην τιµή προσφοράς του Αναδόχου και ως εκ τούτου ουδεµία πρόσθετη 
αποζηµίωση αναγνωρίζεται. 
 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων 
οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κλπ.). 
 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου 
και απαιτούνται από τον νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογισθεί από αυτόν κατά την διαµόρφωση της προσφοράς του και ως εκ τούτου 
ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση αναγνωρίζεται. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-23 : Σήµανση κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου 
 
23.1 Εκτός από όσα καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηµάνσεως εκτελουµένων 
έργων εντός ή εκτός κατοικηµένων περιοχών (απόφ. εγκρ. ΒΜ5/30428/17-06-80 και 
ΒΜ5/30058/1983Υ∆Ε), σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε τη δαπάνη των 
προσθέτων ενδεικτικών και πληροφοριακών πινακίδων που θα τοποθετηθούν στις εισόδους 
των περιοχών του έργου και που θα φέρουν τον τίτλο της εργολαβίας, το όνοµα του 
εργοδότη και της διευθύνουσας Υπηρεσίας, το όνοµα του Αναδόχου και το όνοµα του 
Μελετητή του έργου, καθώς και οιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα ζητήσει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. 
 
23.2. Αναφορικά µε τη φωτοσήµανση και τα µέτρα ασφάλειας κάθε έργου βλέπε το άρθρο 
Α-10 της παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-24 : ∆ιευκολύνσεις σε άλλους εργολάβους 
 
24.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών που, 
ενδεχόµενα, θα εκτελούν έργα σε παράπλευρους χώρους, ή µέσα στο ίδιο εργοτάξιο, 
εφόσον πρόκειται περί αντικειµένου που δεν καλύπτει η δική του σύµβαση.  
 
24.2. Ρητά καθορίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες του Αναδόχου θα περιορίζονται 
αποκλειστικά στους χώρους που θα του παραχωρήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και µόνο 
σε περίπτωση που δεν θα προκύψει ενόχληση και ύστερα από σχετική έγκριση, θα µπορεί 
να επεκταθεί πέρα από τα καθορισµένα όρια, µε δική του ευθύνη και δαπάνη. 
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ΑΡΘΡΟ Α-25 : Τήρηση νόµων-Αστυνοµικών διατάξεων-Έκδοση αδειών 
25.1. Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υποχρεούται να συµµορφώνεται 
µε τους Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές 
διατάξεις ή διαταγές, καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, 
∆ηµοτικής ή άλλης αρχής για τον Ανάδοχο και για τις εργασίες του. 
 
25.2. Ο Ανάδοχος, σαν υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κ.λ.π., υποχρεούται να 
ανακοινώσει αµέσως στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή 
κοινοποιούνται σε αυτόν, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και τα έγγραφα των 
διαφόρων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ 
 
25.3. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες  του, 
κάθε άδειας που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κλπ και που 
απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-26 : Νυκτερινή Υπερωριακή –Εργασία τις αργίες και εορτές 
26.1. Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις 
αργίες και εορτές, σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους και κανονισµούς 
που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία, κατά την κρίση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η νυκτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά 
τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί αυτή χωρίς αντίρρηση και χωρίς 
καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, τόσο για τις αρχικές συµβατικές τιµές µονάδος και ποσότητες 
που θα δοθούν µε Α.Π.Ε., όσο και για τις νέες τιµές µονάδος που θα γίνουν µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
26.2. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα συνηγορήσει εφόσον 
κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου 
προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις 
αρµόδιες αρχές. 
26.3. Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό 
δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του 'Εργου. Την 
αδυναµία εκτέλεσης εργασιών µε υπερωριακή Την αδυναµία εκτελέσεως εργασιών µε 
υπερωριακή απασχόληση ο Ανάδοχος οφείλει να την καλύψει µε εργασία σε περισσότερες 
φυλακές (βάρδιες). 
26.4.  Κατά την εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε 
δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του 
και του κοινού, καθώς και κατάλληλα µέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και 
επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτική εκτέλεση των έργων. 
26.5 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία καταβολής 
αποζηµίωσης για σταλία µηχανηµάτων, προσωπικού και εξοπλισµού τις επίσηµες αργίες. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-27 : Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 
Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει πριν την έναρξη του έργου πρόγραµµα ποιότητας έργου (Π.Π.Ε.) 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο πρότυπο ISO 10005, 1995 ή σε κάποιο άλλο από τα 
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 158 του Ν. 4412/2016. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει το Π.Π.Ε., σε δύο (2) αντίτυπα στη διευθύνουσα το 
έργο υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία 60 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών πρέπει να 
επιστρέψει ένα εγκεκριµένο αντίτυπο στην ανάδοχο µε τις τυχόν παρατηρήσεις της. 
 
Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε., που θα απαιτηθεί, κατά την διάρκεια των 
εργασιών, από τις ανάγκες του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στην ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. 
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Β΄ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ Β-1 : Αντικείµενο εργολαβίας 
 
Το τεχνικό αντικείµενο της υπόψη εργολαβίας που περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της 
Τεχνικής Περιγραφής του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ Β-2 : Χρονοδιάγραµµα κατασκευής -χρονικός προγραµµατισµός 
 
2.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία Πρόγραµµα 
Κατασκευής του όλου έργου : «Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου», στο οποίο θα 
τηρηθούν οι προθεσµίες του έργου που ορίζονται στο άρθρο Β-4 της παρούσης, καθώς και 
οι ειδικοί τεχνικοί όροι της παρ. 2.10 του παρόντος άρθρου Β-2. 
 
2.2. Το πρόγραµµα(Χρονοδιάγραµµα) κατασκευής του έργου, που καλύπτεται γενικά από 
το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016, θα περιλαµβάνει: 
 
2.2.1. Λεπτοµερειακή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου, µε 
διάκριση τους σε δραστηριότητες µε ευθύνη του Αναδόχου και σε τυχόν δραστηριότητες µε 
ευθύνη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και θα 
συνοδεύεται και από εκτίµηση ή υπολογισµό, της διάρκειας που φαίνεται αναγκαία, για την 
εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας. 
 
2.2.2. Εφιστάται η προσοχή ότι, η διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων από άλλους 
φορείς, εκτός από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να είναι λογικές και να έχουν περιθώρια 
(καθορισµός µεγίστων-ελαχίστων), όπου δεν καθορίζονται σαφώς στα  τεύχη της  παρούσας 
σύµβασης. Επίσης για την καλύτερη εποπτεία και την αποφυγή καθυστερήσεων εξ 
υπαιτιότητας εµπόρων, προµηθευτών ή µεταφορέων, συνιστάται η επισήµανση 
δραστηριοτήτων (και χρονικού προσδιορισµού αυτών) παραγγελιών, προµήθειας και άφιξης 
υλικών και προϊόντων από το εξωτερικό ή αποµακρυσµένες περιοχές της Ελληνικής 
Επικράτειας. 
 
2.2.3. Πλήρη αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε 
δραστηριότητα, µε ανάλυση της, ανά µονάδα χρόνου, παραγωγικής κατασκευαστικής του 
δυνατότητας για τις εργασίες του τιµολογίου ή υποεργασίες ή και τις προεργασίες, που δεν 
προβλέπονται στο τιµολόγιο. 
 
2.2.4. ∆ιευκρίνιση του τρόπου µε τον οποίο θα επιτευχθούν οι προθεσµίες π.χ 
 
-∆ραστηριότητα :  Γενικές εκσκαφές–εκβαθύνσεις 
 
-Συνολική ποσότητα............................................: m3 
 
-Συνολική διάρκεια...............................................: ηµερολογιακές ηµέρες 
 
-Προβλεπόµενη κατασκευαστική δυνατότητα.........: m3 
 
-Προβλεπόµενος βαθµός προσπάθειας..................: µηχανικός εκσκαφέας 3m3 για 7ωρη 
εργασία ανά ηµέρα και πέντε εργάσιµες µέρες την εβδοµάδα. 
 
Οι ποσότητες θα είναι αυτές που δηµοπρατούνται, µε ένα εύλογο περιθώριο της επάρκειας 
χρονικής ασφάλειας για τυχόν µεταβολή τους. 
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2.3. Με βάση την παραπάνω µεθοδολογία θα υπολογιστούν οι απαιτούµενοι χρόνοι κατά 
δραστηριότητα και θα υποβληθούν συµπληρωµατικά από τον Ανάδοχο τα παρακάτω: 
 
α. ∆ιάγραµµα ανάλυσης  κρίσιµης διαδροµής (CPM), στο οποίο θα επισηµαίνεται η κρίσιµη 
διαδροµή και τα όρια, µέσα στα οποία µπορεί να κυµανθεί η έναρξη και το πέρας των 
δραστηριοτήτων που είναι έξω από την κρίσιµη διαδροµή. 
 
β. Γραµµικό διάγραµµα (GΑΝΤΤ) που προκύπτει από τα προηγούµενα, µε αναφορά στους 
υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας, στο οποίο επιπλέον θα απεικονίζονται ποσότητες και 
δαπάνες ανά µήνα, για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο των προβλεπόµενων 
δαπανών για εργασίες ανά µήνα. 
 
γ. Πρόγραµµα µε µορφή σχηµατικής κάτοψης (βλέπε και παράγραφο 2.7). 
 
δ. Πίνακα κατ' είδος εργασίας, συνοπτικά (π.χ. εκσκαφές, σκυροδέµατα κ.λ.π.) των προς 
εκτέλεση, ανά µήνα ποσοτήτων εργασιών και µηνιαίας προβλεπόµενης απορρόφησης 
πιστώσεων, για το σύνολο του έργου (θα περιλαµβάνει εργασίες, Ο.Ε.  και Γ.Ε., 
προβλεπόµενη αναθεώρηση, προκαταβολές, αποσβέσεις, Φ.Π.Α. κλπ  και στο τέλος του 
πίνακα θα φαίνεται το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής). Στον υπόψη πίνακα θα 
προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για την συµπλήρωση ποσοτήτων εργασιών και 
δαπανών που θα εκτελούνται κάθε µήνα και θα συµπληρώνονται µετά την εκτέλεση των 
εργασιών του συγκεκριµένου µηνός. 
 
ε. Πίνακας απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού και χρονοδιάγραµµα απασχόλησης του στο 
έργο. 
 
στ. Πίνακας διαθέσιµου µηχανικού εξοπλισµού µε τις αποδόσεις του κάθε µηχανήµατος. 
 
ζ. Τεχνική έκθεση που θα τεκµηριώνει τα παραπάνω. 
 
2.4. (1) Ο Ανάδοχος, µετά την υπογραφή της Σύµβασης και µέσα σε διάστηµα δεκαπέντε 
(15) ηµερολογιακών ηµερών, θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το 
«Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου». Το χρονοδιάγραµµα αυτό δεν θα υπερβαίνει 
τις προβλεπόµενες προθεσµίες και θα ακολουθεί τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Οι πληροφορίες και µορφές του χρονοδιαγράµµατος τούτου δεν θα είναι λιγότερες από 
εκείνες που περιγράφονται στις παραγράφους 2.2 και 2.3. 
 
(2) Σε περίπτωση παρατηρήσεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας επί του 
χρονοδιαγράµµατος που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο, τότε το χρονοδιάγραµµα της 
παραπάνω παραγράφου θα ανασυνταχθεί από αυτόν και θα πρέπει να περιλάβει τις 
παρατηρήσεις αυτές (εντός ευλόγου προθεσµίας που θα θέσει η Υπηρεσία). 
 
(3) Καθυστέρηση υπαιτίως πέραν του µηνός από την υπογραφή της Σύµβασης ή παράλειψη 
ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανάλυση κατά τα παραπάνω για την 
υποβολή του χρονοδιαγράµµατος σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη, επιφέρει τις κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 160 του Ν. 4412/2016 περί εκπτώσεως του Αναδόχου. 
 
(4) Μετά την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει αυτό 
όπως υποβλήθηκε, ή όπως θα το τροποποιήσει, µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υποβολή 
του. Καθυστέρηση για έγκριση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µεγαλύτερη από την 
παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών συνεπάγεται την αποδοχή του 
χρονοδιαγράµµατος του Αναδόχου.  
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Οποιαδήποτε έγκριση ή/και αποδοχή από την ∆/νουσα Υπηρεσία του χρονοδιαγράµµατος 
κατασκευής του έργου, ή µελλοντικών τροποποιήσεων αυτού, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο, δεν δύναται να εκληφθεί ή ερµηνευτεί ως συµφωνία ή 
συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου για την επάρκεια του κατασκευαστικού εξοπλισµού του 
Αναδόχου, ή ως προς την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, ούτε απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο των αποκλειστικών ευθυνών του για την άρτια και έγκαιρη αποπεράτωση των 
εργασιών εντός των καθοριζοµένων από την Σύµβαση συνολικών και ενδεικτικών 
τµηµατικών προθεσµιών, ή των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τους Γενικούς 
όρους της ΕΣΥ και της παρ. 2.9 του παρόντος Άρθρου της ΕΣΥ.  
 
Την ευθύνη για τις οποιεσδήποτε ανωµαλίες που θα συµβούν στην εκτέλεση του έργου, 
όπως και για τις οποιεσδήποτε ποινικές ρήτρες ήθελαν επιβληθεί στον Ανάδοχο, από την 
καταστρατήγηση τµηµατικών προθεσµιών, θα φέρει στην περίπτωση αυτή εξ ολοκλήρου ο 
Ανάδοχος. 
 
Ανάλογα ισχύουν και για τις οποιεσδήποτε άλλες συνέπειες ήθελαν προκύψει για τον 
Ανάδοχο (έκπτωση κ.λ.π.) 
 
2.5.  Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την δέκατη (10η) ηµέρα από την 
υποβολή για έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, θα ενεργεί 
σύµφωνα µε το δικό του χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη αν αυτό αντίκειται 
στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δηµοπρασίας. Για το λόγο αυτό θεωρείται 
συµβατικά ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή µεταβολής του 
χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος δεν 
περιλαµβάνει την µε οποιαδήποτε έννοια συµφωνία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας πάνω 
στο βαθµό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον Ανάδοχο. 
 
2.6. (1) Μετά την κατά οιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, έγκριση του 
χρονοδιαγράµµατος, που όπως θα διαµορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των 
εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διµηνιαία έκθεση 
προόδου και σε πέντε (5) αντίτυπα, στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η 
συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου. Επίσης θα 
αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων και αποκλίσεων. Στη 1η διµηνιαία έκθεση 
(60 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης) και έχοντας αναλύσει τις µελέτες του έργου, 
ο Ανάδοχος υποβάλλει ένα πλέον τεκµηριωµένο και αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα, το 
οποίο µετά την έγκριση της Υπηρεσίας (η οποία πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) 
ηµερολογιακών ηµερών), θα αποτελεί και το οριστικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής του 
έργου. 
  
 (2) Επί πλέον ο Ανάδοχος οφείλει εκτός από την παραπάνω διµηνιαία έκθεση 
προόδου να υποβάλει στην επίβλεψη ανά τρίµηνο και σε πέντε (5) αντίτυπα: 
 
α.  Αντίγραφο του χρονοδιαγράµµατος (CPM και GANΤΤ), όπως αυτό 
οριστικοποιήθηκε, σύµφωνα µε την πραγµατική κατάσταση ως ανωτέρω, µε ένδειξη της 
πορείας των εργασιών σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις. 
β.  Αντίγραφο του αρχικού πίνακα δραστηριοτήτων, µε προσθήκη σε ειδική στήλη 
παρατηρήσεων, των µεταβολών, που έχουν γίνει στις αρχικές προβλέψεις, δηλαδή 
ανακεφαλαιωτικά το µέρος που εκτελέστηκε, αυτό που υπολείπεται, την τυχόν µεταβολή του 
ρυθµού κ.λ.π. 
 
γ.  Τεχνική 'Εκθεση µε τις τεκµηριωµένες παρατηρήσεις του Αναδόχου, εφόσον  
υπάρχουν, επί της εγκεκριµένης µελέτης του έργου και προτάσεις του Αναδόχου. 
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Παράλειψη ή αµελής σύνταξη και υποβολή των παραπάνω συνεπάγεται εφάπαξ ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα, µέχρι ποσού ίσου προς 0,15 της ποινικής ρήτρας της παραγράφου 2.4(3)α, 
η οποία επιβάλλεται για κάθε περίπτωση παράλειψης ή αµελούς σύνταξης και υποβολής 
διµηνιαίας έκθεσης. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία (ανά τριµηνιαία υποβολή) είναι επιβοηθητικά για τον έλεγχο της 
πορείας των εργασιών του Αναδόχου και για την σύγκριση µε την πορεία που επιβάλλεται 
για την άρτια και έγκαιρη αποπεράτωση του έργου. Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία που 
δεσµεύουν τον Ανάδοχο και όχι την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σε περίπτωση που αυτή 
συµφωνήσει ή δεν αντιδράσει  
 
2.7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην αρχή κάθε µήνα, σε πέντε σειρές, 
αντίγραφο του µηνιαίου προγράµµατος σε µορφή σχηµατικής κάτοψης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.3.γ, στο οποίο θα απεικονίζονται οι εργασίες σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
 

1)        Οι  απεικονιζόµενες µε λευκό χρώµα εργασίες                                                             
θα είναι αυτές που δεν εκτελούνται ακόµα. 
 

2)         Οι απεικονιζόµενες µε απλή διαγράµµιση εργασίες θα είναι οι προς 
εκτέλεση του τρέχοντα µήνα. 
 

3)         Οι απεικονιζόµενες µε ροµβοειδή διαγράµµιση                                                            
εργασίες θα είναι οι περαιωµένες τον τελευταίο µήνα. 
 

4)         Οι απεικονιζόµενες µε µαύρο χρώµα εργασίες θα είναι  οι παλιές 
περαιωµένες (πριν από τον τελευταίο µήνα). 
 
Επίσης, θα πρέπει κάθε µήνα να υποβάλει, σε πέντε σειρές, αντίγραφο του πίνακα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.3.δ, συµπληρωµένο µε τα στοιχεία των εκτελεσθεισών 
εργασιών και πιστώσεων που έχουν απορροφηθεί µέχρι τον τρέχοντα µήνα. Η Υπηρεσία 
επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να ζητήσει την συνυποβολή, µαζί µε τα 
προηγούµενα και άλλων στοιχείων, που είναι επιβοηθητικά, για να σχηµατισθεί πλήρης 
εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση 
πάντα µε τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος. 
 
2.8. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, 
για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις (παράταση, αύξηση του 
αντικειµένου), θα συντάσσεται προσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα, για το οποίο θα ισχύουν 
όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους. Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει εγγράφως 
την ∆/νουσα Υπηρεσία, εγκαίρως σε κάθε περίπτωση και χωρίς καθυστέρηση, για 
οποιασδήποτε φύσεως ελαττώµατα ή προβλήµατα, λόγω των οποίων, ενδεχοµένως, µέρος 
του κατασκευαστικού εξοπλισµού δεν λειτουργεί σύµφωνα µε την αναµενόµενη απόδοση 
και θα προβαίνει εντός δεκαηµέρου σε τροποποίηση του προγράµµατος 
(χρονοδιαγράµµατος) κατασκευής του έργου. Στην περίπτωση αυτή η ∆/νουσα Υπηρεσία 
έχει το δικαίωµα να απαιτήσει απόσυρση και αντικατάσταση του ελαττωµατικού εξοπλισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο Α-5 των Γενικών Όρων Της ΕΣΥ. 
 
2.9. Μετά από την πρώτη υποβολή του οργανογράµµατος, ο Ανάδοχος, υποχρεούται µέσα 
σε σαράντα (40) ηµέρες ηµερολογιακές από την υπογραφή της Σύµβασης να συντάξει και 
να υποβάλει το Οριστικό Οργανόγραµµα του Έργου, στο οποίο θα περιγράφονται 
λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων, που θα 
περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου και µπορεί να λάβει 
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υπόψη και την γνωµοδότηση της Υπηρεσίας επί της  πρώτης υποβολής του 
οργανογράµµατος. 
 
ΑΡΘΡΟ Β-3 : Πινακίδες ενδεικτικές  του κατασκευαζόµενου έργου 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ένα µήνα από την εγκατάστασή του στο έργο, να προµηθευτεί 
και να τοποθετήσει καλαίσθητες πινακίδες µε πληροφορίες για το έργο που κατασκευάζεται. 
Οι διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθµός αυτών, οι αναγραφόµενες ενδείξεις (ονοµασία 
έργου, κύριος έργου, χρηµατοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 
Μελετητής, Τεχνικός Σύµβουλος Επίβλεψης, Ανάδοχος, προϋπολογισµός έργου), ο 
χρωµατισµός, ο τρόπος στήριξης και οι θέσεις τοποθέτησής τους θα καθορισθούν κατά την 
εγκατάσταση του Αναδόχου από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι δαπάνες προµήθειας, 
µεταφοράς και τοποθέτησης των πινακίδων αυτών βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου και 
περιλαµβάνονται ανηγµένες στην προσφορά του και τα γενικά του έξοδα. Στην περίπτωση 
µη συµµόρφωσης του Αναδόχου στην καθοριζόµενη ανωτέρω προθεσµία, η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση των πινακίδων 
σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ Β-4 - Προθεσµίες 
 
4.1 Η ολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από  την υπογραφή 
της Σύµβασης. Οι τυχόν σταλίες που προέρχονται από τη µη εκτέλεση εργασιών µετά από 
εντολή της Υπηρεσίας, δεν θα αναγνωρίζονται στον Ανάδοχο. 
 
4.2 Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης της προθεσµίας, από οποιαδήποτε αιτία, ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση, λόγω της παράτασης αυτής, µε 
εξαίρεση τη νόµιµη αναθεώρηση. 
 
4.3. Παράταση προθεσµιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο, µε δικαιολογία την άγνοια 
των εδαφικών και κλιµατολογικών συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου 
εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, της 
δυσκολίας προσέγγισης των περιοχών λήψης αδρανών υλικών, ή αδυναµίας έγκαιρης 
εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την Ελληνική και ξένη βιοµηχανία. 
 
4.4. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνεκτιµήσει κατά την υποβολή της προσφοράς 
του το χρόνο που απαιτείται για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και 
µηχανηµάτων που ενδεχόµενα θα εισάγει από το εξωτερικό, καθώς και για την έκδοση όλων 
των απαιτούµενων αδειών από τις αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµούς για την εκτέλεση 
του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ Β-5 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Για την υπογραφή της Σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση από τον Ανάδοχο του Έργου, 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη και τα 
διαλαµβανόµενα στα άρθρα 136 και 137 του Ν. 4412/2016 όπως τούτο ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία της υπογραφής.  
 
ΑΡΘΡΟ Β-6 : Ποινικές Ρήτρες 
 
6.1. Οι ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 ως ακολούθως : 
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης, ποινική ρήτρα ίση µε το δεκαπέντε τοις εκατό 15% της µέσης 
ηµερήσιας αξίας του έργου που επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της συνολικής 
προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο Β4.1. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα 
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το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής προθεσµίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο Β4.1., ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα υπέρβασης ίση µε το είκοσι τοις εκατό 
(20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 
 
6.2 Για κάθε υπέρβαση αποκλειστική τµηµατικής προθεσµίας επιβάλλεται στον Ανάδοχο 
ποινική ρήτρα ως εξής :  
1) Για τις πρώτες τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης προθεσµίας, ποινική ρήτρα 
ίση µε το δέκα τοις εκατό (10%) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου  για κάθε ηµέρα 
υπέρβασης.  
2) Για τις επόµενες τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης προθεσµίας, ποινική 
ρήτρα ίση µε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου για κάθε 
ηµέρα υπέρβασης. 
 
6.3 Οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται 
για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους των Τευχών 
∆ηµοπράτησης. 
 
ΑΡΘΡΟ Β-7 : ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 
 
Η κατά το άρθρο 169 του Π.∆. 4412/2016 διοικητική παραλαβή για χρήση θα γίνει µετά την 
αποπεράτωση του έργου και πριν την προσωρινή παραλαβή. 
 
ΑΡΘΡΟ Β-8 : Πληρωµές 
 
8.1. Οι τµηµατικές πληρωµές θα γίνονται βάσει πιστοποιήσεων και θα συντάσσονται σε 
χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα των τριάντα (30) ηµερών και θα στηρίζονται δε  σε 
επιµετρητικά στοιχεία και µε την διαδικασία του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. 
 
8.2. Από τις υπόψη τµηµατικές πληρωµές θα παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 
στην αξία των εκτελεσθεισών εργασιών και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των 
τυχόν πιστοποιούµενων υλικών µέχρις ότου ενσωµατωθούν στο Έργο. Οι κρατήσεις θα 
καταβληθούν στον Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή των λιµενικών έργων. 
 
8.3 Ειδικά για την προµήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισµού πχ δέστρες, προσκρουστήρες, 
κλπ, η προµήθεια επί τόπου του έργου απάντων των υλικών θα αποζηµιώνεται µε το 70% 
της τιµής µονάδος του τιµολογίου, ενώ το υπόλοιπο 30% θα καταβάλλεται µετά την οριστική 
τοποθέτηση τους στο έργο και την παραλαβή τους.  
 
8.4 Οι κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον Ανάδοχο και συµπληρώνουν την 
εγγύηση καλής εκτελέσεως προβλέπονται από το άρθρο 302 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ Β-9 : Αναθεώρηση 
 
Για την αναθεώρηση ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ Β-10 : Χρόνος Εγγύησης και Συντήρησης 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις και προϋποθέσεις του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016 ο χρόνος 
εγγύησης, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, καθορίζεται σε 15 
µήνες. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιωµένη περαίωση των εργασιών, αν µέσα 
σε δύο µήνες απ' αυτήν υποβληθεί από τον Ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από την 
ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η τελική επιµέτρηση. 
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ΑΡΘΡΟ Β-11 : ∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο 
 
11.1. Η διεύθυνση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 139 του Ν 4412/2016.  
 
11.2. Το αργότερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 
κατασκευής του Έργου θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο προϊστάµενος του εργοταξιακού 
γραφείου. 
 
11.3. Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος 
µηχανικός Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιµης Σχολής 10ετούς τουλάχιστον πείρας, µε κατασκευαστική 
πείρα σηµαντικών λιµενικών έργων που θα διορίζεται από τον Ανάδοχο, ύστερα από 
έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, όλες τις πληροφορίες, 
πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα 
του προτεινόµενου Μηχανικού. Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να µην 
δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία 
θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για 
την παραπάνω θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει 
και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα τεχνικός 
διερµηνέας. 
 
Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το 
υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται 
µόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν µε εκτός εργοταξίου απασχόλησή του που αφορά στο 
υπόψη έργο. 
 
Όταν ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο 
εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του που θα είναι Μηχανικός από το υπόλοιπο προσωπικό και 
θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
11.4. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος, µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του 
εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και 
στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, 
επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ). 
 
11.5. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και 
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων 
προστασίας και ασφαλείας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο 
προϊστάµενος αυτός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία 
να αποδέχεται τον διορισµό του και τις ευθύνες του. 
 
11.6. Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή 
της, για τον ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου ο διορισµός θα 
υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
11.7. Εκτός από τον προϊστάµενο του εργοταξίου, στο προσωπικό του εργοταξίου θα 
περιλαµβάνονται απαραίτητα και οι παρακάτω : 
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� Ένας διπλωµατούχος Αγρονόµος – Τοπογράφος Μηχανικός δεκαετούς τουλάχιστον 
πείρας, για όλο το διάστηµα κατασκευών, µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση 
στο έργο, που θα είναι προϊστάµενος των τοπογραφικών συνεργείων του αναδόχου 
και αρµόδιος για την ορθή γεωµετρική κατασκευή των έργων. 

� Ένας ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός µε εξειδίκευση και αποδεδειγµένη 
δωδεκαετή τουλάχιστον εµπειρία σε κατασκευές σκυροδέµατος, για όλο το διάστηµα 
που εκτελούνται οι σχετικές εργασίες. 

� Ένας ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Τεχνολόγος ή Υποµηχανικός προβλέπεται επί 
τόπου του έργου, καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσής του, και σε συνεχή παρουσία της 
κατασκευής του έργου.  
 

11.8. Προβλέπεται η συνεχής παρουσία επί τόπου του έργου, ενός τουλάχιστον έµπειρου 
εργοδηγού, καθώς και υποστηρικτικού προσωπικού γραµµατειακής υποστήριξης έργου. 
 
11.9. Όλο το παραπάνω αναφερόµενο προσωπικό θα τυγχάνει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο 
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.  Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός 
των υπόψη προσώπων από τον Ανάδοχο σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον 
τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι την Υπηρεσία. 
 
11.10. Η παρουσία του ανωτέρω προσωπικού θα ελέγχεται συνεχώς από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης θα ενηµερώνεται η 
Προϊστάµενη Αρχή. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για 
αντισυµβατική συµπεριφορά να του επιβάλλει και πρόστιµο, µέχρι του διπλασίου της 
δαπάνης για προσωπικό που, ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο 
δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του 
Αναδόχου. 
 
11.11. Γενικά για το προσωπικό του Αναδόχου ισχύει το άρθρο 37 του Ν.3668/2009. Επίσης 
ισχύουν οι διατάξεις του Π∆305/96 για τον Συντονιστή σε Θέµατα Ασφάλειας και Υγείας 
καθώς και το αντίστοιχο απαιτούµενο προσωπικό όπως προβλέπεται από τη Νοµοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ Β-12 : Περιβαλλοντικοί όροι 
 
12.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων να λαµβάνει υπόψη 
του και να τηρεί απαρεγκλίτως τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν επιβληθεί και 
αφορούν το διάστηµα που θα κατασκευάζεται το έργο. 
 
12.2. Στην προσφορά του Αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι 
δαπάνες που προκύπτουν για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και την προστασία 
του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση των έργων. 
 
ΑΡΘΡΟ Β-13 : Τεχνικός Σύµβουλος Επίβλεψης 
 
Η Υπηρεσία δύναται να αναθέσει σε ελληνικό ή αλλοδαπό οίκο ή σε ιδιώτη τεχνικό, έµπειρο 
σε θέµατα κατασκευής λιµενικών έργων, την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου 
Επίβλεψης, καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, στα πλαίσια των διατάξεων του 
Ν.1418/84 και των εκτελεστικών του Π.∆., όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 41 του Ν. 
4412/2016. Η σχετική δαπάνη θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στα εντεταλµένα όργανα του Τεχνικού Συµβούλου τις ίδιες 
διευκολύνσεις που προβλέπονται για το προσωπικό της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ Β-14 : Υποθαλάσσιες βιντεοσκοπήσεις 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να προβεί στη διενέργεια υποθαλάσσιων 
βιντεοσκοπήσεων των έργων και ιδιαίτερα της θεµελίωσης και της τοποθέτησης των 
τεχνητών ογκολίθων, σε δύο φάσεις. Πρώτον, κατά την ισοπέδωση της άνω επιφανείας του 
πρίσµατος έδρασης και δεύτερον, µετά την τοποθέτηση των τεχνητών ογκολίθων. Η 
βιντεοσκόπηση θα γίνεται από έµπειρο πτυχιούχο αυτοδύτη, θα µεταδίδεται δε συγχρόνως 
και εικόνα στην επιφάνεια. Οι βιντεοσκοπήσεις θα γίνονται παρουσία της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, η οποία θα δίδει και τις σχετικές εντολές στον δύτη. 
 
Εκτός από τις παραπάνω βιντεοσκοπήσεις η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να δώσει 
εντολή και για άλλες πρόσθετες βιντεοσκοπήσεις τµηµάτων του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ Β-15 : Προσωρινές εργασίες 
 
Ο Εργοδότης δύναται να απαιτήσει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τυχόν 
προσωρινές εργασίες που ήθελε απαιτηθούν για την εύρυθµη λειτουργία των υφιστάµενων 
έργων σε κάθε περιοχή και σε οποιοδήποτε σηµείο του κατά την διάρκεια της κατασκευής 
των έργων. Τέτοιες εργασίες µπορεί να είναι τοπικές ασφαλτοστρώσεις µετά της κατάλληλου 
υποβάσεως τους, τα συναρτώµενα µέτρα ασφαλείας (πχ. περιφράξεις µετά του φωτισµού 
ασφαλείας) καθώς και οποιεσδήποτε προσωρινές ξυλοκατασκευές (για προσπέλαση κλπ). 
 
Οι εν λόγω προσωρινές εργασίες θα πληρώνονται µε τις τιµές της εργολαβίας. 
 
ΑΡΘΡΟ Β-16: Προστασία υπαρχόντων δικτύων παροχών κοινής ωφέλειας 
 
16.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως κατά την διάρκεια εκτελέσεως των έργων, λαµβάνει 
υπόψη του τα υπάρχοντα στην περιοχή του έργου πάσης φύσεως δίκτυα παροχών κοινής 
ωφέλειας (υπόγεια, επίγεια ή εναέρια) και µεριµνά όπως κατά την εκτέλεση των εργασιών 
δεν θίγονται τα δίκτυα αυτά. Σε περίπτωση που για την προώθηση των εργασιών απαιτείται 
οποιαδήποτε µετατόπιση (προσωρινή ή οριστική) των δικτύων αυτών, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες µετατόπισης των δικτύων, 
µεριµνώντας για την συνεχή διατήρηση των παροχών από τα δίκτυα αυτά 
(ηλεκτροφωτισµός, ύδρευση κλπ). 
 
16.2 Στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες 
οι δαπάνες που προκύπτουν για τις εργασίες µετατόπισης των δικτύων. 
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Γ’ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ Γ Α-1 : Τρόπος εκτέλεσης του έργου 
 
1.1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της 
εγκεκριµένης µελέτης και τα τυχόν συµπληρωµατικά που θα του χορηγηθούν κατά το στάδιο 
εκτέλεσης του έργου. Ο Ανάδοχος µπορεί να υποδείξει τις τυχόν κατά τη γνώµη του 
αναγκαίες παραλλαγές ως προς την εκτέλεση των διαφόρων επί µέρους τµηµάτων του 
έργου, που δεν αλλοιώνουν όµως τον γενικό σχεδιασµό του έργου. Για το σκοπό αυτό είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει τα σχετικά σχέδια για έγκριση στη ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία, η δε εφαρµογή των παραλλαγών που θα προτείνει επιτρέπεται να γίνει µόνο µετά 
την έγκριση από την αρµόδια αρχή. 
 
1.2. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται της ευθύνης για τις τυχόν ζηµιές που θα προκύψουν 
στο έργο και οφείλονται σε σφάλµατα των εγκεκριµένων σχεδίων, αν δεν διατυπώσει 
έγγραφα, στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, τις παρατηρήσεις του πάνω σε αυτά τα 
σχέδια, µέσα στην προθεσµία που τάσσεται στο άρθρο Β-4 της παρούσης. 
 
1.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, προ της εφαρµογής των σχεδίων της µελέτης, να προβαίνει 
και στον αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων διαστάσεων. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
δύο σχεδίων, ή του αυτού σχεδίου, σχετικά µε την ίδια διάσταση, ο Ανάδοχος οφείλει να 
ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την σχετική διόρθωση. Το 
ίδιο ακριβώς πρέπει να συµβαίνει και σε περίπτωση σφάλµατος της µελέτης. Ο Ανάδοχος 
δεν απαλλάσσεται της ευθύνης για τις τυχόν ζηµιές που θα προκύψουν στο έργο και 
οφείλονται σε σφάλµατα των εγκεκριµένων σχεδίων, αν πριν από την έναρξη των εργασιών 
δεν διατυπώσει εγγράφως στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, µέσα στην προθεσµία του 
άρθρου Α-11, τις παρατηρήσεις του πάνω σε αυτά τα σχέδια. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καλή και πιστή εκτέλεση των εγκεκριµένων σχεδίων της 
µελέτης, µη δικαιούµενος, χωρίς ρητή έγγραφη εξουσιοδότησή του εκ µέρους της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίησή τους. 
 
1.4. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δύναται µε έγγραφο εντολή της να τροποποιήσει τα σχέδια, 
είτε για να επιτευχθεί το περιγραφόµενο έργο, είτε για αύξηση της ικανότητος ή 
λειτουργικότητας του έργου, χωρίς λόγω της τροποποίησης αυτής ο Ανάδοχος να δικαιούται 
αναθεώρησης τιµών ή άλλης πρόσθετης αποζηµίωσης, ή χρονικής παράτασης, εφόσον η 
αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται αποξήλωση ήδη κατασκευασθέντος έργου ή προπαρασκευή 
για την εκτέλεση άλλου. 
 
1.5. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης για αύξηση ποσοτήτων προερχοµένη από 
µεταβολές των σχεδίων που έγιναν χωρίς έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 
έστω και αν οι µεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν την µορφή του. 
 
1.6. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν εκ των υστέρων σφάλµατα ως προς την 
ορθή χάραξη και τοποθέτηση των έργων, η ευθύνη και αν ακόµη οι χαράξεις αυτές τέθηκαν 
υπό τον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, για τις οποιεσδήποτε συνέπειες, 
βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται στην λήψη των απαραιτήτων 
µέτρων είτε για αποκατάσταση των έργων στις ακριβείς τους θέσεις, είτε για την κατασκευή 
των προσθέτων έργων προς αποκατάσταση της λειτουργικότητας, χωρίς καµία πρόσθετη 
οικονοµική επιβάρυνση για τον Κύριο του έργου. 
 
1.7  Ο Ανάδοχος σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του εκ των άρθρων Α8 και Β2 οφείλει να 
συντάξει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις κάτωθι κατασκευαστικές µελέτες και σχέδια εντός 
των προθεσµιών του άρθρου Α8. Η ∆/νουσα Υπηρεσία δύναται να απαιτήσει σε κάθε 
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περίοδο της κατασκευής πρόσθετα τεχνικά στοιχεία, µελέτες και σχέδια των εργασιών του 
Αναδόχου χωρίς εκ τούτου να δηµιουργείται στον τελευταίο δικαίωµα για αµοιβή ή 
αποζηµίωση.  
 
α) Κατασκευαστικές µελέτες και σχέδια άµεσης εφαρµογής 
 
Οι κάτωθι κατασκευαστικές µελέτες και σχέδια άµεσης εφαρµογής που θα πρέπει να 
υποβληθούν µετά την εγκατάσταση του Αναδόχου είναι:  
 
α1. Ακριβής τοπογραφική και βυθοµετρική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης σε 
κλίµακα 1:250 ή ακριβέστερη.  
α2. Μελέτη ακριβούς χαράξεως όλων των επιµέρους στοιχείων, σύµφωνα µε το άρθρο Γ2 
παρούσης.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται εφ' όσον απαιτείται να συνορθώσει την ταχυµετρική 
αποτύπωση που θα εκτελέσει στο έργο (άρθρο Γ2) µε αυτήν της Υπηρεσίας όπως η 
τελευταία δίδεται στα τοπογραφικά σχέδια της µελέτης και παράλληλα επικαιροποιήσει την 
υψοµετρία.  
 
α3.  Μελέτη και σχέδια των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του.  
 
β) Κατασκευαστικά σχέδια υποβαλλόµενα σταδιακά µε την εξέλιξη της εργολαβίας. 
 
β1. Κατασκευαστικά σχέδια σχετικά µε τον τρόπο ανάρτησης µετά του ενδεχόµενου τρόπου 
ανάρτησης των προκατασκευασµένων στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα (πχ 
προκατασκευασµένες πλάκες, τεχνητοί και ειδικοί ογκόλιθοι κλπ). 
β2. Τεχνική περιγραφή και κατασκευαστικά σχέδια κατόψεως, τοµών και prospectus των 
πάσης φύσεως µεταλλικών εξαρτηµάτων και εξοπλισµού των ανωδοµών που θα επιλέξει 
(µεταλλικές δέστρες, κρίκοι πρόσδεσης, πίλλαρς τροφοδοσίας σκαφών κλπ.) και των 
προσκρουστήρων, όπου θα αναγράφεται λεπτοµερώς ο τύπος, είδος και τεχνικά 
χαρακτηριστικά όλων των υπό προµήθεια υλικών του εξοπλισµού καθώς και µελέτη και 
σχέδια των προβλεποµένων συνδέσεων και στηρίξεων στις τελικές τους θέσεις. 
β3. Κατασκευαστικά σχέδια µε µεθοδολογία κατασκευής (έγχυτα ή προκατασκευασµένα) και 
λεπτοµέρειες ξυλοτύπων και οπλισµών των πάσης φύσεως και τύπων φρεατίων. 
β4 Κατασκευαστικά σχέδια και prospectus των φωτιστικών σωµάτων, τα υλικά κατασκευής, 
οι λεπτοµέρειες των προχύτων στοιχείων (οπλισµοί, τρόπος πάκτωσης, τροφοδοσίας κλπ.).  
 
1.8 Σειρά ισχύος των τεχνικών στοιχείων της µελέτης της Υπηρεσίας. 
Η σειρά ισχύος των τεχνικών στοιχείων της µελέτης της Υπηρεσίας θα είναι κατά φθίνουσα 
σειρά η ακόλουθος : 
- Τεχνική Έκθεση 
- Σχέδια της µελέτης 
 
1.9. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των σχεδίων της µελέτης, η κατά φθίνουσα σειρά 
ισχύος αυτών ορίζεται από τα γενικά σχέδια (των οριζοντιογραφιών) προς τα µερικά ήτοι τις 
τοµές και τα τεύχη λεπτοµερειών. 
 
Όσον αφορά την σειρά ισχύος µεταξύ σχεδίων της αυτής ακριβείας (π.χ. µεταξύ 
οριζοντιογραφιών), αυτή ορίζεται κατά φθίνουσα φορά από τα σχέδια ειδικότητας προς τα 
γενικά. 
 
1.10. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συντάσσει και κάθε άλλο Κατασκευαστικό Σχέδιο που τυχόν ήθελε απαιτηθεί για την 
εφαρµογή της µελέτης και δεν περιγράφεται στους Τεχνικούς Όρους της παρούσης. Τα 
σχέδια αυτά θα υποστηρίζονται από αποτελέσµατα µετρήσεων, τυχόν δοκιµές από 
αξιολογήσεις των αποτελεσµάτων τους, υπολογισµούς και οποιοδήποτε άλλο κείµενο 
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κρίνεται απαραίτητο. Η διαδικασία του ελέγχου και της εγκρίσεως των στοιχείων αυτών θα 
είναι η περιγραφόµενη στις παραπάνω παραγράφους.  
 
Τα Κατασκευαστικά Σχέδια εκτός από την πλήρη σχεδιαστική απεικόνιση όλων των 
λεπτοµερειών του έργου και των προσωρινών κατασκευών που χρησιµοποιούνται για την 
ολοκλήρωσή του καθώς και των κατασκευών, εγκαταστάσεων κ.λπ. τεχνικών  έργων που 
επηρεάζονται από την κατασκευή και από τη λειτουργία του έργου, θα περιλαµβάνουν και 
τους αναγκαίους συµπληρωµατικούς υπολογισµούς, περιγραφές, προδιαγραφές υλικών και 
µεθόδων κατασκευής που καθίστανται απαραίτητοι για την υποστήριξη των 
Κατασκευαστικών Σχεδίων. 
 
ΑΡΘΡΟ ΓΑ-2 : Χαράξεις, σηµάνσεις και λήψη αρχικών βυθοµετρικών  
   στοιχείων 
 
2.1. Πριν από την έναρξη των εργασιών και κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται: 
- στην πλήρη τοπογραφική και χωροσταθµική αποτύπωση και εξάρτηση µε επιµέλεια 

και δαπάνες του της ευρύτερης περιοχής των έργων από το δίκτυο Γ.Υ.Σ. 
- στην χάραξη και σήµανση, µε έξοδά του, των ορίων τα οποία καθορίζουν τα 
 προς εκτέλεση τµήµατα του έργου και στην τοποθέτηση όλων των αναγκαίων 
 σηµάτων, για τον καθορισµό των αξόνων και των ορίων των τµηµάτων του 
 έργου. 
- στην χάραξη κλειστής εξηρτηµένης περιµετρικής όδευσης, για να προβεί εν συνεχεία 

στην ακριβή χάραξη του άξονα του έργου. Ειδικότερα σηµειώνεται ότι οι 
εµφαινόµενοι άξονες αλλά και συντεταγµένες των κρίσιµων στοιχείων του έργου θα 
πρέπει να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο και αφού αποδοθούν στην τοπογραφική 
βάση να εγκριθούν από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία για εφαρµογή. Η 
τελευταία µπορεί κατά την κρίση της να τροποποιήσει τις σχετικές χαράξεις, να 
µεταβάλλει την έκταση των επιφανειών ή τροποποιήσει τα υψόµετρα των χαράξεων 
µέσα στα όρια της προσαρµογής της υψοµετρικής αφετηρίας, των παλαιών 
µετρήσεων και των απαιτήσεων της παρούσης µελέτης. Η ως άνω εργασία θεωρείται 
ότι περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές του τιµολογίου προσφοράς του Αναδόχου, 
θα υποβληθεί δε στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στις προθεσµίες της παραγράφου 
8.2.2 του άρθρου Α8 της παρούσης. 

 
Μετά από τα παραπάνω ο Ανάδοχος προβαίνει στη χάραξη των χερσαίων και θαλασσίων 
έργων και στην αναπασσάλωση και χωροστάθµηση των αξόνων των οδών, λήψη των 
διατοµών, εξασφαλίσεις των υψοµετρικών και οριζοντιογραφικών σηµείων, καθώς επίσης 
και στην πασσάλωση και χωροστάθµηση των αξόνων των δικτύων κλπ. εφόσον αυτά 
περιλαµβάνονται στα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης, µε την παρουσία και κάτω από τον 
έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Επίσης υποχρεούται να τοποθετήσει, σε δύο διαφορετικά σηµεία της ξηράς, σταθερά 
χωροσταθµικών αφετηριών (REPERES) εφ' όσον δεν υπάρχουν, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. Από τα σταθερά αυτά σηµεία θα εξαρτηθούν τα 
βυθόµετρα των εκσκαφών που θα εκτελεσθούν και θα αναχθούν στην στάθµη αναφοράς 

±0,00 της µελέτης. Κατά τον ίδιο τρόπο θα ορισθούν και οι λοιπές στάθµες των ύφαλων και 
έξαλων τµηµάτων του έργου. 
 
2.2. Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος θα προβεί, 
παρουσία τριµελούς Επιτροπής που αποτελείται από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας ή, σε περίπτωση κωλύµατός του, τον νόµιµο αναπληρωτή του, από τον 
Επιβλέποντα το έργο µηχανικό και έναν ακόµη µηχανικό της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, στην 



[ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ] 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ) 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                        45 

ακριβή βυθοµέτρηση της θαλάσσιας περιοχής του έργου, στην οποία σύµφωνα µε τα σχέδια 
της µελέτης προβλέπεται η κατασκευή του και στην λήψη διατοµών. Κατά τις µετρήσεις αυτές 
τα βυθόµετρα θα παίρνονται µε ηχοβολιστικό µηχάνηµα σε αποστάσεις το πολύ πέντε (5) 
µέτρων σε κάθε διατοµή και οι διατοµές σε αποστάσεις το πολύ δέκα (10) µέτρων, ή ακόµη 
και σε άλλες θέσεις, ανά µικρότερες αποστάσεις, εφ' όσον τούτο κριθεί σκόπιµο από τον 
Επιβλέποντα, καθώς και στον έλεγχο και πύκνωση όπου απαιτείται για τις ανάγκες  της 
εκτέλεσης του έργου, των εγκαταστάσεων υψοµετρικών αφετηριών στην περιοχή του έργου. 
 
Σε περίπτωση που παρουσιασθούν µη αµελητέες διαφορές µεταξύ των τοπογραφικών -
βυθοµετρικών διαγραµµάτων στα οποία βασίστηκαν τα σχέδια και των πραγµατικών 
στοιχείων του εδάφους και του πυθµένα, ο Ανάδοχος οφείλει να προσαρµόσει κατάλληλα τη 
χάραξη των αξόνων και να συντάξει τροποποιητικές µελέτες εφαρµογής σε συνεννόηση µε 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η δαπάνη όλων των ανωτέρω εργασιών περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στις τιµές µονάδος και συνεπώς ουδεµία επί πλέον αµοιβή δικαιούται ο Ανάδοχος 
για τις εργασίες αυτές. 
 
Οι βυθοµετρήσεις και οι διατοµές που λαµβάνονται µε βυθοµετρήσεις θα εξαρτηθούν από 
σταθερή υψοµετρική αφετηρία της ξηράς. Οι εργασίες αυτές θα εκτελεσθούν µε την βοήθεια 
προσωπικού και µε υλικά του Αναδόχου. 
 
2.3. Τα στοιχεία που θα ληφθούν επί τόπου θα αναγραφούν σε 3 αντίγραφα και θα 
προσυπογραφούν από τον Επιβλέποντα, τον Εκπρόσωπο (Προϊστάµενος ή αναπληρωτής 
του) της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο. Στην συνέχεια θα συνταχθεί πρακτικό 
στο οποία θα περιλαµβάνονται τα σχετικά σχέδια µε βάση τα ληφθέντα στοιχεία. Το 
πρακτικό θα προσυπογραφεί από τον Ανάδοχο και τα µέλη που αναφέρονται παραπάνω 
και θα αναγράφονται µε κάθε λεπτοµέρεια όλα τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη, κατά την 
διενέργεια των βυθοµετρήσεων, καθώς και οι επικρατούσες συνθήκες καιρού και θάλασσας 
και τα χρησιµοποιούµενα µέσα. 
 
2.4. Εάν υπάρχει διαφωνία του Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος θα υπογράψει µε επιφύλαξη, 
τόσο τα αντίγραφα των ληφθέντων στοιχείων, όσο και τα σχέδια των διατοµών και 
βυθοµετρήσεων, οφείλει δε να υποβάλει γραπτώς, µέσα σε 3 ηµέρες από την υπογραφή, 
τις αντιρρήσεις του στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία θα επιληφθεί της διαφωνίας, 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Αν µέσα στην τακτή προθεσµία των τριών (3) ηµερών από την 
υπογραφή µε επιφύλαξη των βυθοµετρικών στοιχείων που αποτυπώθηκαν, δεν υποβάλει 
εγγράφως τις αντιρρήσεις του, διευκρινίζοντας συγχρόνως και τους λόγους για τους οποίους 
υπέγραψε µε επιφύλαξη τα βυθοµετρικά στοιχεία, τα βυθοµετρικά αυτά στοιχεία γίνονται 
οριστικά και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στην σύνταξη των σχετικών διατοµών, µε 
βάση τα στοιχεία αυτά και την αποδοχή χωρίς καµία επιφύλαξη και υπογραφή τόσο των 
διατοµών όσο και του Πρακτικού. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος υποβάλει εµπρόθεσµα 
και εγγράφως τις αντιρρήσεις του. το σχετικό υπόµνηµά του τίθεται υπ' όψη της 
Προϊσταµένης Αρχής µε ανάλογη εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Η Προϊσταµένη Αρχή αποφαίνεται τελεσίδικα και το όλο θέµα δεν επιδέχεται 
καµία άλλη αµφισβήτηση. 
 
2.5. Εάν ο Ανάδοχος αδυνατεί ή αρνηθεί να χορηγήσει τα µέσα για την εκτέλεση των 
βυθοµετρήσεων και την λήψη των διατοµών, τις σχετικές δαπάνες θα καταβάλλει ο 
Εργοδότης σε βάρος του Αναδόχου και αυτές θα κρατηθούν από τον πρώτο επόµενο 
λογαριασµό πληρωµής του Αναδόχου.  
 
2.6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να θέτει στην διάθεση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
το αναγκαίο προσωπικό καθώς και απαραίτητα εργαλεία και υλικά όπως δύτες, βολίδες, 
σηµαντήρες, ακόντια, πασσάλους χάραξης, συρµατόσχοινα, πλωτό υλικό κλπ. για την 
επαλήθευση των χαράξεων. 
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2.7. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί να χορηγήσει τα µέσα για την επαλήθευση των χαράξεων 
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.5. 
 
2.8. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σε τυποποιηµένες διαστάσεις, το διάγραµµα γενικών εκσκαφών του έργου που 
θα περιλαµβάνει και τους άξονες των έργων, σε κλίµακα τουλάχιστον 1 : 250. 
 
Το ανωτέρω σχέδιο υποβάλλεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα ηµερών από την 
έγκριση των βυθοµετρικών από την Προϊσταµένη Αρχή (βλ. παρ. 2.4). Αν στο ανωτέρω 
σχέδιο προτείνεται οποιαδήποτε άξια λόγου τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, ο 
Ανάδοχος δικαιολογεί τις ανωτέρω τροποποιήσεις µε σχετικό υπόµνηµα. Ο Επιβλέπων 
υποβάλει το ανωτέρω σχέδιο για έγκριση στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, διατυπώνοντας και 
τις παρατηρήσεις του. Το ανωτέρω σχέδιο, όπως τυχόν διορθώθηκε, εγκρινόµενο από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µετά την έγγραφο λήψη και της γνώµης του Μελετητή επιστρέφεται 
στον Ανάδοχο και τον Επιβλέποντα µε ένδειξη "ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ". 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν είκοσι (20) ηµέρες ηµερολογιακές από την 
υποβολή των σχεδίων από τον Ανάδοχο και δεν επιστραφούν αυτά, εγκεκριµένα από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, τότε θεωρούνται ως "ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" 
σχέδια. 
 
ΑΡΘΡΟ ΓΑ-3 : Επιµέτρηση εργασιών 
 
3.1 Για την επιµέτρηση των εργασιών και την πιστοποίησή τους έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του άρθρου  151 του Ν. 4412/2016, που συµπληρώνονται µε τους κατωτέρω ειδικούς όρους: 
 
3.2. Οι εργασίες που αναγράφονται στον προϋπολογισµό, προµετρήθηκαν µε βάση τα 
σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Οι οριστικές ποσότητες κάθε εργασίας που θα 
πιστοποιηθούν στον Ανάδοχο, θα ληφθούν από τα ακριβή αρχικά και τελικά επιµετρητικά 
στοιχεία του έργου που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης 
τα πρόσθετα τοπογραφικά, βυθοµετρικά σχέδια που υποχρεούται να συντάξει ο Ανάδοχος 
και να εγκρίνει η Υπηρεσία και µε τις έγγραφες οδηγίες της ∆ιευθύνουσας το έργο 
Υπηρεσίας. 
 
3.3. Οι εκσκαφές επιµετρώνται σε µ3 πραγµατικού όγκου µε επιµέτρηση αρχικών και 
τελικών διατοµών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος, για οποιουσδήποτε λόγους ή 
αιτίες, έστω και τεχνικούς ή κατασκευαστικούς, για να επιτύχει τη συµβατικά ορισθείσα 
στάθµη εκσκαφών, εκτέλεσε είτε γενικά είτε σποραδικά εκσκαφές, πέρα από τις 
καθορισθείσες από την στάθµη της µελέτης, οι επί πλέον αυτές ποσότητες, πέραν της 
ανοχής, δεν θα επιµετρώνται. 
 
Ορίζεται ότι για τις ύφαλες κατασκευές όπου προβλέπεται η επιµέτρηση φαινοµένου όγκου, 
ο όγκος αυτός θα ευρεθεί µε διατοµές που θα σχεδιαστούν από τον Ανάδοχο και θα 
ελεγχθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε βάση τα βυθόµετρα που θα ληφθούν πριν 
την έναρξη και µετά το πέρας κάθε εργασίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο Γ -2 της 
παρούσας. Κάθε απώλεια υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα γίνουν κατά την διάρκεια 
της κατασκευής ή λόγω διασποράς κατά την βύθιση ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν 
αναγνωρίζεται, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, θεωρουµένου ότι η πρόσθετη 
αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά τη σύνταξη της προσφοράς του. 
 
3.4 Οι ύφαλες επιχώσεις θα επιµετρώνται σε µ3 πραγµατικού όγκου µε επιµέτρηση αρχικών 
και τελικών διατοµών. 
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Αν οι πραγµατοποιούµενες διατοµές, µετά από έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας είναι 
µικρότερες από εκείνες της µελέτης θα επιµετράται ο εκτελούµενος µικρότερος όγκος. 
 
Εάν ο Ανάδοχος για διάφορους λόγους, έστω και τεχνικούς, για να επιτύχει κλίσεις, όρια και 
στάθµες που προβλέπονται από την µελέτη, εκτελέσει επιχώσεις τοπικά ή γενικά σε 
περιοχές έξω από τα όρια, τα πρανή ή τις στάθµες που ορίζονται στα σχέδια της µελέτης, ή 
τα τυχόν τροποποιητικά, οι επί πλέον ποσότητες δεν θα επιµετρηθούν. 
 
Πρόσθετος όγκος πετρωµάτων που τυχόν απαιτηθεί λόγω υποχωρήσεως του χαλαρού 
πυθµένα ή καθίζησης ή συνίζησης ή διείσδυσης του υλικού των επιχώσεων ενός αυτού, δεν 
αναγνωρίζεται, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα και η πρόσθετη αυτή δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 
 
Ως στάθµη διαχωρισµού των υφάλων και εξάλων επιχώσεων, θα λαµβάνεται η στάθµη 
±0.00 της Γ.Υ.Σ., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο Γ-2 παρ.2.1 της παρούσης. Κατά το στάδιο 
κατασκευής και µέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των επιχώσεων, όπως αυτές καθορίζονται 
από τις διατοµές της εγκεκριµένης µελέτης, η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. 697/92 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. 
 
Στην περίπτωση που οι επιχώσεις παραµείνουν, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου ηµιτελείς 
µέχρι περαιώσεως της εργολαβίας, θα ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 159  του 
Ν. 4412/2016. 
 
3.5. Οι λιθορριπές πάσης φύσεως, φυσικοί λίθοι και οι φυσικοί ογκόλιθοι πάσης 
κατηγορίας και προελεύσεως που θα χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία των 
απαιτούµενων στρώσεων σύµφωνα µε την µελέτη, καθώς και τα προϊόντα λατοµείου για την 
κατασκευή των επιχώσεων, θα επιµετρώνται σε µ3 φαινόµενου όγκου µε βάση τις 
πραγµατοποιούµενες διατοµές και σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες των σχεδίων της 
εγκεκριµένης µελέτης, οι οποίες θα πρέπει να εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
και τις θεωρητικές διαστάσεις.  
 
Πρόσθετος όγκος πετρωµάτων που τυχόν θα απαιτηθεί, λόγω καθιζήσεως, υποχωρήσεως 
του εδάφους ή του χαλαρού πυθµένος ή διείσδυσης του υλικού εντός αυτού ή συνιζήσεως 
του ιδίου του υλικού, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα και η 
πρόσθετη αυτή δαπάνη θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του 
τιµολογίου. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία οι πραγµατοποιούµενες διατοµές κατασκευαστούν 
µεγαλύτερες των θεωρητικών της µελέτης, και αν αυτές έγιναν χωρίς την έγκριση της 
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, δεν θα πληρώνεται ο επί πλέον της θεωρητικής διατοµής 
όγκος που κατασκευάστηκε. 
 
Κατά το στάδιο κατασκευής και µέχρι πλήρους διαµόρφωσης των διατοµών όπως αυτές 
καθορίζονται από τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης η πληρωµή των αντιστοίχων 
εργασιών σε εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, οι προβλεπόµενες από τη 
µελέτη διατοµές παραµείνουν ηµιτελείς µέχρι περαιώσεως της εργολαβίας, ισχύει ανάλογα 
το άρθρο 159 του Ν. 4412/2016.  
 
3.6. Οι επιστρώσεις θα επιµετρώνται σε τ.µ. πραγµατικής καλυµµένης επιφανείας.  
 
3.7. Οι πάσης φύσεως και είδους τεχνητοί ογκόλιθοι επιµετρώνται στον πραγµατικό 
κατασκευαζόµενο όγκο των σκυροδεµάτων µε βάση τα σχετικά σχέδια της εγκεκριµένης 
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µελέτης, µη αφαιρουµένων των τυχόν κατασκευαζόµενων αυλάκων αναρτήσεως εφόσον ο 
Ανάδοχος ήθελε επιλέξει το σύστηµα αυτό για την ανάρτηση των ογκολίθων και τύχει της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
3.8. Τα πάσης φύσεως και είδους προκατασκευασµένα στοιχεία επιµετρώνται είτε µε το τεµ. 
(π.χ κράσπεδα κλπ.) είτε κατά τον πραγµατικό κατασκευαζόµενο όγκο των σκυροδεµάτων 
µε βάση τα σχετικά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, αφαιρουµένων των κενών ή οπών ή 
των τυχόν κατασκευαζοµένων αυλάκων αναρτήσεως εφόσον ο Ανάδοχος ήθελε επιλέξει το 
αυτό σύστηµα αναρτήσεως.  
 
3.9. Οι πάσης φύσεως ανωδοµές εκ σκυροδέµατος και τα πάσης φύσεως έξαλα 
σκυροδέµατα επιµετρώνται, στον πραγµατικό όγκο που κατασκευάσθηκαν, µε βάση τα 
σχετικά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης και λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.  
 
Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι ο πρόσθετος όγκος σκυροδέµατος που τυχόν ήθελε απαιτηθεί 
λόγω καθιζήσεων των στηλών των τεχνητών ογκολίθων των κρηπιδοτοίχων εκ των λοιπών 
επιβαλλοµένων φορτίων για επίτευξη των τελικών σταθµών της ανωδοµής, σύµφωνα µε τα 
σχέδια της µελέτης και µέχρι συνολικού επιπλέον πάχους σκυροδέµατος 10εκ. που ήθελε 
απαιτηθεί, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα και η πρόσθετη 
αυτή δαπάνη θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του Τιµολογίου. 
  
3.10. Ο σιδηρούς οπλισµός οποιασδήποτε διατοµής θα ενσωµατώνεται πάντοτε σύµφωνα 
µε τα λεπτοµερή σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης και τις έγγραφες διαταγές της 
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και θα επιµετράται κατά χιλιόγραµµο βάρους ετοίµου 
τοποθετηµένου, µε βάση τον πίνακα οπλισµού που θα συντάσσεται ειδικά για τον σκοπό 
αυτό. 
 
3.11. Για τους ρευστοποιητές και τα στεγανωτικά υλικά που ενσωµατώνονται στην µάζα 
του σκυροδέµατος, οι ποσότητες θα επιµετρώνται µε βάση τις συνιστώµενες από τον 
κατασκευαστή αναλογίες ανά κυβικό σκυροδέµατος ή τετραγωνικό επιχρισµένης επιφάνειας 
των εν λόγω υλικών, οι οποίες όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνουν τα 
3,5 χγρ υλικού ανά κυβικό σκυροδέµατος, έστω και αν ο Ανάδοχος επιλέξει υλικό, ο 
κατασκευαστής του οποίου να απαιτεί µεγαλύτερη αναλογία ανάµειξης. 
 
3.12. Για όλες τις εργασίες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν 
περιγράφονται στα προηγούµενα άρθρα θα ισχύει η µεθοδολογία µέτρησης και η 
επιλεγόµενη µονάδα του Τιµολογίου Προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν γίνεται τυχόν µνεία 
του τρόπου επιµέτρησης στα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης, η επιλεγόµενη µονάδα και 
η µεθοδολογία µέτρησης θα προτείνεται από τον Ανάδοχο κατά την υποβολή του 
προγράµµατος εργασιών και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 
 
3.13. Όλες οι εργασίες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν 
περιγράφονται στα προηγούµενα άρθρα ή δεν γίνεται τυχόν µνεία του τρόπου επιµέτρησης 
στα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης, η επιλεγόµενη µονάδα και η µεθοδολογία µέτρησης 
θα προκύπτει από τον Ανάδοχο κατά την υποβολή του περιγράµµατος εργασιών και θα 
εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 
 
3.14. Με την ολοκλήρωση των εργασιών και µε την τελική επιµέτρηση ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία τα σχέδια και την διάταξη του έργου 
«όπως κατασκευάστηκε (“as built”)» σύµφωνα µε την υπ αριθµ ∆ΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466 
Υ.Α. (βλ. Αρθρο Α-17). 
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ΑΡΘΡΟ ΓΑ-4 : Τµηµατικές πληρωµές, εργασιών 
 
Οι τµηµατικές πληρωµές των εργασιών, θα γίνονται µε βάση τις επιµετρήσεις κάθε εργασίας, 
όπως αυτές καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου Γ-3 και την προσφορά 
του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ ΓΑ-5 : Αρτιότητα κατασκευών 
 
5.1. Ο καθορισµός από τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής 
και των ειδικών προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών 
(τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις κ.λπ.) δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των 
διαφόρων ειδών κατασκευών, που συνθέτουν κάθε έργο, επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή 
περιβάλλοντα χώρο. 
 
5.2. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και εάν δεν ορίζεται 
κάτι από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις 
οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι 
άρτιο ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα. 
 
5.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην συµπλήρωση ή επανόρθωση στον χρόνο που θα ορίζει η 
Υπηρεσία αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό εις βάρος και για 
λογαριασµό του άνευ ετέρου και µε τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. Γενικά 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ ΓΑ-6 : Τεύχος Τεχνικών Συγγραφών Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Οι τεχνικοί όροι της παρούσας Σ.Υ συµπληρώνονται από το τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών (Τ.Π.) και των Ε.Τ.Ε.Π. και σε περίπτωση ασυµφωνίας ή και αντίθεσης 
επικρατέστεροι είναι οι όροι του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα αναφερόµενα 
στις σχετικές Ε.Τ.Ε.Π.. 
 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  
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