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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αριθ.Αποφ. 229/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Λήψη απόφασης: α) περί έγκρισης των μελετών, των τεχνικών προδιαγραφών, του 
τρόπου εκτέλεσης και β) περί συγκρότησης της επιτροπής διαπραγμάτευσης των 
κάτωθι έργων με τους εξής τίτλους : 
α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ 2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» με 
Κ.Α.: 61-7331.006. 
β) «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με Κ.Α.: 61-7331.005, 
για τη δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Προμήθεια αιθουσών 
σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών 
στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα 
με το άρθρο 124 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α) με το οποίο τροποποιήθηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α). 

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 5 Αυγούστου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 
Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 14426/31.07.2020 
πρόσκληση του Προέδρου- 
Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 
75: «Λειτουργία της 
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010). 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα 
παρακάτω έξι (6) μέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3. ΛΙΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 4.ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗ 
6. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αναπλ. μέλος) 
 
Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη 
λήψη απόφασης: 
α) περί έγκρισης των μελετών, των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου εκτέλεσης 
και β) περί 
συγκρότησης της επιτροπής διαπραγμάτευσης των κάτωθι έργων με τους εξής 
τίτλους : 
α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 
ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ 2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» με 
Κ.Α.: 61-7331.006. 
β) «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με Κ.Α.: 61-7331.005, 
για τη δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Προμήθεια αιθουσών 
σχολικών μονάδων 
για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 
111Α) με το οποίο 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α). 
Η Τεχνική Υπηρεσία έχει συντάξει τις υπ΄αριθμ. 65/2020 & 62/2020 μελέτες και τις 
τεχνικές 
προδιαγραφές αντίστοιχα, οι οποίες αφορούν : 
α) στην κατασκευή βάσεων για την εγκατάσταση 4 προκατασκευασμένων αιθουσών 
διδασκαλίας και του αντίστοιχου εξοπλισμού λειτουργίας τους στον αύλειο χώρο του 
2ου – 7ου 

νηπιαγωγείου & του 6ου νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου» & 
β) στη διαμόρφωση βάσεων για την εγκατάσταση αιθουσών και σύνοδες τεχνικές 
εργασίες 
Τα εν λόγω έργα έχουν τo εξής CPV : 45-223500-1. 
Η προμήθεια αιθουσών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και 
κατεπειγουσών 
αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα 
γίνει με 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του Ν. 
4412/2016 (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευσή 
του) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α) όπου στο 
Μέρος Β 
προβλέπεται: 
«Άρθρο 24 
Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς 
εξοπλισμού και 
προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών 
1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την 
υλοποίηση της 
δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021, οι ΟΤΑ α΄ 
βαθμού μπορούν να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών 
προσχολικής 
εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, 
καθώς και του 
απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 
32 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 
2. H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας 
Οικονομικής 
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν 
επαρκεί, με την ίδια 
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απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 
οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση 
συνεδρίασή του. 
3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 του άρθρου 
29 του ν. 
4495/2017 (Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Β΄1843). 
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις 
εκτέλεσης 
εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την 
προσαρμογή των δημοτικών 
βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας.» 
Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 124 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α) με το οποίο 
τροποποιήθηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)…….. 
…….«Κατασκευή αιθουσών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και 
κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) προστίθεται παρ. 1.α ως 
εξής: 
«1.α. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της στέγασης 
μαθητών 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες προκύπτουν συνεπεία 
φυσικών 
καταστροφών, όπως μετά από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, με 
αποτέλεσμα την 
ακαταλληλότητα κτιρίων σχολικών μονάδων η οποία αποδεικνύεται από έκθεση 
Μηχανικού 
πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου ή από έκθεση Μηχανικού 
του οικείου δήμου, 
καθώς και εξαιτίας των εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών, για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων 
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία των σχολικών 
μονάδων, σύμφωνα 
με τους υγειονομικούς όρους και τις σχετικές συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής 
Δημόσιας Υγείας, και 
εφόσον διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από τον οικείο δήμο, η μη ύπαρξη εναλλακτικής 
στέγης για τη 
μεταφορά των μαθητών, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό 
χρονικό διάστημα 
τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, σύμφωνα με 
την παράγραφο 14, 
προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών ελαφριάς κατασκευής με τους 
απαιτούμενους βοηθητικούς 
χώρους. 
Οι προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες του προηγούμενου εδαφίου με τους 
βοηθητικούς 
χώρους, τοποθετούνται εντός οικοπέδων, όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές 
μονάδες, κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, με δυνατότητα υπέρβασης του συντελεστή δόμησης και 
του ποσοστού 
κάλυψης σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό την προϋπόθεση ότι ο 
αύλειος χώρος που 
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απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. 
ανά μαθητή.». 
3. Η παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1.α, η 
τοποθέτηση των αιθουσών στη σχολική μονάδα όπου υπάρχει ανάγκη, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5, 
κατά σειρά τοποθετούνται αίθουσες: α) σε άλλες σχολικές μονάδες της ίδιας 
βαθμίδας εκπαίδευσης, β) 
σε μονάδες διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, οπότε και δημιουργείται χωριστός 
αύλειος χώρος.». 
4. Η παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Η τοποθέτηση, κατά τα ανωτέρω, των προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών 
των 
παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να γίνει για το ίδιο χρονικό διάστημα των παραγράφων 
1 και 1.α 
αντίστοιχα και εντός αδόμητων οικοπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο 
Δημόσιο, στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» 
(ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), πλην ρυμοτομούμενων χώρων, κοινόχρηστων, χαρακτηρισμένων 
συγκεκριμένης 
χρήσης, δάσους, ρέματος και αρχαιολογικού χώρου.». 
5. Η παρ. 4 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, την τοποθέτηση των αιθουσών 
των 
παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να αναλάβει από τον κύριο του ακινήτου η ΚΤ.ΥΠ. 
Α.Ε., ύστερα από 
δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με 
δυνατότητα παράτασης 
δύο (2) ετών, ως εξής: α) αν πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας του δήμου ή της 
αυτοδιοικητικής 
περιφέρειας η δωρεάν παραχώρηση χρήσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή 
περιφερειακού 
συμβουλίου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και β) αν 
πρόκειται για ακίνητο 
του Δημοσίου η δωρεάν παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του 
κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.». 
6. Η παρ. 8 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Για την τοποθέτηση αιθουσών των παραγράφων 1,1.α και 3 εκδίδεται απόφαση 
των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών που επέχει 
θέση οικοδομικής 
άδειας για την τοποθέτηση. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υποχρεωτικά διάγραμμα 
κάλυψης όπου σημειώνεται η θέση που θα τοποθετηθεί η προκατασκευασμένη 
αίθουσα ή σε 
περίπτωση έλλειψης αυτού, η θέση σημειώνεται επί σκαριφήματος υπάρχουσας 
κατάστασης. Το 
διάγραμμα κάλυψης ή το σκαρίφημα υπάρχουσας κατάστασης υπέχει θέση 
θεωρημένου τοπογραφικού 
διαγράμματος, το οποίο απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με 
τον Νέο 
Οικοδομικό Κανονισμό 2012 (ΝΟΚ 2012). Για την έκδοση της αδείας δεν απαιτείται 
να τηρηθούν οι 
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ακόλουθες προδιαγραφές: α) να τηρηθούν οι όροι δόμησης και να θεωρηθούν οι 
ρυμοτομικές και 
οικοδομικές γραμμές (Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να αναγράφεται και να υπογράφεται η 
δήλωση του ν. 
651/1977 ότι το οικόπεδο: 
αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, ββ) εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 
1337/1983 
και βάσει των Πινάκων Εφαρμογής οφείλει ή όχι εισφορές σε γη και χρήμα.». 
7. Η παρ. 14 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«14. Η προθεσμία των τεσσάρων (4) ετών των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να 
παραταθεί για 
δύο (2) επιπλέον έτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί τυχόν ανέγερση των μόνιμων 
σχολικών δομών, 
μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) ο οικείος δήμος, πριν τη λήξη της 
προθεσμίας των 
τεσσάρων (4) ετών, έχει εντοπίσει κατάλληλο ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται στην 
κυριότητα του 
Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και β) για το ακίνητο έχει γνωμοδοτήσει θετικά η 
επιτροπή της 
παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α΄ 266), όπως αντικαταστάθηκε 
από την παράγραφο 
6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128).». 
8. Η παρ. 18 του άρθρου 220 ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«18. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης αιθουσών που 
κοινοποιούνται στους αναδόχους έως και την 31.12.2020.». 
Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου λόγω του 
γεγονότος ότι οι 
διαδικασίες από την πλευρά των Υπηρεσιών καθώς και οι εργασίες δεν μπορούσαν 
να 
πραγματοποιηθούν νωρίτερα λόγω της υγειονομικής κρίσης του κορωνοιού, γεγονός 
απολύτως 
απρόβλεπτο, ενώ τα σχολεία θα ξεκινήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (στις 
αρχές του 
επομένου μηνός), Η ανάγκη κρίνεται κατεπείγουσα και σε καμία περίπτωση δεν 
απορρέει από την 
ευθύνη του Δήμου. 
Πρέπει να συσταθεί τριμελής Επιτροπή Διαπραγμάτευσης η οποία θα διενεργήσει τη 
διαδικασία 
διαπραγμάτευσης και θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα 
που ανακύπτει για 
την ανάθεση της σύμβασης. 
Σύμφωνα με το από 29/7/2020 πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
τα 
ονόματα των μελών για την τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης, βάσει του άρθρου 
32 του Ν. 
4412/2016 είναι τα κάτωθι: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα 
1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ο.Π 
2 ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΚΡΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 
3 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα 
1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΙΩΤΙΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Σηφακάκης 
Αναπληρωματικός πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Νικήτας Χιωτίνης 
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα. Δέσποινα Αγοραστού 
Αναπληρωματικός Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο κ. Δημήτρης Παλαιολόγος 
Με την Α/728 (ΑΔΑ: ΨΞΔΣΩΞΕ-Φ8Ε και ΑΔΑΜ: 20REQ007155451) Απόφαση 
Ανάληψης 
Υποχρέωσης αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης που 
θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου οικονομικού έτους 2020 στον 
Κ.Α.: 
61-7331.006. 
Με την Α/730 (ΑΔΑ: ΨΣΔΤΩΞΕ-ΞΘΩ και ΑΔΑΜ: 20REQ007157703) Απόφαση 
Ανάληψης 
Υποχρέωσης αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης που 
θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου οικονομικού έτους 2020 στον 
Κ.Α.: 61- 
7331.005. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
με : 
1. α) την έγκριση ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 
6ου 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» και την έγκριση της υπ’ αριθμ. 65/2020 μελέτης- 
τεχνικών 
προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
β) την έγκριση ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και την έγκριση της υπ’ αριθμ. 
62/2020 μελέτης- 
τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
για τη δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Προμήθεια αιθουσών 
σχολικών μονάδων 
για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 
111Α) με το οποίο 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), 
2. την εκτέλεση του έργου με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της 
πρόσκλησης 
3. τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης». 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

• τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018 

• τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

• το Ν. 4692/2020 

• το Ν. 4610/2019 

• το Ν.4690/2020 άρθρο 24 

• τις με αρ. 65/2020 και 62/2020 μελέτες- τεχνικές προδιαγραφές 
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• την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προυπ/σμό 

• τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 

• το από 29.07.2020 πρακτικό κλήρωσης 

• την με αρ. πρωτ. 126299/26.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΗΡΕ465-ΧΙ8) απόφαση ένταξης με 
κωδικό έργου 
2018ΣΕ04700041 

• τη με αρ. πρωτ. 46092/12.05.2020 (ΑΔΑ: 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37) απόφαση ένταξης με 
κωδικό έργου 
2020ΣΕ04700031 

• τον CPV : 45-223500-1 

• τους λόγους ως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 

• την ανωτέρω εισήγηση 
και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. α) Την έγκριση ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 
6ου 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» και την υπ’ αριθμ. 65/2020 μελέτη- τεχνικές 
προδιαγραφές της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως το συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της 
παρούσης 
και β) την έγκριση ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και την υπ’ αριθμ. 62/2020 
μελέτη- τεχνικές 
προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως το συνημμένο κείμενο που 
αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσης 
για τη δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Προμήθεια αιθουσών 
σχολικών μονάδων 
για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 
111Α) με το οποίο 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), 
2. Εγκρίνει την εκτέλεση των έργων με την προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για τους 
λόγους που αναλυτικά 
ανωτέρω αναφέρθηκαν και τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για τα 
εν θέματι έργα , 
ως το συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 
3. Συγκροτεί την Τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης , ως εξής: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα 
1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ο.Π 
2 ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΚΡΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 
3 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα 
1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΙΩΤΙΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Σηφακάκης 
Αναπληρωματικός πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Νικήτας Χιωτίνης 
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα. Δέσποινα Αγοραστού 
Αναπληρωματικός Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο κ. Δημήτρης Παλαιολόγος 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2020, έχουν εγγραφεί 
εξειδικευμένες 
πιστώσεις στους ΚΑ 61-7331.006 και 61-7331.005, ως ανωτέρω. 
Με την παρούσα η Ο.Ε. δεσμεύεται για την πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού της 
μελέτης στον ΚΑ 61- 
7331.005 στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, 
η οποία θα 
εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το 
οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί 
να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των 
περιφερειών, των 
νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, 
ενώπιον του 
Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της 
απόφασης ή την 
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη 
γνώση αυτής. Ατομικές 
πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν 
υποχρεωτικά ότι 
κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη 
Ο.Τ.Α. μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των 
οργάνων της 
προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών 
από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για 
την έκδοση της 
οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης του 
ενδιαφερομένου. 
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των 
παραλείψεων της 
παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής 
προσφυγής ενώπιον του 
Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας 
και μέχρι την 
έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας 
του άρθρου 24 του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45). 
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι 
έχουν όλοι οι αιρετοί 
του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη 
συνεδρίαση κατά την 
οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα 
έχουν ομοίως οι 
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συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή 
δεύτερου βαθμού, 
καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν 
σύμφωνα με το 
καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς 
σκοπούς. 
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση 
θεωρείται ότι η 
προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση ένδικων 
βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.» 
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 
ΟΤΑ εξακολουθούν 
να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 
152 «Ειδική 
Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην 
προαναφερόμενη εγκύκλιο - 
ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να 
ασκείται από τον 
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του 
άρθρου 152 του ΚΔΚ. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 229/2020 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα 
με την παρ. 10 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.4 του Ν. 3861/2010: 
“Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις. ”. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 23 του Ν. 
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι 
αναρτημένες στο διαδίκτυο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις 
πράξεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 
6 του άρθρου 16 
του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 
3 του άρθρου 11 
του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η 
επίκληση του ΑΔΑ για 
την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη 
διεκπεραίωση υποθέσεων των 
διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.» 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
5. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.510,00€ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/ 2020 
Κ.Α.: 61-7331.005 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2018ΣΕ04700041 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή βάσεων οπλισμένου 
σκυροδέματος για την τοποθέτηση 
τεσσάρων 2 αιθουσών διδασκαλίας και 2 χώρων υγιεινής w.c. στον αύλειο χώρο του 
4ου Νηπιαγωγείου Π. 
Φαλήρου (Συστεγαζόμενο με το 6ο Δημοτικό) στα πλαίσια της δράσης του 
Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TOY 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΤΟ 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ). ( ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ) 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε σύναψη σύβασης εκτέλεσης εργου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του 
άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄) Μέρος Β΄ 
άρθρο 24 και τις διατάξεις 
της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και όσον αφορά 
στην τοποθέτηση των 
αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017 
(Α΄167) όπως προστέθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 Απόφασης 
του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1843), σύμφωνα με τα οποία ………………… «οι Δήμοι 
μπορούν να αναθέτουν 
δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά 
την περ. γ΄της παρ. 2 του άρθ. 32 του Ν. 4412/2016, στην οποία ορίζονται τα εξής: «γ) 
στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 
απρόβλεπτα για την 
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αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.». 
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την 
ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το 
δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Σύμφωνα με 
την παρ. 7 του άρθρου 
εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’) 
«Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.», αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται 
δυνάμει των παρ. 3 και 5 
του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 
2, 3, 4 και 6 του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 
3852/ 2010 (Α’ 87). 
Η παρούσα αφορά στην κατασκευή βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος για την 
τοποθέτηση 2 
προκασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και 2 χώρων υγιεινής w.c. στον αύλειο 
χώρο του 4ου 
Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου (συστεγαζόμενο με το 6ο Δημοτικό) και διαμόρφωση του 
χώρου πρόσβασης προς 
τις αίθουσες 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν: 
1. εκσκαφή - εξυγίανση του εδάφους που θα κατασκευαστεί η βάση των λυόμενων 
αιθουσών. 
2. κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15 εκ. με 2 πλέγματα 
Φ10/15 άνω και κάτω. 
2 

3. Συνδέσεις των προκατασκευασμένων αιθουσών με δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης 
και ηλεκτρισμού. 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και 
το τιμολόγιο της μελέτης. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.510,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% 
και βαρύνει τον Κ.Α: 
61-7331.005 σύμφωνα με την 362/2020 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης ετήσιου 
προγράμματος δράσης του 
Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2020 
Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σύμφωνα με την με αρ. 
πρωτ. 126299/26.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΗΡΕ465-ΧΙ8) απόφαση ένταξης με κωδικό έργου 
2018ΣΕ04700041. 
Ο Δήμος Π. Φαλήρου διατηρεί το δικαίωμα, έγκαιρου προσδιορισμού νέων θέσεων 
κατασκευής των βάσεων. 
Το έργο κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 45223500-1 
Π. Φάληρο 31/07/2020 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 
Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
Με βαθμό Α' 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

Μερική 
Δαπάνη 
Ολική 
Δαπάνη 
Κωδικός 
A/A Είδος Εργασιών Άρθρου Α.Τ. Μον. 
Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 
Κωδικός Δαπάνη (Ευρώ) 
Αναθεώρησης 
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων 
1 ΝΑΟΙΚ 20.02 ΟΙΚ 2112 1 m3 35,00 9,10 318,50 
Καθαίρεση στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα, με χρήση 
συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού 
2 ΝΑΟΙΚ 
22.10.01 
ΟΙΚ 2226 4 m3 3,00 34,30 102,90 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
3 ΝΑΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 3 m3 38,00 0,90 34,20 
Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου 
4 ΝΑΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ 2162 2 m3 10,00 22,00 220,00 
Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος 
με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 
5 ΝΑΟΙΚ 
32.01.04 
ΟΙΚ 3214 5 m3 46,80 90,00 4.212,00 
Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών 
6 ΝΑΟΙΚ 38.02 ΟΙΚ 3811 6 m2 15,00 22,50 337,50 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, Δομικά 
πλέγματα B500C 
7 ΝΑΟΙΚ 
38.20.03 
ΟΙΚ 3873 7 Kg 900,00 1,01 909,00 
Σύνδεση δικτύων και λοιπές 
συνοδές εργασίες σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη 
8 ΝΑΟΙΚ 
ΣΧ.20.04.01 
ΟΙΚ 2122 8 ΤΕΜ 1,00 1.300,00 1.300,00 
Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7.434,10 7.434,10 
7.434,10 
1.338,14 
Άθροισμα 
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 
8.772,24 
1.315,84 
Άθροισμα 
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Απρόβλεπτα 15,00% 
Άθροισμα 
Πρόβλεψη αναθεώρησης 
10.088,08 
0,63 
Άθροισμα 
ΦΠΑ 24,00% 
10.088,71 
2.421,29 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.510,00 
Σελίδα 1 από 1 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 
Σελίδα 1 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 2 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 3 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 4 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 5 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 6 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 7 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 8 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 9 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 10 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 11 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 12 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 13 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 14 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 15 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 16 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 17 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 18 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 

ΑΡΘΡΑ 
A.T. : 1 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ 
χώρων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100% 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για 

την 

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης 

άνω 

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, 

σε 

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του 

εκσκαπτομένου 

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε 

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν 

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των 

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφών 
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σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 

εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 

(0,21€/m3.km) 30 x 0,21 = 6,30 

Συνολικό κόστος άρθρου 9,10 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,10 
(Ολογράφως) : εννέα και δέκα λεπτά 
A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100% 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή 

οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των 

υλικών 

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η 

συμπύκνωση 

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά 

την 

επίχωση. 

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 

(0,21€/m3.km) 30 x 0,21 = 6,30 

Συνολικό κόστος άρθρου 22,00 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο 
A.T. : 3 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100% 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 

προϊόντων εκσκαφών, 

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

Σελίδα 19 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90 
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 
A.T. : 4 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση 
συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100% 
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των 

κατηγοριών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου 

δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 

εργαλείων, των 

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο 

τεμαχισμός των ευμεγεθών 

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με 

την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 

μέσα". 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό 

ή μη με πιστολέτα 

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 

(0,21€/m3.km) 30 x 0,21 = 6,30 

Συνολικό κόστος άρθρου 34,30 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,30 
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και τριάντα λεπτά 
A.T. : 5 
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100% 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την 

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση 

αυτού επί των 

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη 

κατασκευής των 

καλουπιών, σύμφωνα με 

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 

τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 

90 

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 

ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του 

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του 

σκυροδέματος, εφόσον το 

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες 

των αυτοκινήτων 

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η 

μεταφορά του 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 

περίπτωση. Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου 

στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την 

Σελίδα 20 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 

εργαστηριακά με 

δαπάνη του Aναδόχου. 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 

που προβλέπονται 

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 

πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των 

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην μελέτη του 

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 

του σκυροδέματος 

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 

πρέσσας σκυροδέματος και 

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από 

την θέση 
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σκυροδέτησης. 

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. 

βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 

κελύφη, αψίδες και 

τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 

σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 
(Ολογράφως) : ενενήντα 
A.T. : 6 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100% 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, 

σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 

(τύποι)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 

χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διαμόρφωσή του. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 
A.T. : 7 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100% 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, 

μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και 

διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα 

με 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 

ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

Σελίδα 21 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 

του 

οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα 

περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις 

θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, 

τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 

επιμέτρηση 

των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 

πίνακα 
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3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση 

δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

| Πεδίο εφαρμογής | 

__________|______________________________________________|__________________

____ 

Ονομ. | | Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ. | Ονομ. 

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα | πλέγματα και |διατομή | μάζα/μέτρο 

(mm) | | προϊόντα | δικτυώματα | (mm2) | (Kg/m) 

__________|________|________________|____________________|_________|________

____ 

| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C | | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|________

____ 

5,0 | | ν | | v | | 19,6 | 0,154 

5,5 | | ν | | ν | | 23,8 | 0,187 

6,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 28,3 | 0,222 

6,5 | | ν | | ν | | 33,2 | 0,260 

7,0 | | ν | | ν | | 38,5 | 0,302 

7,5 | | ν | | ν | | 44,2 | 0,347 

8,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 50,3 | 0,395 

10,0 | ν | | ν | | ν | 78,5 | 0,617 

12,0 | ν | | ν | | ν | 113 | 0,888 

14,0 | ν | | ν | | ν | 154 | 1,21 

16,0 | ν | | ν | | ν | 201 | 1,58 

18,0 | ν | | | | | 254 | 2,00 

20,0 | ν | | | | | 314 | 2,47 

22,0 | ν | | | | | 380 | 2,98 

25,0 | ν | | | | | 491 | 3,85 

28,0 | ν | | | | | 616 | 4,83 

32,0 | ν | | | | | 804 | 6,31 

40,0 | ν | | | | | 1257 | 9,86 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα 

ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή 

αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Δομικά πλέγματα B500C. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 
A.T. : 8 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.20.04.01 Σύνδεση δικτύων και λοιπές συνοδές εργασίες σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100% 
Σύνδεση των λυόμενων προκατασκευασμένων αιθουσών με τα υπάρχοντα δίκτυα 

ηλεκτρισμού, ύδρευσης 

και αποχέτευσης. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (επέκταση 

ή/και τροποποίηση 

Σελίδα 22 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
δικτύων, κατασκευή νέων φρεατίων κλπ. του κτιρίου στο χώρο του οποίου 

εγκαθίστανται οι 

προκατασκευασμένες αίθουσες) για την σύνδεση και καλή λειτουργία των 

αιθουσών. Οι εργασίες 

σύνδεσης των δικτύων θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ΔΕΗ , 

ΝΟΚ ) , 
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προδιαγραφές και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.300,00 
(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια 
Σελίδα 23 από 23 

Σελίδα 1 από 14 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.510,00€ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/ 2020 
Κ.Α.: 61-7331.005 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2018ΣΕ04700041 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ε.Σ.Υ. 
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και 
ειδικούς όρους και τις 
συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο 
το έργο, που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με 
τους όρους της 
Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής Δημοσίων Έργων (Γ.Σ.Υ) που εγκρίθηκε με 
την Α.67 
(Αρ.Γ.Γ.Δ/257/679/Φ4/11-3-74) Εγκύκλιο Απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων, 
όπως αυτή ισχύει μετά 
την έκδοση του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές 
προδιαγραφές που 
ισχύουν, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ που θα χορηγηθούν από την 
Υπηρεσία καθώς και με 
τις έγγραφες οδηγίες της. 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος για 
την τοποθέτηση 
τεσσάρων 2 αιθουσών διδασκαλίας και 2 χώρων υγιεινής w.c. στον αύλειο χώρο του 4ου 
Νηπιαγωγείου Π. 
Φαλήρου (Συστεγαζόμενο με το 6ο Δημοτικό) στα πλαίσια της δράσης του Υπουργείου 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TOY 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
(ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΤΟ 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ). ( ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ) 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε σύναψη σύβασης εκτέλεσης έργου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του 
άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄) Μέρος Β΄ άρθρο 24 
και τις διατάξεις 
της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και όσον αφορά στην 
τοποθέτηση των 
αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως 
προστέθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 Απόφασης του 
Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1843), σύμφωνα με τα οποία ………………… «οι Δήμοι 
μπορούν να αναθέτουν 
δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά 
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την περ. γ΄της παρ. 2 του άρθ. 32 του Ν. 4412/2016, στην οποία ορίζονται τα 
εξής: «γ) στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.». 
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια 
απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το 
δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Σύμφωνα με την παρ. 
7 του άρθρου 
εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’) 
«Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.», αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει 
των παρ. 3 και 5 
του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 
και 6 του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 
2010 (Α’ 87). 
Σελίδα 2 από 14 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.510,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% και 
βαρύνει τον Κ.Α: 61- 
7331.005 σύμφωνα με την 362/2020 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης ετήσιου 
προγράμματος δράσης του 
Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2020 
Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με 
την με αρ. πρωτ. 
126299/26.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΗΡΕ465-ΧΙ8) απόφαση ένταξης με κωδικό έργου 
2018ΣΕ04700041. 
Όπου αναφέρεται στην παρούσα ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ νοείται ο Δήμος Π. Φαλήρου όπου ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ο 
ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί μετά από το διαγωνισμό. 
Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του 
προϋπολογισμού προσφοράς 
του αναδόχου (Σ.Π.) προσαυξημένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που 
ανέρχονται στο 15% του 
Σ.Π. και το ποσό της αναθεώρησης, όπως αναφέρονται στον προϋπολογισμό μελέτης. Ο 
Φ.Π.Α. που αναλογεί 
(ποσοστό 24% επιπλέον) βαρύνει το Δήμο Π. Φαλήρου. 
Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης, απομειωμένες 
κατά το ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης και προσαυξημένες κατά το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους και 
γενικών εξόδων που 
υπολογίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αν στα τεύχη των Τεχνικών 
Προδιαγραφών 
υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί και αριθμητικά όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση 
ή και αντίφαση με 
τα αναφερόμενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του Τιμολογίου για ένα και το αυτό 
θέμα, ισχύ έχουν 
κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιμολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος για 
την πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, εκτός αν 
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αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Διευκρινίζεται ότι όλα τα 
έργα που 
υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση υπόκεινται στις διατάξεις των κανονισμών που 
ισχύουν, και τις σχετικές 
με αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις. 
Σελίδα 3 από 14 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
Όπου απαιτείται πολεοδομική άδεια, μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται, χωρίς 
πρόσθετη αποζημίωση, στην έκδοση άδειας δόμησης, μετά τον ορισμό των επιβλεπόντων 
(κατά την έννοια 
των πολεοδομικών διατάξεων) καθώς και στην αναθεώρηση των ΣΑΥ και ΦΑΥ ως προς τους 
υπόχρεους, 
σύμφωνα με το νόμο. 
Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας, όπως, αμοιβές επίβλεψης, 
φορολογικά, 
χαρτοσημάνσεις, κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λ.π., καθώς και κάθε άλλης αδείας που θα 
απαιτηθεί, βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα την έχει υπολογίσει στην προσφορά του. 
Οπου απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους αρμόδιους φορείς, ο ανάδοχος θα έχει την 
αποκλειστική μέριμνα και 
ευθύνη τόσο για την υποβολή των σχετικών στοιχείων, μελετών κ.λ.π., όσο και για την 
παρακολούθηση της 
διεκπεραίωσης των διαδικασιών με την παράλληλη συνδρομή του Δήμου. 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 105 και 
135 του Ν.4412/16, από το Δήμαρχο Π. Φαλήρου εκ μέρους του Δήμου. Η σύμβαση 
συνάπτεται με βάση την 
απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη και τα σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία. Το 
έγγραφο της 
σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. 
Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο προσωρινός ανάδοχος, με ειδική έγγραφη 
πρόσκληση, να 
προσέλθει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από 
την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης. Μέσα στην ίδια 
προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις και τα 
απαιτούμενα από την 
παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις 
απαιτούμενες εγγυήσεις 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Κατά 
της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα ημερών από 
την παραλαβή της. 
Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταμένη αρχή. 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την υπογραφή της σύμβασης ΔΕΝ απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με την παρ. 
1 β του άρθρου 72 του Ν 4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
1. Προθεσμίες 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο σε 
προθεσμία ΔΕΚΑ (10) 
ΗΜΕΡΩΝ από την υπογραφή της σύμβασης που αποτελούν και την συνολική προθεσμία 
αποπεράτωσης του 
έργου και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 04/09/2020. 
Με την περαίωση του συνόλου των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στον Δήμο αίτηση 
για χορήγηση 
βεβαίωσης περαίωσης. Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιβάλλει αυτόματα την 
επιβολή αντίστοιχης 
ποινικής ρήτρας. 
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Σελίδα 4 από 14 
2. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 
Ο ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, στο διάστημα από 15η έως 30η ημέρα από την 
υπογραφή της 
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/16. 
Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά αναθεωρητική περίοδο τις 
εργασίες που 
προβλέπεται να εκτελεσθούν. 
Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με την μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την 
πιο πάνω χρονική 
ανάλυση των ποσοτήτων, ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό 
διάγραμμα και 
σχετική έκθεση. 
Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει 
πέραν των τριάντα 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με 
την σειρά και την 
διάρκεια κατασκευής των, μέσα στα όρια της συμβατικής προθεσμίας. 
Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος γίνεται εντός 15 ημερών από την υποβολή του, με την 
πάροδο της 
προθεσμίας αυτής θεωρείται εγκεκριμένο. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το 
αναλυτικό πρόγραμμα 
κατασκευής του έργου. 
Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το 
αντικείμενο ή οι 
ποσότητες των εργασιών. 
Το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι 
μέθοδοι εργασίας, τα 
μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κ.λ.π., 
για τις κύριες 
δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριμένα την αξιοπιστία των προτεινομένων 
προτάσεων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να 
συντάξει και να 
υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη 
στοιχεία 
στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του 
έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος 
και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που κάποια προθεσμία ξέφυγε από 
αυτό, ούτως ώστε 
να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 
Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές 
υποχρεώσεις του 
αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση 
καθυστέρησης ο 
ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 
Επίσης έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις 
του για την 
υποβολή του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 
γενικότερα για την μη 
τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την μη συμμόρφωσή του προς τις σύμφωνα 
με την σύμβαση, 
έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 
3. Παράταση 
Παράταση προθεσμιών δεν αναγνωρίζεται αν ισχυριστεί ο ανάδοχος άγνοια των τοπικών 
συνθηκών της 
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περιοχής εκτέλεσης του έργου, αλλά μόνο για εξαιρετικούς λόγους, μετά από αιτιολογημένη 
αίτηση του 
αναδόχου (που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της προθεσμίας), πρόταση 
του επιβλέποντα 
μηχανικού, γνωμοδότηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που 
εκδίδεται όχι αργότερα από την πάροδο τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος του 
αναδόχου. 
Για την παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών ισχύουν οι διατάξεις της 
παρ. 8 του άρθρου 
147 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής 
προθεσμίας 
περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
148 του Ν. 
4412/16. 
Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) σε περίπτωση ταχύτερης περαίωσης 
του έργου. Ο 
φορέας κατασκευής, για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, αν 
ευθύνεται για αυτές ο 
ανάδοχος, μπορεί να δώσει εντολή στο ανάδοχο να επιταχύνει 
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου 
(εκχώρηση του έργου) 
απαγορεύεται χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, που αποφασίζει μετά από αίτηση του 
αναδόχου και 
πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει 
γίνει άμεση ή έμμεση 
υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο 
φορέας κατασκευής 
κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 
Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 164 
του Ν.4412/16. Για την περίπτωση υπεργολαβιών ισχύουν τα άρθρα 165 και 166 του 
Ν.4412/16. 
Σελίδα 5 από 14 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
Επί της αξίας του έργου της παρούσας εργολαβίας που αποτιμάται με τιμές μονάδος 
προστίθεται εργολαβικό 
ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). 
Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται, εκτός των δαπανών που αναφέρονται στην Γ.Σ.Υ., και 
ειδικές δαπάνες 
που είναι απαραίτητες ή ενδεχόμενα ζητηθούν από τον εργοδότη, όπως: 
αριθμό αντιτύπων, σύμφωνα με τα καταγραφέντα στοιχεία στο ημερολόγιο και τα 
καταγραφέντα επιμετρητικά 
στοιχεία του αναδόχου παρουσία του επιβλέποντα. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες 
όταν του δοθεί 
ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον 
ανάδοχο και 
περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη, που προκύπτει σύμφωνα με τα 
νόμιμα αποδεικτικά 
πληρωμής, για την εκτέλεση των εργασιών. 
Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) 
μειωμένο κατά την 
τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας. 
Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν 
καταβάλλεται εργολαβικό 
ποσοστό. 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βαρύνει το Δήμο Π. Φαλήρου. 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Για τον τρόπο επιμέτρησης των εργασιών ισχύουν τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα άρθρα 
του τιμολογίου και 
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οι κανόνες επιμέτρησης που ορίζονται στα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια ΝΑΟΙΚ, ΝΑΥΔΡ, 
ΝΑΟΔΟ, ΝΑΠΡΣ, 
ΗΛΜ, ΑΤΗΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Επιμετρήσεις συντάσσονται στο τέλος κάθε μήνα και υποβάλλονται σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή. Η 
υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο γίνεται το αργότερο 
είκοσι ημέρες 
μετά το τέλος του επόμενου της εκτέλεσής τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την 
ένδειξη “όπως 
συντάχθηκαν από τον ανάδοχο”. Η έγκριση των επιμετρήσεων ολοκληρώνεται με την 
έκδοση εγκριτικής 
απόφασης από την Υπηρεσία μετά τον έλεγχό τους. 
Όταν πρόκειται για εργασίες η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην 
τελική μορφή του 
έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 136 και το 
επιβλέποντα 
προκειμένου να προβούν από κοινού στην σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών 
εργασιών ή 
πρωτοκόλλου ζύγισης αντίστοιχα. 
Όλα τα παραπάνω καθώς και θέματα χαρακτηρισμού εδαφών, πληρωμής με κατ΄ αποκοπήν 
τίμημα, τελικών 
επιμετρήσεων κ.λπ. διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών και της οριστικής πληρωμής του 
εργολαβικού ανταλλάγματος 
καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση θα 
γίνει με βάσει τους 
λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. 
Ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν και τον 
υποβάλει μετά τη 
λήξη κάθε μήνα. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν 
επιμετρηθεί, με 
την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 152 του Ν.4412/16. 
Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται – με έγκριση της υπηρεσίας – ημιτελείς εργασίες με 
προσωρινή τιμή 
μειωμένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της 
προβλεπόμενης 
τιμής. Περιλαμβάνονται επίσης υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση της υπηρεσίας στο 
εργοτάξια ή σε 
αποθήκη που δηλώθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσία. Για τα υλικά αυτά φέρει ο 
ανάδοχος ακέραια την 
ευθύνη μέχρι την οριστική ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η πιστοποίησή τους γίνεται 
σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 152 του Ν.4412/16. 
Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί, υποβάλλονται στην Υπηρεσία που 
τους ελέγχει, τους 
διορθώνει και τους εγκρίνει μέσα σε ένα μήνα. Σε περίπτωση επιστροφής του λογαριασμού 
στον ανάδοχο, το 
διάστημα τους ενός μηνός επανυπολογίζεται από την επανυποβολή του λογαριασμού. 
Σε περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί από την 
Υπηρεσία και το ποσό 
του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του 
λογαριασμού σε 
αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν 
κατατεθεί, εφ΄ όσον δεν 
υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγμα. 
Οι τμηματικές πληρωμές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και 
θα αποδίδονται σύμφωνα με τον Νόμο. 
Για τις πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο και τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Κανονικό τιμολόγιο σε (1) αντίτυπο. 
2. Διπλότυπο της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου 
εισοδήματος. 
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3. Τα ανά τρίμηνο δελτία φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπονται από τον νόμο. 
4. Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισμών για την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των 
σχετικών με την 
εργολαβία υποχρεώσεών του. 
5. Απόδειξη καταβολής ποσοστού 0,2% και 1% επί του ποσού κάθε λογαριασμού υπέρ του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
(άρθρο 12 Ν.915/79 και αποφάσεις 9/94 και 10/94 Ολομέλειας Αρείου Πάγου) και 0,50 % 
υπέρ του Ε.Μ.Π. 
6. Παραστατικό καταβολής στον λογαριασμό 040/546107/30 της Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος κράτησης 
0,6% επί παντός λογαριασμού (Ν.2166/93, άρθρο 27 παρ. 34 και 35). 
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία για τους Ο.Τ.Α. 
Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, προστίθενται τυχόν νόμιμες αποζημιώσεις του 
αναδόχου ή αφαιρούνται, 
σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/16, τυχόν επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, 
περικοπές, συμπληρωματική 
κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), κ.λ.π., 
γενικά δε 
προσθαφαιρούνται οφειλόμενα ή χρεωμένα στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το 
ποσό με το οποίο θα 
πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων. 
Στις εντολές πληρωμής προστίθεται Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις 
του Ν. 1642/86. 
Η πιστοποίηση ενός λογαριασμού δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη των 
εργασιών που 
πιστοποιούνται, από την ευθύνη αποκατάστασης τυχόν ζημιών στις ήδη εκτελεσμένες 
εργασίες, από την 
ευθύνη για την κλοπή υλικών και δεν απαλλάσσει επίσης τον εργοδότη από το δικαίωμά του 
να απαιτήσει από 
τον ανάδοχο να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύμβασης μέχρι της οριστικής 
παραλαβής. 
Γενικότερα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ο υπολογισμός της αναθεώρησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/16 με την 
επιφύλαξη της 
τελευταίας παραγράφου, σύμφωνα με την οποία για τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η 
έκδοση πρακτικών 
διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών, εργατικών και μισθωμάτων μηχανημάτων από την 
επιτροπή διαπίστωσης 
τιμών δημοσίων έργων (ΕΔΤΔΕ). 
Οι απολογιστικές εργασίες που μπορεί να ζητήσει η διευθύνουσα υπηρεσία να εκτελεσθούν, 
διέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/16. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση απολογιστικής 
εκτέλεσης εργασιών 
πρέπει να τηρείται ειδικό ημερολόγιο σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. Το ύψος 
των αναγκαίων 
απολογιστικών εργασιών που υποχρεούται να εκτελέσει ο ανάδοχος μετά από ειδική εντολή 
της υπηρεσίας δεν 
μπορεί να ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 
Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, αν υπάρχει ανάγκη να 
εκτελεσθούν 
επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη 
αρχή η εκτέλεσή 
τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και μέχρι του ποσού που 
αντιστοιχεί στο 15% 
της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και 
η αξία των 
απολογιστικών εργασιών. Η εκτέλεση απρόβλεπτων και πρόσθετων εργασιών διέπεται από 
τις διατάξεις του 
άρθρου 155 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ο καθορισμός από τα στοιχεία 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.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε 
μέτρο για την 
άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν το σύνολο 
του έργου. 
Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι 
από τις ΕΤΕΠ, τα 
σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές 
της υπηρεσίας, 
κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τμήμα του έργου, πρέπει να είναι άρτια, τόσο ως προς την 
κατασκευή, την 
αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα 
(εσωτερικά ή 
γειτονικά) τμήματα του έργου. 
Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να 
κατασκευάζεται με την 
δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην 
συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς η υπηρεσία έχει 
το δικαίωμα να 
εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με την τιμή που θα 
ζητήσει ο νέος 
κατασκευαστής. 
Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 
συσχετισμό και αριθμητικό 
έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα 
και έγγραφα από τον 
εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, 
χωρίς την έγγραφη 
εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά 
τα σχέδια της 
μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. 
Σελίδα 7 από 14 
Τα θέματα που αφορούν σε τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, καθώς και 
αυξομειώσεις 
εργασιών και νέες εργασίες διέπονται από το άρθρο 156 του Ν. 4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του 
Ν.4412/16. Οι 
γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται ρητά στο άρθρο 138 του ίδιου νόμου. 
ΑΡΘΡΟ 17o: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
α. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι 
απόλυτα ενήμερος της 
φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, 
κυρίως όσον αφορά τις 
κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων 
εκσκαφής, τις 
μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά 
προσωπικού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της 
περιοχής, του 
φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη 
διαμόρφωση και 
κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να 
συναντηθούν πάνω και 
κάτω από το έδαφος κ.λ.π. 
β. Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να 
χρειαστούν με τους 
διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι 
ενέργειες θα γίνονται 
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με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο 
Υπηρεσίας ή με 
κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα 
ανακεφαλαιώνονται σε 
ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες και θα 
επισυνάπτονται ξανά στις 
μηνιαίες ενημερώσεις του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το άρθρο 9. 
γ. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι 
είναι απόλυτα 
ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και 
κατά την πρόοδο 
εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, μπορούν να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της 
σύμβασης. 
δ. Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει 
μελετήσει, με 
σκοπό να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία του έργου, τα 
οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση 
της σύμβασής 
του. 
ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
τους όρους της 
σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη 
σύμβαση. 
στ. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία 
προθεσμία, ο 
ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και ολόκληρο 24ωρο (τρεις 
βάρδιες), μη 
εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόμενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος 
δεν δικαιούται 
καμία αποζημίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε 
ολοκλήρωση των 
τμημάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες. 
ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
α. Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της 
κυκλοφορίας για την 
κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον 
ανάδοχο (χωρίς 
ιδιαίτερη αμοιβή) και εγκρινόμενης από την Υπηρεσία. 
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει 
στην τοποθέτηση 
και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούμενων 
προσωρινών σημάτων, 
φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κ.λ.π σύμφωνα τα άρθρα 9 και 10 του 
ΚΟΚ και τις ΠΤΠ 
σήμανσης έργων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις 
παρακαμπτήριες και 
προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ημέρας και 
της νύχτας, για την 
ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και 
αστικά για κάθε 
ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά. 
γ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελώς τη σήμανση υπόκειται σε ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα 30 
€ για κάθε κακώς τοποθετημένο σήμα, ή μη τοποθετημένο στη θέση που επιβάλλεται. Σε 
περίπτωση που ο 
ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που αναφέρθηκε ανωτέρω, η 
Υπηρεσία 
ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των προβλεπόμενων από τις κείμενες 
διατάξεις "περί δημοσίων 
έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να 
εκτελέσει την 
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σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην 
περίπτωση αυτή να έχει 
ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη 
για την εκτέλεση 
της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον λογαριασμό του. 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την 
εκτέλεση των 
εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων 
και πεζών (από τη 
διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη 
δημιουργία βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή μικρού μήκους οδών 
παράκαμψης ή 
προσπελάσεων πεζών προς οικοδομές. Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να 
κυκλοφορεί όχημα 
βάρους μεγαλύτερου από εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, 
ώστε να 
αποφευχθεί η καταστροφή του . Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με 
τις αρμόδιες 
αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των 
γεφυρών και άλλων 
τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή 
μηχανημάτων, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει 
τις αναγκαίες 
ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε 
είναι 
υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της πλήρους 
εκτέλεσης της 
σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου. 
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. Κ.Λ.Π. 
α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. 
θα πρέπει να 
εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης 
που παραμένουν. 
Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα 
κοινωφελών 
οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί 
αύλακες, δίκτυα 
τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. Η επιζητούμενη 
ιδιαίτερη προσοχή 
αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις 
οποίες ο ανάδοχος 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των 
παρειών της εκσκαφής 
του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά στο 
όρυγμα), ο 
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξής τους χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωση. 
β. Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον 
οποίο εκτελεί αυτός 
το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον 
ανάδοχο, ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δαπάνες του. 
γ. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή. Οι 
τιμές του 
Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή 
άλλου αιτίου, την 
έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων 
(ελαφρών, μεσαίων, 
βαρειών) ή εκτέλεσης με τα χέρια. 
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δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των 
έργων και κοντά 
σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα 
παραστεί ανάγκη, 
παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να 
εκτελεστούν από τις 
αρμόδιες εταιρείες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση 
στύλων ή την 
απομάκρυνση γραμμών κ.λ.π. 
ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, 
Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να 
διευκολύνει απροφάσιστα 
την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση 
αποζημίωσής του για 
καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση 
των παραλλήλων 
εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λ.π. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά 
την εκτέλεση 
των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο 
πάνω εταιρειών. Σε 
περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο. 
Σελίδα 9 από 14 
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Με τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης του συνόλου του έργου εκδίδεται βεβαίωση 
περάτωσης εργασιών από 
την διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4412/16. 
Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που 
έχουν περατωθεί 
μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16. 
Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του 
έργου, σύμφωνα με 
το άρθρο 170 του Ν.4412/16. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται από επιτροπή που ορίζει 
η προϊσταμένη 
αρχή, αφού προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει ότι περατώθηκαν οι 
εργασίες. 
Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
που συντάσσεται από 
τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής 
συντήρησης και 
λειτουργίας με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης που 
αφορούν σε φθορές 
λόγω συνήθους χρήσης του έργου. 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί δωρεάν το έργο για δεκαπέντε (15) μήνες από 
την ημέρα 
υποβολής του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα ή από την σύνταξη του 
πρωτοκόλλου περαίωσης εφ’ 
όσον τα επιμετρητικά στοιχεία έχουν υποβληθεί νωρίτερα ή ταυτόχρονα και οφείλει στο 
διάστημα αυτό να 
επανορθώνει κάθε βλάβη ή ζημιά που θα γίνει στα έργα που εκτελέστηκαν απ΄ αυτόν, 
σύμφωνα με το άρθρο 
171 του Ν.4412/16. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος 
να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να 
αποκαθιστά κάθε βλάβη 
τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, 
εφόσον δεν οφείλονται 
σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη 
αποδίδεται στον ανάδοχο ή 
οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που παραλείπει ο ανάδοχος 
της υποχρεώσεις 
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του αυτές, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με 
οποιονδήποτε τρόπο, σε 
βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης 
καταγράφονται σε 
ειδικό τεύχος, με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση παράλειψης των υποχρεώσεων του αναδόχου κατά το χρόνο υποχρεωτικής 
συντήρησης, 
ισχύουν και οι διατάξεις των παρ. 3 έως 8 του άρθρου 159 του ίδιου νόμου. 
Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16. Στην 
οριστική παραλαβή 
του έργου, η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση 
των εργασιών. 
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ – 
ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο 
κύριος του έργου ή 
άλλος φορέας, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους και να ρυθμίζει την εκτέλεση των 
εκτελουμένων από αυτόν 
εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του 
έργου ή από άλλους 
εργολήπτες. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική 
κατάσταση τις 
απαιτούμενες, με βάση τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και 
αύλακες, για την 
διέλευση σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καμία 
ιδιαίτερη αποζημίωση 
γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών 
σε κατασκευές 
από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 
Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε 
κατασκευή, 
βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις 
κατασκευές που 
υπέστησαν την ζημιά ή την φθορά, στην πρότερα τους κατάσταση. 
ΑΡΘΡΟ 23ο: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο 
έργο ή τμήμα του, 
αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 
εκτελέστηκε καλά και 
διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με 
τις κείμενες 
διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες 
και υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την σύμβαση. 
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και 
οφείλει να 
ανακοινώσει, χωρίς καθυστέρηση, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των 
διαφόρων αρχών, 
που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, 
ασφαλείας κ.λ.π. 
Σελίδα 10 από 14 
ΑΡΘΡΟ 25ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του 
άρθρου 12 του 
ΠΔ 305/96). 
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 
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σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
ατυχημάτων ή 
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), 
Ν.4412/16, Ν. 
3850/10** (αρ. 42). 
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.4412/16. 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, 
ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 
και ΔΙΠΑΔ/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.4412/16. 
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 : ΠΔ 
1073/81 
(αρ. 111), ΠΔ 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). 
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα 
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: ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 
12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τμήμα 
της τεχνικής μελέτης 
του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 
του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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 
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νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ 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 ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις 
ΥΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 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.Δ.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 
Σελίδα 11 από 14 
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. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε Δημόσιου 
Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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 : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9Δ) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
5. Διευκρινίσεις σχετικά μ ε τ ην εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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.3850/10 (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, 



ΑΔΑ: 9ΟΥ3ΩΞΕ-ΑΨ6 

συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του 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.3850/10 (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.3850/10 (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 3850/10 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.3850/10 (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 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.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (άρθρο 18 παρ.9). 
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), 
όταν απαιτείται εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 
εργασιών στο 
εργοτάξιο σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά 
τόπους Διευθύνσεις, 
Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες 
μηχανικούς του 
αναδόχου και της Διευθύνουσας 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, κ.λπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (άρθρο 8) και την Εγκύκλιο 
27 του τέως 
ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
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3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 
(Η.Μ.Α.) 
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 
με το Η.Μ.Α. 
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 
Σελίδα 12 από 14 
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος 
της πρόληψης του 
ατυχήματος. 
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 
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.Δ. 105/95, Π.Δ. 305//96 
(αρ.12 παράρτημα 
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 : ΠΔ 
1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 
305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV, μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων κ.λπ.) και 
τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 
1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα 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 αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λπ.: Π.Δ. 
1073/81 (άρθρα 
92-96), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (άρθρα 
30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων 
πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.) : Π.Δ .1073/81 (άρθρα 
109,110), 
Ν.1430/84 (άρθρα 17,18), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα 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, κ.λπ., 
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.Δ. 1073/81 (άρθρα 
102-108), Ν.1430/84 
(άρθρα 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποποιήσεις αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, 
Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση 
– εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λπ. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
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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. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τέως ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τέως ΥΠΕΚΑ και τέως ΥΠΥΜΕΔΙ «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 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52 ) 
και την 
τροποποίηση αυτού : Ν. 3542/07 (άρθρα 7-9 και άρθρο 46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης 
τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (άρθρο 47, 48) και η τροποποίηση αυτού: Ν. 
3542/07 (άρθρα 
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, κ.λπ.: Π.Δ. 
1073/81 (άρθρα 75-84), 
Π.Δ. 305/96 (άρθρο 8.δ και άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθρα 
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.Δ. 216/78, 
Π.Δ. 1073/81 
(άρθρα 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθρο 8), Π.Δ. 305/96 [άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο 
12 παράρτημα IV, 
μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (άρθρο 32) και η τροποποίηση 
αυτού: Ν. 3542/07 
(άρθρο 30). 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της 
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, 
χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 
304/00 (αρ.2). 10 α. Ο 
ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και 
Σελίδα 13 από 14 
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 ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, 
ΠΔ 499/91, ΠΔ 
395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, 
ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) 
και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
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4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 
τμήμα ΙΙ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 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 ΠΔ 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 
). 
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, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 
8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 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, ΠΔ 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, ΠΔ 
455/95 και η 
τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 
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 : 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και 
η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 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.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 34-44), Ν.1430/84 (άρθρα 7-10), ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, Π.Δ. 396/94 
(άρθρο 9 παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ), Π.Δ. 155/04, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV μέρος 
Α παρ.1, 10 και 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 4-6,14). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
Π.Δ. 95/78, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 96, 99,.104, 105), Π.Δ. 70/90 (άρθρο 15), Π.Δ. 396/94 
(άρθρο 9 παρ.4, 
παράρτημα ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 26- 33, άρθρο 98), ΥΑ 3046/304/89, Π.Δ. 396/94 
(άρθρο 9 παρ.4 
παράρτημα ΙΙΙ), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα 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.Δ. 413/77, Π.Δ. 
225/89, ΚΥΑ 3329/89 
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και η τροποποίηση αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9 
παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ), 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιήσεις αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, Π.Δ. 455/95 και η τροποποίηση αυτού: Π.Δ. 2/06, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 
παράρτημα IV 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα 
θαλάσσης, 
κατασκευή προβλήτας κ.λπ. με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 
Π.Δ. 1073/81 
(αρ.100), Ν. 1430/84 (άρθρο 17), Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, Π.Δ. 
305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
Σελίδα 14 από 14 
6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
Ν. 495/76 
Ν. 1396/83 
Ν. 1430/84 
Ν. 2168/ 93 
Ν. 2696/99 
Ν. 3542/07 
Ν. 3850/10 
Ν. 4030/12 
Ν. 4412/16 
Π. Δ. 413/77 
Π. Δ. 95/78 
Π. Δ. 216/78 
Π. Δ. 778/80 
Π. Δ. 1073/81 
Π. Δ. 225/89 
Π. Δ. 31/90 
Π. Δ. 70/90 
Π. Δ. 85/91 
Π. Δ. 499/91 
Π. Δ. 395/94 
Π. Δ. 396/94 
Π. Δ. 397/94 
Π. Δ. 105/95 
Π. Δ. 455/95 
Π. Δ. 305/96 
Π. Δ. 89/99 
Π. Δ. 304/00 
Π. Δ. 155/04 
Π. Δ. 176/05 
Π. Δ. 149/06 
Π. Δ. 2/06 
Π. Δ. 212/06 
Π. Δ. 82/10 
Π. Δ. 57/10 
ΥΑ 130646/84 
ΚΥΑ 3329/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 
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ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
ΥΑ 3046/304/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 
ΥΑ 21017/84/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 31/07/2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
με βαθμό Β' 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
με βαθμό Α' 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Κ.Α.: 61-7331.005 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.510,00€ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/ 2020 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2018ΣΕ04700041 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους Δημοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των 
οποίων 
βαρύνει την διαχείριση Ο.Τ.Α. και η κατασκευή τους ανατίθεται σε κατασκευαστική 
επιχείρηση 
μετά από δημόσιο διαγωνισμό. 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
• Τα Δημοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
• του Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 
• του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ειδικότερα του άρθρου 209, παρ.1) 
• του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ 
• του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
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υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
• των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης του 
έργου. 
• Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
• Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
• Η με αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση 
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221Β'/30.7.2012) και η 
Εγκύκλιος 26 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
(ΑΔΑ Β4Τ81-70Θ). 
• Οι Εγκύκλιοι 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η Εγκύκλιος 27/2012 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής: 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 
7. Η Τεχνική Έκθεση. 
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
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περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των μελετών του έργου. 
10. Το Χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν : 
α) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια 
β) Οι Ευρωκώδικες. 
γ) Οι Ε.Τ.Ε.Π. 
δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 
Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού παρέχει την πρόοδο των επί μέρους 
εργασιών μέσα στη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης που προβλέπεται στην Ειδική 
Συγγραφή 
Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. Ο ανάδοχος υποβάλλει προς την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα 
με 
περιοριστική την τελική προθεσμία εκτέλεσης του έργου και προτείνει ενδιάμεσες 
τμηματικές 
αποκλειστικές προθεσμίες, για έγκριση. Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο 
να 
αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο 
ρυθμός 
της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. Πάντως όλες οι εργασίες θα εκτελούνται 
κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες εκτός αν λόγω αναγκών του έργου ζητηθεί από την επίβλεψη 
εγγράφως υπερωριακή εργασία ή εκτέλεση εργασιών σε μη εργάσιμες μέρες. Εννοείται ότι η 
υπερωριακή απασχόληση δεν αμείβεται με πρόσθετη αποζημίωση στον ανάδοχο. Μόνον 
έγγραφη άδεια της επίβλεψης για υπερωριακή απασχόληση επιτρέπει εργασίες. 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
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Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρων και έντεχνων εργασιών του 
αναδόχου 
χωρίς να δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
κάθε μιας από αυτές. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω περιλαμβάνονται: 
1. Δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων μηχανημάτων (μισθώματα - καύσιμα-λιπαντικά- 
ασφάλιστρα- δαπάνες εγκατάστασης λοιπές επιβαρύνσεις). 
2. Δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού 
(ημερομίσθια- 
έκτακτες παροχές – ασφαλίσεις – ημεραργίες - λοιπές επιβαρύνσεις). 
3. Δαπάνες προμήθειας υλικών επί τόπου του έργου, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης 
μεταφοράς 
από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας στον τόπο του έργου. Σαν απαιτούμενα υλικά 
λογίζονται όλα είτε κατονομάζονται ρητά στο τιμολόγιο είτε όχι, αλλά είναι οπωσδήποτε 
απαραίτητα. 
4. Δαπάνες ασφαλίστρων υλικών και αποζημιώσεις για προσωρινή κατάληψη έκτασης προς 
μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων μηχανημάτων και υλικών. 
Κάθε 
δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση 
των εργασιών. 
Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων ως προς την 
ποσότητα των υλικών και τις αποστάσεις μεταφοράς, ως προς τις αποδόσεις των 
εργατοτεχνιτών και των μηχανημάτων από τον ανάδοχο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
αλλαγής 
χιλιομετρικών αποστάσεων (αποδεκτών και από την πλευρά της επίβλεψης), συντάσσεται 
πρωτόκολλο χιλιομετρικής απόστασης και γίνονται οι πιστοποιήσεις βάση αυτού. 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου, και προστίθεται ως 
ποσοστό 18% στο τέλος του προϋπολογισμού εργασιών. 
Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται:α) δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του 
προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων 
του 
εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.) β) τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό -- έξοδα 
υπογραφής της σύμβασης, εγκατάστασης- - εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. γ) μισθοί, 
αποζημιώσεις, ασφάλιστρα διοικητικού προσωπικού δ) παντός είδους φόροι, τέλη και έξοδα 
εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίου και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από τον Φ.Π.Α. που 
αποδίδεται χωριστά από τον Δήμο ε) έξοδα εφαρμογής εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής 
υλικών 
και δοκιμών γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία στ) έξοδα 
ασφάλισης ή 
αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε είδους αποζημίωσης 
προς 
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τρίτους ζ) έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδή των προϊόντων 
σε 
θέση που επιτρέπει η αστυνομία η) κάθε άλλη δαπάνη που δεν ορίζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη σύμβαση θ) 
το 
όφελος του αναδόχου. 
Περιλαμβάνονται επίσης: οι μέχρι την οριστική παραλαβή δαπάνες συντήρησης του έργου, 
ζημιές, απρόοπτες φθορές, αποσβέσεις, συντηρήσεις εργαλείων και μηχανημάτων, δαπάνες 
γραφείων, υπαλλήλων, σύνταξης μελετών. 
Το ποσοστό αυτό προστίθεται στο άθροισμα κάθε ομάδας εργασιών της πιστοποίησης και 
αυτό 
που προκύπτει μειούται κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος, για την 
αντίστοιχη ομάδα εργασιών. Στο τελικό ποσό προστίθεται το ποσοστό 24% για τον Φ.Π.Α. 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία δείγματα υλικών για έγκριση, πριν αυτά 
χρησιμοποιηθούν στο έργο. Υλικά ή άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση 
της 
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υπηρεσίας, θα απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα 
δείγματα θα λαμβάνονται από την υπηρεσία έγκαιρα για εξέταση και στη συνέχεια (όταν 
αυτό 
απαιτείται) θα αποστέλλονται για εξέταση στο Κρατικό Εργαστήριο Δοκιμής Υλικών. Θα 
συσκευάζονται κατάλληλα, θα αναγράφεται το όνομα του υλικού (όταν πρόκειται για υλικό 
εμπορίου), για δε τα αδρανή ο τόπος προέλευσης, η ονομασία και τόπος του έργου, το 
όνομα 
του αναδόχου και το απαιτούμενο υλικό. Αναγράφεται επίσης το είδος του ελέγχου που θα 
υποβληθούν τα υλικά. 
Πρέπει επίσης να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών, όπως αυτές απαιτούνται από 
τα 
σχετικά προς τις εργασίες άρθρα των αναλυτικών τιμολογίων. Ο απαιτούμενος μηχανικός 
εξοπλισμός καθορίζεται κάθε φορά από το τιμολόγιο. Αν ο ανάδοχος δεν διαθέτει τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό, είναι υποχρεωμένος να τον μισθώσει χωρίς καμία υποχρέωση ή 
ευθύνη 
της υπηρεσίας για πρόσθετη αποζημίωση. 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν 
είναι στην ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο (ανά ειδικότητα) ή σε 
αναγνωρισμένες άλλες από το Δημόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις 
παραπάνω 
ασφαλίσεις επιβαρύνουν στο σύνολό τους (εργοδοτική εισφορά και εισφορά 
ασφαλισμένου) τον 
ανάδοχο. 
Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του 
προσωπικού του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες, προκαλούμενες από το 
προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα 
του 
Δημοσίου ή του Δήμου και σε κάθε άλλο κοινωφελές έργο. 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλες ανεξαίρετα τις κρατήσεις, τους 
φόρους και τα τέλη, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων και Νόμων που ισχύουν την ημέρα 
της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή οποιασδήποτε αποδοχής 
θεσπισθεί από το Υπ. Εργασίας και αφορά επιδόματα, ημερομίσθια, δώρα κ.λ.π. Αν κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη, κρατήσεις ή καταργηθούν 
υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους 
λογαριασμούς του αναδόχου, πιστοποιούμενου ή αφαιρούμενου του πράγματι πληρωμένου 
ή 
εξοικονομημένου ποσού. Ο εργοδότης επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α. 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου σημαίνει ότι κατά την σύνταξή της έλαβε υπόψη 
του 
τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου, τα απαιτούμενα 
μέσα 
προσέγγισης και μεταφοράς, την διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την 
κατάσταση των οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και 
ηλεκτρικού, τις καιρικές συνθήκες, τα υπόγεια δίκτυα και γενικά τις ειδικές και γενικές 
συνθήκες 
που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος του έργου και την αρτιότητα της κατασκευής. Σε 
κάθε 
περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την υπάρχουσα κατάσταση 
και 
να αποφύγει την πρόκληση ζημιών, για την αποκατάσταση των οποίων είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος. 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που θα 
χρησιμοποιήσει, καθώς και τις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Η Υπηρεσία δίνει σχετικές 
εντολές που πρέπει να εκτελεσθούν από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπακούσει 
παίρνονται μέτρα φύλαξης και προστασίας από την Υπηρεσία και καταλογίζονται σε αυτόν οι 
αντίστοιχες δαπάνες. 
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που 
εκτελούνται στην ίδια περιοχή, για πρόληψη ζημιών ή διακοπή της λειτουργίας. 
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Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, 
αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από την Υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου. Ο 
ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται για κάθε 
κοπή 
ή καταστροφή δένδρων και θάμνων των οποίων η κοπή δεν είναι προϋπόθεση του έργου. 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει τα 
μέτρα 
του για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για τη 
παροχή πρώτων βοηθειών, φέρει ακέραια την ευθύνη για την λήψη μέτρων πρόληψης 
ατυχήματος κατά παντός προσώπου ή οχήματος. Οι εκσκαφές σε γαιώδη και γενικά οι 
εκσκαφές 
σε κατοικημένες περιοχές υποστηρίζονται πάντοτε. Όλες οι εκσκαφές επισημαίνονται τη 
νύχτα 
με φώτα. Η Υπηρεσία δίδει εντολές στον ανάδοχο για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
στην 
περιοχή του έργου οι οποίες εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του εργολάβου. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 
50A/02- 
03-2007) περί ΚΟΚ και στα σημεία όπου επεμβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήμανση 
εργασιών 
στους δρόμους και 2. Μη κατάληψη οδοστρωμάτων με μπάζα και άσκοπη παρακώλυση της 
κυκλοφορίας κ.λ.π. 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
Ο εργοδότης δικαιούται να πάρει στη κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τμήματος 
έργου που έχει περαιωθεί, μερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή 
οποιασδήποτε εργασίας που δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τη σύμβαση. Αν η παραπάνω 
κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο του έργου, τότε η Υπηρεσία χορηγεί στον 
ανάδοχο 
ανάλογη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου 
από τον εργοδότη συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης 
καταβάλει στον ανάδοχο τις πράγματι απολύτως δικαιολογημένες πρόσθετες δαπάνες. 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 
Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, για την εφαρμογή εγκεκριμένων 
χαράξεων στο έδαφος εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη. 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
Εκδίδεται με βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής 
εγκριτικής 
απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά, αποτελούν και δικαιολογητικά 
έκδοσης 
του εξοφλητικού λογαριασμού και επισυνάπτονται σε αυτόν. 
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 31-07-2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β' 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Π.Ε. 
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α' 
1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
2ΟΥ - 7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 6ΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/ 2020 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.408,00€ 
Κ.Α.: 61-7331.006 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2020ΣΕ04700031 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος για 
την τοποθέτηση 
τεσσάρων 4 αιθουσών διδασκαλίας στον αύλειο χώρο του 2ου-7ου Νηπιαγωγείου και του 
6ου Νηπιαγωγείου 
Π. Φαλήρου στα πλαίσια της δράσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 
4610/2019 (ΦΕΚ 70 
Α)», για το 2ο-7ο Νηπιαγωγείο και το 6ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Π. Φαλήρου ( ΥΠΟΕΡΓΟ 2 
) 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε σύναψη σύβασης εκτέλεσης έργου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του 
άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄) Μέρος Β΄ άρθρο 24 
και τις διατάξεις 
της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και όσον αφορά στην 
τοποθέτηση των 
αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως 
προστέθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 Απόφασης του 
Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1843), σύμφωνα με τα οποία ………………… «οι Δήμοι 
μπορούν να αναθέτουν 
δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά 
την περ. γ΄της παρ. 2 του άρθ. 32 του Ν. 4412/2016, στην οποία ορίζονται τα 
εξής: «γ) στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.». 
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια 
απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το 
δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Σύμφωνα με την παρ. 
7 του άρθρου 
εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’) 
«Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.», αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει 
των παρ. 3 και 5 
του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 
και 6 του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 
2010 (Α’ 87). 
Η παρούσα αφορά στην κατασκευή : 
1. Βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος για την τοποθέτηση 2 προκασκευασμένων αιθουσών 
στο 2ο-7ο 
Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου και διαμόρφωση του χώρου πρόσβασης προς τις αίθουσες 
2. Βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος για την τοποθέτηση 2 προκασκευασμένων αιθουσών 
στο 6ο Νηπιαγωγείο 
Π. Φαλήρου και διαμόρφωση του χώρου πρόσβασης προς τις αίθουσες 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν: 
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1. εκσκαφή - εξυγίανση του εδάφους που θα κατασκευαστεί η βάση των λυόμενων 
αιθουσών. 
2. κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15 εκ. με 2 πλέγματα Φ10/15 άνω 
και κάτω. 
2 

3. Συνδέσεις των προκατασκευασμένων αιθουσών με δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης και 
ηλεκτρισμού. 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και το 
τιμολόγιο της μελέτης. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.408,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% και 
βαρύνει τον Κ.Α: 61- 
7331.006. σύμφωνα με την 133/2020 αποφ. απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης 3ης μερικής 
αναμόρφωσης του 
Προϋπολογισμού του ΔΠΦ οικ. έτους 2020. 
Η δράση θα χρηματοδοτηθεί απο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
σύμφωνα με τις με 
αρ. πρωτ. 46092/12.05.2020 (ΑΔΑ: 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37) απόφαση ένταξης με κωδικό έργου 
2020ΣΕ04700031. 
Ο Δήμος Π. Φαλήρου διατηρεί το δικαίωμα, έγκαιρου προσδιορισμού νέων θέσεων 
κατασκευής των βάσεων. 
Το έργο κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
45223500-1 
Π. Φάληρο 31/07/2020 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 
Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ 
Με βαθμό Β’ 
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
Με βαθμό Α' 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

Μερική 
Δαπάνη 
Ολική 
Δαπάνη 
Κωδικός 
A/A Είδος Εργασιών Άρθρου Α.Τ. Μον. 
Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 
Κωδικός Δαπάνη (Ευρώ) 
Αναθεώρησης 
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων 
1 ΝΑΟΙΚ 20.02 ΟΙΚ 2112 1 m3 20,00 9,10 182,00 
Καθαίρεση στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα, με χρήση 
συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού 
2 ΝΑΟΙΚ 
22.10.01 
ΟΙΚ 2226 2 m3 2,00 34,30 68,60 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
3 ΝΑΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 3 m3 22,00 0,90 19,80 
Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου 
4 ΝΑΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ 2162 4 m3 5,00 22,00 110,00 
Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος 
με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για 
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κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 
5 ΝΑΟΙΚ 
32.01.04 
ΟΙΚ 3214 5 m3 35,00 90,00 3.150,00 
Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών 
6 ΝΑΟΙΚ 38.02 ΟΙΚ 3811 6 m2 15,00 22,50 337,50 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, Δομικά 
πλέγματα B500C 
7 ΝΑΟΙΚ 
38.20.03 
ΟΙΚ 3873 7 Kg 1.000,00 1,01 1.010,00 
Σύνδεση δικτύων και λοιπές 
συνοδές εργασίες σε εδάφη 
βραχώδη 
8 ΝΑΟΙΚ 
ΣΧ.20.03.01 
ΟΙΚ 2115 8 ΤΕΜ 1,00 1.900,00 1.900,00 
Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6.777,90 6.777,90 
6.777,90 
1.220,02 
Άθροισμα 
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 
7.997,92 
1.199,69 
Άθροισμα 
Απρόβλεπτα 15,00% 
Άθροισμα 
Πρόβλεψη αναθεώρησης 
9.197,61 
2,39 
Άθροισμα 
ΦΠΑ 24,00% 
9.200,00 
2.208,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.408,00 
Σελίδα 1 από 1 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 
Σελίδα 1 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 2 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 3 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 4 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 5 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 6 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 7 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 8 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 9 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 10 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 11 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 12 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 13 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 14 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 15 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 16 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σελίδα 17 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
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Σελίδα 18 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 

ΑΡΘΡΑ 
A.T. : 1 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ 
χώρων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100% 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για 

την 

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης 

άνω 

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, 

σε 

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του 

εκσκαπτομένου 

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε 

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν 

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των 

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 

εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 

(0,21€/m3.km) 30 x 0,21 = 6,30 

Συνολικό κόστος άρθρου 9,10 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,10 
(Ολογράφως) : εννέα και δέκα λεπτά 
A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση 
συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100% 
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των 

κατηγοριών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου 

δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 

εργαλείων, των 

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο 

τεμαχισμός των ευμεγεθών 

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με 

την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 

μέσα". 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό 

ή μη με πιστολέτα 

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 

(0,21€/m3.km) 30 x 0,21 = 6,30 

Συνολικό κόστος άρθρου 34,30 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,30 
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και τριάντα λεπτά 
A.T. : 3 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
Σελίδα 19 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100% 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 

προϊόντων εκσκαφών, 

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90 
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 
A.T. : 4 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100% 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή 

οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των 

υλικών 

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η 

συμπύκνωση 

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά 

την 

επίχωση. 

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 

(0,21€/m3.km) 30 x 0,21 = 6,30 

Συνολικό κόστος άρθρου 22,00 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο 
A.T. : 5 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100% 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την 

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση 

αυτού επί των 

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη 

κατασκευής των 

καλουπιών, σύμφωνα με 

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 

τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 

90 

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 

ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του 

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του 

σκυροδέματος, εφόσον το 

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες 

των αυτοκινήτων 

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η 

μεταφορά του 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 

περίπτωση. Σε 
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ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου 

στο σκυρόδεμα. 

Σελίδα 20 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την 

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 

εργαστηριακά με 

δαπάνη του Aναδόχου. 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 

που προβλέπονται 

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 

πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των 

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην μελέτη του 

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 

του σκυροδέματος 

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 

πρέσσας σκυροδέματος και 

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από 

την θέση 

σκυροδέτησης. 

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. 

βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 

κελύφη, αψίδες και 

τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 

σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 
(Ολογράφως) : ενενήντα 
A.T. : 6 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100% 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, 

σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 

(τύποι)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 

χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διαμόρφωσή του. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 
A.T. : 7 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100% 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, 

μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και 

διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα 

με 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 

ξυλοτύπου 



ΑΔΑ: 9ΟΥ3ΩΞΕ-ΑΨ6 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Σελίδα 21 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 

του 

οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα 

περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις 

θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, 

τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 

επιμέτρηση 

των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 

πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση 

δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

| Πεδίο εφαρμογής | 

__________|______________________________________________|__________________

____ 

Ονομ. | | Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ. | Ονομ. 

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα | πλέγματα και |διατομή | μάζα/μέτρο 

(mm) | | προϊόντα | δικτυώματα | (mm2) | (Kg/m) 

__________|________|________________|____________________|_________|________

____ 

| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C | | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|________

____ 

5,0 | | ν | | v | | 19,6 | 0,154 

5,5 | | ν | | ν | | 23,8 | 0,187 

6,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 28,3 | 0,222 

6,5 | | ν | | ν | | 33,2 | 0,260 

7,0 | | ν | | ν | | 38,5 | 0,302 

7,5 | | ν | | ν | | 44,2 | 0,347 

8,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 50,3 | 0,395 

10,0 | ν | | ν | | ν | 78,5 | 0,617 

12,0 | ν | | ν | | ν | 113 | 0,888 

14,0 | ν | | ν | | ν | 154 | 1,21 

16,0 | ν | | ν | | ν | 201 | 1,58 

18,0 | ν | | | | | 254 | 2,00 

20,0 | ν | | | | | 314 | 2,47 

22,0 | ν | | | | | 380 | 2,98 

25,0 | ν | | | | | 491 | 3,85 

28,0 | ν | | | | | 616 | 4,83 

32,0 | ν | | | | | 804 | 6,31 

40,0 | ν | | | | | 1257 | 9,86 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα 

ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή 

αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 
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Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Δομικά πλέγματα B500C. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 
A.T. : 8 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.20.03.01 Σύνδεση δικτύων και λοιπές συνοδές εργασίες σε εδάφη βραχώδη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2115 100% 
Σελίδα 22 από 23 
Τιμολόγιο μελέτης 
Σύνδεση των λυόμενων προκατασκευασμένων αιθουσών με τα υπάρχοντα δίκτυα 

ηλεκτρισμού, ύδρευσης 

και αποχέτευσης. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (επέκταση 

ή/και τροποποίηση 

δικτύων, κατασκευή νέων φρεατίων κλπ. του κτιρίου στο χώρο του οποίου 

εγκαθίστανται οι 

προκατασκευασμένες αίθουσες) για την σύνδεση και καλή λειτουργία των 

αιθουσών. Οι εργασίες 

σύνδεσης των δικτύων θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ΔΕΗ , 

ΝΟΚ ) , 

προδιαγραφές και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

Ειδικότερα : 

2ο-7ο ΝΠΓ: Σύνδεση με το υπάρχον δίκτυ ηλεκτρισμού 

6ο ΝΠΓ: Σύνδεση με τα υπάρχοντα δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης και 

αποχέτευσης, καθώς και 

μετατόπιση υπάρχοντος ιστού φωτισμού. 

Σε εδάφη βραχώδη 

Τιμή ανά τεμ (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.900,00 
(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια 
Σελίδα 23 από 23 

Σελίδα 1 από 14 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ΟΥ - 7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ 6ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/ 2020 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.408,00€ 
Κ.Α.: 61-7331.006 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2020ΣΕ04700031 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ε.Σ.Υ. 
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και 
ειδικούς όρους και τις 
συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο 
το έργο, που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με 
τους όρους της 
Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής Δημοσίων Έργων (Γ.Σ.Υ) που εγκρίθηκε με 
την Α.67 
(Αρ.Γ.Γ.Δ/257/679/Φ4/11-3-74) Εγκύκλιο Απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων, 
όπως αυτή ισχύει μετά 
την έκδοση του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές 
προδιαγραφές που 
ισχύουν, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ που θα χορηγηθούν από την 
Υπηρεσία καθώς και με 
τις έγγραφες οδηγίες της. 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
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Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος για 
την τοποθέτηση 
τεσσάρων 4 αιθουσών διδασκαλίας στον αύλειο χώρο του 2ου-7ου Νηπιαγωγείου και του 
6ου Νηπιαγωγείου 
Π. Φαλήρου στα πλαίσια της δράσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 
4610/2019 (ΦΕΚ 70 
Α)», για το 2ο-7ο Νηπιαγωγείο και το 6ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Π. Φαλήρου ( ΥΠΟΕΡΓΟ 2 
) 
Οι ανωτέρω εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των 
εγκεκριμένων 
τευχών δημοπράτησης. 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε σύναψη σύβασης εκτέλεσης έργου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του 
άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄) Μέρος Β΄ άρθρο 24 
και τις διατάξεις 
της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και όσον αφορά στην 
τοποθέτηση των 
αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως 
προστέθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 Απόφασης του 
Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1843), σύμφωνα με τα οποία ………………… «οι Δήμοι 
μπορούν να αναθέτουν 
δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά 
την περ. γ΄της παρ. 2 του άρθ. 32 του Ν. 4412/2016, στην οποία ορίζονται τα 
εξής: «γ) στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.». 
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια 
απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το 
δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Σύμφωνα με την παρ. 
7 του άρθρου 
εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’) 
«Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.», αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει 
των παρ. 3 και 5 
του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 
και 6 του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 
2010 (Α’ 87). 
Σελίδα 2 από 14 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.408,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% και 
βαρύνει τον Κ.Α: 61- 
7331.006. σύμφωνα με την 133/2020 αποφ. απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης 3ης μερικής 
αναμόρφωσης του 
Προϋπολογισμού του ΔΠΦ οικ. έτους 2020. 
Η δράση θα χρηματοδοτηθεί απο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
σύμφωνα με τις με αρ. 
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πρωτ. 46092/12.05.2020 (ΑΔΑ: 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37) απόφαση ένταξης με κωδικό έργου 
2020ΣΕ04700031. 
Όπου αναφέρεται στην παρούσα ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ νοείται ο Δήμος Π. Φαλήρου όπου ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ο 
ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί μετά από το διαγωνισμό. 
Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του 
προϋπολογισμού προσφοράς 
του αναδόχου (Σ.Π.) προσαυξημένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που 
ανέρχονται στο 15% του 
Σ.Π. και το ποσό της αναθεώρησης, όπως αναφέρονται στον προϋπολογισμό μελέτης. Ο 
Φ.Π.Α. που αναλογεί 
(ποσοστό 24% επιπλέον) βαρύνει το Δήμο Π. Φαλήρου. 
Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης, απομειωμένες 
κατά το ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης και προσαυξημένες κατά το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους και 
γενικών εξόδων που 
υπολογίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αν στα τεύχη των Τεχνικών 
Προδιαγραφών 
υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί και αριθμητικά όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση 
ή και αντίφαση με 
τα αναφερόμενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του Τιμολογίου για ένα και το αυτό 
θέμα, ισχύ έχουν 
κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιμολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος για 
την πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Διευκρινίζεται ότι όλα τα 
έργα που 
υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση υπόκεινται στις διατάξεις των κανονισμών που 
ισχύουν, και τις σχετικές 
με αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις. 
Σελίδα 3 από 14 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
Όπου απαιτείται πολεοδομική άδεια, μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται, χωρίς 
πρόσθετη αποζημίωση, στην έκδοση άδειας δόμησης, μετά τον ορισμό των επιβλεπόντων 
(κατά την έννοια 
των πολεοδομικών διατάξεων) καθώς και στην αναθεώρηση των ΣΑΥ και ΦΑΥ ως προς τους 
υπόχρεους, 
σύμφωνα με το νόμο. 
Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας, όπως, αμοιβές επίβλεψης, 
φορολογικά, 
χαρτοσημάνσεις, κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λ.π., καθώς και κάθε άλλης αδείας που θα 
απαιτηθεί, βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα την έχει υπολογίσει στην προσφορά του. 
Οπου απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους αρμόδιους φορείς, ο ανάδοχος θα έχει την 
αποκλειστική μέριμνα και 
ευθύνη τόσο για την υποβολή των σχετικών στοιχείων, μελετών κ.λ.π., όσο και για την 
παρακολούθηση της 
διεκπεραίωσης των διαδικασιών με την παράλληλη συνδρομή του Δήμου. 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 105 και 
135 του Ν.4412/16, από το Δήμαρχο Π. Φαλήρου εκ μέρους του Δήμου. Η σύμβαση 
συνάπτεται με βάση την 
απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη και τα σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία. Το 
έγγραφο της 
σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. 
Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο προσωρινός ανάδοχος, με ειδική έγγραφη 
πρόσκληση, να 



ΑΔΑ: 9ΟΥ3ΩΞΕ-ΑΨ6 

προσέλθει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από 
την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης. Μέσα στην ίδια 
προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις και τα 
απαιτούμενα από την 
παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις 
απαιτούμενες εγγυήσεις 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Κατά 
της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα ημερών από 
την παραλαβή της. 
Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταμένη αρχή. 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την υπογραφή της σύμβασης ΔΕΝ απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με την παρ. 
1 β του άρθρου 72 του Ν 4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
1. Προθεσμίες 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο σε 
προθεσμία ΔΕΚΑ (10) 
ΗΜΕΡΩΝ από την υπογραφή της σύμβασης που αποτελούν και την συνολική προθεσμία 
αποπεράτωσης του 
έργου και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 04/09/2020. 
Με την περαίωση του συνόλου των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στον Δήμο αίτηση 
για χορήγηση 
βεβαίωσης περαίωσης. Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιβάλλει αυτόματα την 
επιβολή αντίστοιχης 
ποινικής ρήτρας. 
Σελίδα 4 από 14 
2. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 
Ο ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, στο διάστημα από 15η έως 30η ημέρα από την 
υπογραφή της 
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/16. 
Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά αναθεωρητική περίοδο τις 
εργασίες που 
προβλέπεται να εκτελεσθούν. 
Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με την μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την 
πιο πάνω χρονική 
ανάλυση των ποσοτήτων, ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό 
διάγραμμα και 
σχετική έκθεση. 
Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει 
πέραν των τριάντα 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με 
την σειρά και την 
διάρκεια κατασκευής των, μέσα στα όρια της συμβατικής προθεσμίας. 
Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος γίνεται εντός 15 ημερών από την υποβολή του, με την 
πάροδο της 
προθεσμίας αυτής θεωρείται εγκεκριμένο. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το 
αναλυτικό πρόγραμμα 
κατασκευής του έργου. 
Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το 
αντικείμενο ή οι 
ποσότητες των εργασιών. 
Το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι 
μέθοδοι εργασίας, τα 
μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κ.λ.π., 
για τις κύριες 
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δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριμένα την αξιοπιστία των προτεινομένων 
προτάσεων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να 
συντάξει και να 
υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη 
στοιχεία 
στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του 
έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος 
και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που κάποια προθεσμία ξέφυγε από 
αυτό, ούτως ώστε 
να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 
Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές 
υποχρεώσεις του 
αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση 
καθυστέρησης ο 
ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 
Επίσης έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις 
του για την 
υποβολή του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 
γενικότερα για την μη 
τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την μη συμμόρφωσή του προς τις σύμφωνα 
με την σύμβαση, 
έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 
3. Παράταση 
Παράταση προθεσμιών δεν αναγνωρίζεται αν ισχυριστεί ο ανάδοχος άγνοια των τοπικών 
συνθηκών της 
περιοχής εκτέλεσης του έργου, αλλά μόνο για εξαιρετικούς λόγους, μετά από αιτιολογημένη 
αίτηση του 
αναδόχου (που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της προθεσμίας), πρόταση 
του επιβλέποντα 
μηχανικού, γνωμοδότηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που 
εκδίδεται όχι αργότερα από την πάροδο τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος του 
αναδόχου. 
Για την παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών ισχύουν οι διατάξεις της 
παρ. 8 του άρθρου 
147 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής 
προθεσμίας 
περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
148 του Ν. 
4412/16. 
Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) σε περίπτωση ταχύτερης περαίωσης 
του έργου. Ο 
φορέας κατασκευής, για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, αν 
ευθύνεται για αυτές ο 
ανάδοχος, μπορεί να δώσει εντολή στο ανάδοχο να επιταχύνει 
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου 
(εκχώρηση του έργου) 
απαγορεύεται χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, που αποφασίζει μετά από αίτηση του 
αναδόχου και 
πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει 
γίνει άμεση ή έμμεση 
υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο 
φορέας κατασκευής 
κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 
Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 164 
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του Ν.4412/16. Για την περίπτωση υπεργολαβιών ισχύουν τα άρθρα 165 και 166 του 
Ν.4412/16. 
Σελίδα 5 από 14 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
Επί της αξίας του έργου της παρούσας εργολαβίας που αποτιμάται με τιμές μονάδος 
προστίθεται εργολαβικό 
ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). 
Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται, εκτός των δαπανών που αναφέρονται στην Γ.Σ.Υ., και 
ειδικές δαπάνες 
που είναι απαραίτητες ή ενδεχόμενα ζητηθούν από τον εργοδότη, όπως: 
αριθμό αντιτύπων, σύμφωνα με τα καταγραφέντα στοιχεία στο ημερολόγιο και τα 
καταγραφέντα επιμετρητικά 
στοιχεία του αναδόχου παρουσία του επιβλέποντα. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες 
όταν του δοθεί 
ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον 
ανάδοχο και 
περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη, που προκύπτει σύμφωνα με τα 
νόμιμα αποδεικτικά 
πληρωμής, για την εκτέλεση των εργασιών. 
Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) 
μειωμένο κατά την 
τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας. 
Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν 
καταβάλλεται εργολαβικό 
ποσοστό. 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βαρύνει το Δήμο Π. Φαλήρου. 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Για τον τρόπο επιμέτρησης των εργασιών ισχύουν τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα άρθρα 
του τιμολογίου και 
οι κανόνες επιμέτρησης που ορίζονται στα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια ΝΑΟΙΚ, ΝΑΥΔΡ, 
ΝΑΟΔΟ, ΝΑΠΡΣ, 
ΗΛΜ, ΑΤΗΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Επιμετρήσεις συντάσσονται στο τέλος κάθε μήνα και υποβάλλονται σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή. Η 
υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο γίνεται το αργότερο 
είκοσι ημέρες 
μετά το τέλος του επόμενου της εκτέλεσής τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την 
ένδειξη “όπως 
συντάχθηκαν από τον ανάδοχο”. Η έγκριση των επιμετρήσεων ολοκληρώνεται με την 
έκδοση εγκριτικής 
απόφασης από την Υπηρεσία μετά τον έλεγχό τους. 
Όταν πρόκειται για εργασίες η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην 
τελική μορφή του 
έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 136 και το 
επιβλέποντα 
προκειμένου να προβούν από κοινού στην σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών 
εργασιών ή 
πρωτοκόλλου ζύγισης αντίστοιχα. 
Όλα τα παραπάνω καθώς και θέματα χαρακτηρισμού εδαφών, πληρωμής με κατ΄ αποκοπήν 
τίμημα, τελικών 
επιμετρήσεων κ.λπ. διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών και της οριστικής πληρωμής του 
εργολαβικού ανταλλάγματος 
καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση θα 
γίνει με βάσει τους 
λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. 
Ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν και τον 
υποβάλει μετά τη 
λήξη κάθε μήνα. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν 
επιμετρηθεί, με 
την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 152 του Ν.4412/16. 
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Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται – με έγκριση της υπηρεσίας – ημιτελείς εργασίες με 
προσωρινή τιμή 
μειωμένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της 
προβλεπόμενης 
τιμής. Περιλαμβάνονται επίσης υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση της υπηρεσίας στο 
εργοτάξια ή σε 
αποθήκη που δηλώθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσία. Για τα υλικά αυτά φέρει ο 
ανάδοχος ακέραια την 
ευθύνη μέχρι την οριστική ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η πιστοποίησή τους γίνεται 
σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 152 του Ν.4412/16. 
Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί, υποβάλλονται στην Υπηρεσία που 
τους ελέγχει, τους 
διορθώνει και τους εγκρίνει μέσα σε ένα μήνα. Σε περίπτωση επιστροφής του λογαριασμού 
στον ανάδοχο, το 
διάστημα τους ενός μηνός επανυπολογίζεται από την επανυποβολή του λογαριασμού. 
Σε περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί από την 
Υπηρεσία και το ποσό 
του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του 
λογαριασμού σε 
αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν 
κατατεθεί, εφ΄ όσον δεν 
υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγμα. 
Οι τμηματικές πληρωμές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και 
θα αποδίδονται σύμφωνα με τον Νόμο. 
Για τις πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο και τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Κανονικό τιμολόγιο σε (1) αντίτυπο. 
2. Διπλότυπο της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου 
εισοδήματος. 
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3. Τα ανά τρίμηνο δελτία φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπονται από τον νόμο. 
4. Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισμών για την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των 
σχετικών με την 
εργολαβία υποχρεώσεών του. 
5. Απόδειξη καταβολής ποσοστού 0,2% και 1% επί του ποσού κάθε λογαριασμού υπέρ του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
(άρθρο 12 Ν.915/79 και αποφάσεις 9/94 και 10/94 Ολομέλειας Αρείου Πάγου) και 0,50 % 
υπέρ του Ε.Μ.Π. 
6. Παραστατικό καταβολής στον λογαριασμό 040/546107/30 της Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος κράτησης 
0,6% επί παντός λογαριασμού (Ν.2166/93, άρθρο 27 παρ. 34 και 35). 
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία για τους Ο.Τ.Α. 
Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, προστίθενται τυχόν νόμιμες αποζημιώσεις του 
αναδόχου ή αφαιρούνται, 
σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/16, τυχόν επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, 
περικοπές, συμπληρωματική 
κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), κ.λ.π., 
γενικά δε 
προσθαφαιρούνται οφειλόμενα ή χρεωμένα στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το 
ποσό με το οποίο θα 
πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων. 
Στις εντολές πληρωμής προστίθεται Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις 
του Ν. 1642/86. 
Η πιστοποίηση ενός λογαριασμού δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη των 
εργασιών που 
πιστοποιούνται, από την ευθύνη αποκατάστασης τυχόν ζημιών στις ήδη εκτελεσμένες 
εργασίες, από την 
ευθύνη για την κλοπή υλικών και δεν απαλλάσσει επίσης τον εργοδότη από το δικαίωμά του 
να απαιτήσει από 
τον ανάδοχο να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύμβασης μέχρι της οριστικής 
παραλαβής. 
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Γενικότερα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ο υπολογισμός της αναθεώρησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/16 με την 
επιφύλαξη της 
τελευταίας παραγράφου, σύμφωνα με την οποία για τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η 
έκδοση πρακτικών 
διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών, εργατικών και μισθωμάτων μηχανημάτων από την 
επιτροπή διαπίστωσης 
τιμών δημοσίων έργων (ΕΔΤΔΕ). 
Οι απολογιστικές εργασίες που μπορεί να ζητήσει η διευθύνουσα υπηρεσία να εκτελεσθούν, 
διέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/16. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση απολογιστικής 
εκτέλεσης εργασιών 
πρέπει να τηρείται ειδικό ημερολόγιο σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. Το ύψος 
των αναγκαίων 
απολογιστικών εργασιών που υποχρεούται να εκτελέσει ο ανάδοχος μετά από ειδική εντολή 
της υπηρεσίας δεν 
μπορεί να ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 
Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, αν υπάρχει ανάγκη να 
εκτελεσθούν 
επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη 
αρχή η εκτέλεσή 
τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και μέχρι του ποσού που 
αντιστοιχεί στο 15% 
της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και 
η αξία των 
απολογιστικών εργασιών. Η εκτέλεση απρόβλεπτων και πρόσθετων εργασιών διέπεται από 
τις διατάξεις του 
άρθρου 155 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο καθορισμός από τα στοιχεία 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.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε 
μέτρο για την 
άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν το σύνολο 
του έργου. 
Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι 
από τις ΕΤΕΠ, τα 
σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές 
της υπηρεσίας, 
κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τμήμα του έργου, πρέπει να είναι άρτια, τόσο ως προς την 
κατασκευή, την 
αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα 
(εσωτερικά ή 
γειτονικά) τμήματα του έργου. 
Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να 
κατασκευάζεται με την 
δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην 
συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς η υπηρεσία έχει 
το δικαίωμα να 
εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με την τιμή που θα 
ζητήσει ο νέος 
κατασκευαστής. 
Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 
συσχετισμό και αριθμητικό 
έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα 
και έγγραφα από τον 
εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, 
χωρίς την έγγραφη 
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εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά 
τα σχέδια της 
μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. 
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Τα θέματα που αφορούν σε τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, καθώς και 
αυξομειώσεις 
εργασιών και νέες εργασίες διέπονται από το άρθρο 156 του Ν. 4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του 
Ν.4412/16. Οι 
γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται ρητά στο άρθρο 138 του ίδιου νόμου. 
ΑΡΘΡΟ 17o: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
α. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι 
απόλυτα ενήμερος της 
φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, 
κυρίως όσον αφορά τις 
κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων 
εκσκαφής, τις 
μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά 
προσωπικού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της 
περιοχής, του 
φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη 
διαμόρφωση και 
κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να 
συναντηθούν πάνω και 
κάτω από το έδαφος κ.λ.π. 
β. Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να 
χρειαστούν με τους 
διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι 
ενέργειες θα γίνονται 
με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο 
Υπηρεσίας ή με 
κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα 
ανακεφαλαιώνονται σε 
ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες και θα 
επισυνάπτονται ξανά στις 
μηνιαίες ενημερώσεις του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το άρθρο 9. 
γ. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι 
είναι απόλυτα 
ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και 
κατά την πρόοδο 
εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, μπορούν να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της 
σύμβασης. 
δ. Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει 
μελετήσει, με 
σκοπό να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία του έργου, τα 
οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση 
της σύμβασής 
του. 
ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
τους όρους της 
σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη 
σύμβαση. 
στ. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία 
προθεσμία, ο 
ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και ολόκληρο 24ωρο (τρεις 
βάρδιες), μη 
εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόμενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος 
δεν δικαιούται 



ΑΔΑ: 9ΟΥ3ΩΞΕ-ΑΨ6 

καμία αποζημίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε 
ολοκλήρωση των 
τμημάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες. 
ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
α. Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της 
κυκλοφορίας για την 
κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον 
ανάδοχο (χωρίς 
ιδιαίτερη αμοιβή) και εγκρινόμενης από την Υπηρεσία. 
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει 
στην τοποθέτηση 
και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούμενων 
προσωρινών σημάτων, 
φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κ.λ.π σύμφωνα τα άρθρα 9 και 10 του 
ΚΟΚ και τις ΠΤΠ 
σήμανσης έργων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις 
παρακαμπτήριες και 
προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ημέρας και 
της νύχτας, για την 
ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και 
αστικά για κάθε 
ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά. 
γ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελώς τη σήμανση υπόκειται σε ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα 30 
€ για κάθε κακώς τοποθετημένο σήμα, ή μη τοποθετημένο στη θέση που επιβάλλεται. Σε 
περίπτωση που ο 
ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που αναφέρθηκε ανωτέρω, η 
Υπηρεσία 
ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των προβλεπόμενων από τις κείμενες 
διατάξεις "περί δημοσίων 
έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να 
εκτελέσει την 
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σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην 
περίπτωση αυτή να έχει 
ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη 
για την εκτέλεση 
της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον λογαριασμό του. 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την 
εκτέλεση των 
εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων 
και πεζών (από τη 
διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη 
δημιουργία βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή μικρού μήκους οδών 
παράκαμψης ή 
προσπελάσεων πεζών προς οικοδομές. Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να 
κυκλοφορεί όχημα 
βάρους μεγαλύτερου από εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, 
ώστε να 
αποφευχθεί η καταστροφή του . Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με 
τις αρμόδιες 
αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των 
γεφυρών και άλλων 
τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή 
μηχανημάτων, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει 
τις αναγκαίες 
ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε 
είναι 
υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της πλήρους 
εκτέλεσης της 
σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. Κ.Λ.Π. 
α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. 
θα πρέπει να 
εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης 
που παραμένουν. 
Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα 
κοινωφελών 
οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί 
αύλακες, δίκτυα 
τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. Η επιζητούμενη 
ιδιαίτερη προσοχή 
αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις 
οποίες ο ανάδοχος 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των 
παρειών της εκσκαφής 
του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά στο 
όρυγμα), ο 
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξής τους χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωση. 
β. Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον 
οποίο εκτελεί αυτός 
το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον 
ανάδοχο, ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δαπάνες του. 
γ. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή. Οι 
τιμές του 
Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή 
άλλου αιτίου, την 
έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων 
(ελαφρών, μεσαίων, 
βαρειών) ή εκτέλεσης με τα χέρια. 
δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των 
έργων και κοντά 
σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα 
παραστεί ανάγκη, 
παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να 
εκτελεστούν από τις 
αρμόδιες εταιρείες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση 
στύλων ή την 
απομάκρυνση γραμμών κ.λ.π. 
ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, 
Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να 
διευκολύνει απροφάσιστα 
την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση 
αποζημίωσής του για 
καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση 
των παραλλήλων 
εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λ.π. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά 
την εκτέλεση 
των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο 
πάνω εταιρειών. Σε 
περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο. 
Σελίδα 9 από 14 
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Με τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης του συνόλου του έργου εκδίδεται βεβαίωση 
περάτωσης εργασιών από 
την διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4412/16. 
Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που 
έχουν περατωθεί 
μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16. 
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Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του 
έργου, σύμφωνα με 
το άρθρο 170 του Ν.4412/16. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται από επιτροπή που ορίζει 
η προϊσταμένη 
αρχή, αφού προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει ότι περατώθηκαν οι 
εργασίες. 
Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
που συντάσσεται από 
τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής 
συντήρησης και 
λειτουργίας με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης που 
αφορούν σε φθορές 
λόγω συνήθους χρήσης του έργου. 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί δωρεάν το έργο για δεκαπέντε (15) μήνες από 
την ημέρα 
υποβολής του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα ή από την σύνταξη του 
πρωτοκόλλου περαίωσης εφ’ 
όσον τα επιμετρητικά στοιχεία έχουν υποβληθεί νωρίτερα ή ταυτόχρονα και οφείλει στο 
διάστημα αυτό να 
επανορθώνει κάθε βλάβη ή ζημιά που θα γίνει στα έργα που εκτελέστηκαν απ΄ αυτόν, 
σύμφωνα με το άρθρο 
171 του Ν.4412/16. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος 
να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να 
αποκαθιστά κάθε βλάβη 
τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, 
εφόσον δεν οφείλονται 
σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη 
αποδίδεται στον ανάδοχο ή 
οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που παραλείπει ο ανάδοχος 
της υποχρεώσεις 
του αυτές, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με 
οποιονδήποτε τρόπο, σε 
βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης 
καταγράφονται σε 
ειδικό τεύχος, με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση παράλειψης των υποχρεώσεων του αναδόχου κατά το χρόνο υποχρεωτικής 
συντήρησης, 
ισχύουν και οι διατάξεις των παρ. 3 έως 8 του άρθρου 159 του ίδιου νόμου. 
Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16. Στην 
οριστική παραλαβή 
του έργου, η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση 
των εργασιών. 
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ – 
ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο 
κύριος του έργου ή 
άλλος φορέας, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους και να ρυθμίζει την εκτέλεση των 
εκτελουμένων από αυτόν 
εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του 
έργου ή από άλλους 
εργολήπτες. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική 
κατάσταση τις 
απαιτούμενες, με βάση τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και 
αύλακες, για την 
διέλευση σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καμία 
ιδιαίτερη αποζημίωση 
γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών 
σε κατασκευές 
από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 
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Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε 
κατασκευή, 
βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις 
κατασκευές που 
υπέστησαν την ζημιά ή την φθορά, στην πρότερα τους κατάσταση. 
ΑΡΘΡΟ 23ο: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο 
έργο ή τμήμα του, 
αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 
εκτελέστηκε καλά και 
διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με 
τις κείμενες 
διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες 
και υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την σύμβαση. 
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και 
οφείλει να 
ανακοινώσει, χωρίς καθυστέρηση, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των 
διαφόρων αρχών, 
που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, 
ασφαλείας κ.λ.π. 
Σελίδα 10 από 14 
ΑΡΘΡΟ 25ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του 
άρθρου 12 του 
ΠΔ 305/96). 
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 : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), 
Ν.4412/16, Ν. 
3850/10** (αρ. 42). 
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.4412/16. 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, 
ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 
και ΔΙΠΑΔ/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.4412/16. 
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 : ΠΔ 
1073/81 
(αρ. 111), ΠΔ 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). 
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3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα 
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: ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 
12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τμήμα 
της τεχνικής μελέτης 
του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 
του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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 : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ 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 ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις 
ΥΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 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.Δ.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 
Σελίδα 11 από 14 
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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. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε Δημόσιου 
Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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 : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9Δ) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
5. Διευκρινίσεις σχετικά μ ε τ ην εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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.3850/10 (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.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του 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.3850/10 (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.3850/10 (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 3850/10 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.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την αποτροπή 
επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας. Ο ανάδοχος 
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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 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.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (άρθρο 18 παρ.9). 
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), 
όταν απαιτείται εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 
εργασιών στο 
εργοτάξιο σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά 
τόπους Διευθύνσεις, 
Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες 
μηχανικούς του 
αναδόχου και της Διευθύνουσας 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, κ.λπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (άρθρο 8) και την Εγκύκλιο 
27 του τέως 
ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 
(Η.Μ.Α.) 
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 
με το Η.Μ.Α. 
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 
Σελίδα 12 από 14 
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος 
της πρόληψης του 
ατυχήματος. 
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 
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.Δ. 105/95, Π.Δ. 305//96 
(αρ.12 παράρτημα 
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 : ΠΔ 
1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 
305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV, μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων κ.λπ.) και 
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τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 
1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα 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 αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λπ.: Π.Δ. 
1073/81 (άρθρα 
92-96), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (άρθρα 
30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων 
πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.) : Π.Δ .1073/81 (άρθρα 
109,110), 
Ν.1430/84 (άρθρα 17,18), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα 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, κ.λπ., 
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.Δ. 1073/81 (άρθρα 
102-108), Ν.1430/84 
(άρθρα 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποποιήσεις αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, 
Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση 
– εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λπ. 
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. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τέως ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τέως ΥΠΕΚΑ και τέως ΥΠΥΜΕΔΙ «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 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52 ) 
και την 
τροποποίηση αυτού : Ν. 3542/07 (άρθρα 7-9 και άρθρο 46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης 
τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (άρθρο 47, 48) και η τροποποίηση αυτού: Ν. 
3542/07 (άρθρα 
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, κ.λπ.: Π.Δ. 
1073/81 (άρθρα 75-84), 
Π.Δ. 305/96 (άρθρο 8.δ και άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθρα 
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.Δ. 216/78, 
Π.Δ. 1073/81 
(άρθρα 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθρο 8), Π.Δ. 305/96 [άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο 
12 παράρτημα IV, 
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μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (άρθρο 32) και η τροποποίηση 
αυτού: Ν. 3542/07 
(άρθρο 30). 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της 
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, 
χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 
304/00 (αρ.2). 10 α. Ο 
ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και 
Σελίδα 13 από 14 
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 ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, 
ΠΔ 499/91, ΠΔ 
395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, 
ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) 
και το ΠΔ 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 ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 
τμήμα ΙΙ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 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 ΠΔ 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 
). 
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, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 
8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 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, ΠΔ 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, ΠΔ 
455/95 και η 
τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
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5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 
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 : 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και 
η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 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.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 34-44), Ν.1430/84 (άρθρα 7-10), ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, Π.Δ. 396/94 
(άρθρο 9 παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ), Π.Δ. 155/04, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV μέρος 
Α παρ.1, 10 και 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 4-6,14). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
Π.Δ. 95/78, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 96, 99,.104, 105), Π.Δ. 70/90 (άρθρο 15), Π.Δ. 396/94 
(άρθρο 9 παρ.4, 
παράρτημα ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 26- 33, άρθρο 98), ΥΑ 3046/304/89, Π.Δ. 396/94 
(άρθρο 9 παρ.4 
παράρτημα ΙΙΙ), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα 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.Δ. 413/77, Π.Δ. 
225/89, ΚΥΑ 3329/89 
και η τροποποίηση αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9 
παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ), 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιήσεις αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, Π.Δ. 455/95 και η τροποποίηση αυτού: Π.Δ. 2/06, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 
παράρτημα IV 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα 
θαλάσσης, 
κατασκευή προβλήτας κ.λπ. με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 
Π.Δ. 1073/81 
(αρ.100), Ν. 1430/84 (άρθρο 17), Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, Π.Δ. 
305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
Σελίδα 14 από 14 
6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
Ν. 495/76 
Ν. 1396/83 
Ν. 1430/84 
Ν. 2168/ 93 
Ν. 2696/99 
Ν. 3542/07 
Ν. 3850/10 
Ν. 4030/12 
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Ν. 4412/16 
Π. Δ. 413/77 
Π. Δ. 95/78 
Π. Δ. 216/78 
Π. Δ. 778/80 
Π. Δ. 1073/81 
Π. Δ. 225/89 
Π. Δ. 31/90 
Π. Δ. 70/90 
Π. Δ. 85/91 
Π. Δ. 499/91 
Π. Δ. 395/94 
Π. Δ. 396/94 
Π. Δ. 397/94 
Π. Δ. 105/95 
Π. Δ. 455/95 
Π. Δ. 305/96 
Π. Δ. 89/99 
Π. Δ. 304/00 
Π. Δ. 155/04 
Π. Δ. 176/05 
Π. Δ. 149/06 
Π. Δ. 2/06 
Π. Δ. 212/06 
Π. Δ. 82/10 
Π. Δ. 57/10 
ΥΑ 130646/84 
ΚΥΑ 3329/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
ΥΑ 3046/304/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 
ΥΑ 21017/84/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 31/07/2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
με βαθμό Β' 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
με βαθμό Α' 
1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ 2ΟΥ - 7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 6ΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/ 2020 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.408,00€ 
Κ.Α.: 61-7331.006 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΕ 047): 2020ΣΕ04700031 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους Δημοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των 
οποίων 
βαρύνει την διαχείριση Ο.Τ.Α. και η κατασκευή τους ανατίθεται σε κατασκευαστική 
επιχείρηση 
μετά από δημόσιο διαγωνισμό. 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
• Τα Δημοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
• του Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 
• του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ειδικότερα του άρθρου 209, παρ.1) 
• του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ 
• του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
• των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης του 
έργου. 
• Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
• Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
• Η με αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση 
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221Β'/30.7.2012) και η 
Εγκύκλιος 26 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
(ΑΔΑ Β4Τ81-70Θ). 
• Οι Εγκύκλιοι 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η Εγκύκλιος 27/2012 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής: 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
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6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 
7. Η Τεχνική Έκθεση. 
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
2 

περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των μελετών του έργου. 
10. Το Χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν : 
α) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια 
β) Οι Ευρωκώδικες. 
γ) Οι Ε.Τ.Ε.Π. 
δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 
Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού παρέχει την πρόοδο των επί μέρους 
εργασιών μέσα στη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης που προβλέπεται στην Ειδική 
Συγγραφή 
Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. Ο ανάδοχος υποβάλλει προς την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα 
με 
περιοριστική την τελική προθεσμία εκτέλεσης του έργου και προτείνει ενδιάμεσες 
τμηματικές 
αποκλειστικές προθεσμίες, για έγκριση. Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο 
να 
αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο 
ρυθμός 
της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. Πάντως όλες οι εργασίες θα εκτελούνται 
κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες εκτός αν λόγω αναγκών του έργου ζητηθεί από την επίβλεψη 
εγγράφως υπερωριακή εργασία ή εκτέλεση εργασιών σε μη εργάσιμες μέρες. Εννοείται ότι η 
υπερωριακή απασχόληση δεν αμείβεται με πρόσθετη αποζημίωση στον ανάδοχο. Μόνον 
έγγραφη άδεια της επίβλεψης για υπερωριακή απασχόληση επιτρέπει εργασίες. 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρων και έντεχνων εργασιών του 
αναδόχου 
χωρίς να δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
κάθε μιας από αυτές. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω περιλαμβάνονται: 
1. Δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων μηχανημάτων (μισθώματα - καύσιμα-λιπαντικά- 
ασφάλιστρα- δαπάνες εγκατάστασης λοιπές επιβαρύνσεις). 
2. Δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού 
(ημερομίσθια- 
έκτακτες παροχές – ασφαλίσεις – ημεραργίες - λοιπές επιβαρύνσεις). 
3. Δαπάνες προμήθειας υλικών επί τόπου του έργου, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης 
μεταφοράς 
από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας στον τόπο του έργου. Σαν απαιτούμενα υλικά 
λογίζονται όλα είτε κατονομάζονται ρητά στο τιμολόγιο είτε όχι, αλλά είναι οπωσδήποτε 
απαραίτητα. 
4. Δαπάνες ασφαλίστρων υλικών και αποζημιώσεις για προσωρινή κατάληψη έκτασης προς 
μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων μηχανημάτων και υλικών. 
Κάθε 
δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση 
των εργασιών. 
Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων ως προς την 
ποσότητα των υλικών και τις αποστάσεις μεταφοράς, ως προς τις αποδόσεις των 
εργατοτεχνιτών και των μηχανημάτων από τον ανάδοχο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
αλλαγής 
χιλιομετρικών αποστάσεων (αποδεκτών και από την πλευρά της επίβλεψης), συντάσσεται 
πρωτόκολλο χιλιομετρικής απόστασης και γίνονται οι πιστοποιήσεις βάση αυτού. 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 



ΑΔΑ: 9ΟΥ3ΩΞΕ-ΑΨ6 

Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου, και προστίθεται ως 
ποσοστό 18% στο τέλος του προϋπολογισμού εργασιών. 
Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται:α) δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του 
προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων 
του 
εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.) β) τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό -- έξοδα 
υπογραφής της σύμβασης, εγκατάστασης- - εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. γ) μισθοί, 
αποζημιώσεις, ασφάλιστρα διοικητικού προσωπικού δ) παντός είδους φόροι, τέλη και έξοδα 
εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίου και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από τον Φ.Π.Α. που 
αποδίδεται χωριστά από τον Δήμο ε) έξοδα εφαρμογής εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής 
υλικών 
και δοκιμών γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία στ) έξοδα 
ασφάλισης ή 
αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε είδους αποζημίωσης 
προς 
3 

τρίτους ζ) έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδή των προϊόντων 
σε 
θέση που επιτρέπει η αστυνομία η) κάθε άλλη δαπάνη που δεν ορίζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη σύμβαση θ) 
το 
όφελος του αναδόχου. 
Περιλαμβάνονται επίσης: οι μέχρι την οριστική παραλαβή δαπάνες συντήρησης του έργου, 
ζημιές, απρόοπτες φθορές, αποσβέσεις, συντηρήσεις εργαλείων και μηχανημάτων, δαπάνες 
γραφείων, υπαλλήλων, σύνταξης μελετών. 
Το ποσοστό αυτό προστίθεται στο άθροισμα κάθε ομάδας εργασιών της πιστοποίησης και 
αυτό 
που προκύπτει μειούται κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος, για την 
αντίστοιχη ομάδα εργασιών. Στο τελικό ποσό προστίθεται το ποσοστό 24% για τον Φ.Π.Α. 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία δείγματα υλικών για έγκριση, πριν αυτά 
χρησιμοποιηθούν στο έργο. Υλικά ή άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση 
της 
υπηρεσίας, θα απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα 
δείγματα θα λαμβάνονται από την υπηρεσία έγκαιρα για εξέταση και στη συνέχεια (όταν 
αυτό 
απαιτείται) θα αποστέλλονται για εξέταση στο Κρατικό Εργαστήριο Δοκιμής Υλικών. Θα 
συσκευάζονται κατάλληλα, θα αναγράφεται το όνομα του υλικού (όταν πρόκειται για υλικό 
εμπορίου), για δε τα αδρανή ο τόπος προέλευσης, η ονομασία και τόπος του έργου, το 
όνομα 
του αναδόχου και το απαιτούμενο υλικό. Αναγράφεται επίσης το είδος του ελέγχου που θα 
υποβληθούν τα υλικά. 
Πρέπει επίσης να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών, όπως αυτές απαιτούνται από 
τα 
σχετικά προς τις εργασίες άρθρα των αναλυτικών τιμολογίων. Ο απαιτούμενος μηχανικός 
εξοπλισμός καθορίζεται κάθε φορά από το τιμολόγιο. Αν ο ανάδοχος δεν διαθέτει τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό, είναι υποχρεωμένος να τον μισθώσει χωρίς καμία υποχρέωση ή 
ευθύνη 
της υπηρεσίας για πρόσθετη αποζημίωση. 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν 
είναι στην ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο (ανά ειδικότητα) ή σε 
αναγνωρισμένες άλλες από το Δημόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις 
παραπάνω 
ασφαλίσεις επιβαρύνουν στο σύνολό τους (εργοδοτική εισφορά και εισφορά 
ασφαλισμένου) τον 
ανάδοχο. 
Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του 
προσωπικού του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες, προκαλούμενες από το 
προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα 
του 
Δημοσίου ή του Δήμου και σε κάθε άλλο κοινωφελές έργο. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλες ανεξαίρετα τις κρατήσεις, τους 
φόρους και τα τέλη, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων και Νόμων που ισχύουν την ημέρα 
της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή οποιασδήποτε αποδοχής 
θεσπισθεί από το Υπ. Εργασίας και αφορά επιδόματα, ημερομίσθια, δώρα κ.λ.π. Αν κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη, κρατήσεις ή καταργηθούν 
υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους 
λογαριασμούς του αναδόχου, πιστοποιούμενου ή αφαιρούμενου του πράγματι πληρωμένου 
ή 
εξοικονομημένου ποσού. Ο εργοδότης επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α. 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου σημαίνει ότι κατά την σύνταξή της έλαβε υπόψη 
του 
τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου, τα απαιτούμενα 
μέσα 
προσέγγισης και μεταφοράς, την διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την 
κατάσταση των οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και 
ηλεκτρικού, τις καιρικές συνθήκες, τα υπόγεια δίκτυα και γενικά τις ειδικές και γενικές 
συνθήκες 
που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος του έργου και την αρτιότητα της κατασκευής. Σε 
κάθε 
περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την υπάρχουσα κατάσταση 
και 
να αποφύγει την πρόκληση ζημιών, για την αποκατάσταση των οποίων είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος. 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που θα 
χρησιμοποιήσει, καθώς και τις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Η Υπηρεσία δίνει σχετικές 
εντολές που πρέπει να εκτελεσθούν από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπακούσει 
παίρνονται μέτρα φύλαξης και προστασίας από την Υπηρεσία και καταλογίζονται σε αυτόν οι 
αντίστοιχες δαπάνες. 
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που 
εκτελούνται στην ίδια περιοχή, για πρόληψη ζημιών ή διακοπή της λειτουργίας. 
Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, 
αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από την Υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου. Ο 
ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται για κάθε 
κοπή 
ή καταστροφή δένδρων και θάμνων των οποίων η κοπή δεν είναι προϋπόθεση του έργου. 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει τα 
μέτρα 
του για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για τη 
παροχή πρώτων βοηθειών, φέρει ακέραια την ευθύνη για την λήψη μέτρων πρόληψης 
ατυχήματος κατά παντός προσώπου ή οχήματος. Οι εκσκαφές σε γαιώδη και γενικά οι 
εκσκαφές 
σε κατοικημένες περιοχές υποστηρίζονται πάντοτε. Όλες οι εκσκαφές επισημαίνονται τη 
νύχτα 
με φώτα. Η Υπηρεσία δίδει εντολές στον ανάδοχο για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
στην 
περιοχή του έργου οι οποίες εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του εργολάβου. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 
50A/02- 
03-2007) περί ΚΟΚ και στα σημεία όπου επεμβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήμανση 
εργασιών 
στους δρόμους και 2. Μη κατάληψη οδοστρωμάτων με μπάζα και άσκοπη παρακώλυση της 
κυκλοφορίας κ.λ.π. 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
Ο εργοδότης δικαιούται να πάρει στη κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τμήματος 
έργου που έχει περαιωθεί, μερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή 
οποιασδήποτε εργασίας που δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τη σύμβαση. Αν η παραπάνω 
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κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο του έργου, τότε η Υπηρεσία χορηγεί στον 
ανάδοχο 
ανάλογη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου 
από τον εργοδότη συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης 
καταβάλει στον ανάδοχο τις πράγματι απολύτως δικαιολογημένες πρόσθετες δαπάνες. 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 
Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, για την εφαρμογή εγκεκριμένων 
χαράξεων στο έδαφος εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη. 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
Εκδίδεται με βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής 
εγκριτικής 
απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά, αποτελούν και δικαιολογητικά 
έκδοσης 
του εξοφλητικού λογαριασμού και επισυνάπτονται σε αυτόν. 
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 31-07-2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β' 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Π.Ε. 
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α' 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : …………………………. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος 
Τηλ. : 213 2020250-247 
FAX : 213 2020359 
e-mail: 
evaggelos.sifakakis@palaiofaliro.gr 
despoina.agorastou@palaiofaliro.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Σύμφωνα με τη προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη 
διαδικασία βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το 
άρθρο 124 
του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α) με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις 
του άρθρου 
220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α) των δαπανών : 
1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 6ου 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ με Κ.Α.: 61-7331.006, αρ. μελέτης : 65/2020, 
προϋπολογισμού : 11.408,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), χρηματοδότηση : ΠΔΕ 
2. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με Κ.Α.: 61-7331.005, αρ. μελέτης : 62/2020, 
προϋπολογισμού : 12.510,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), χρηματοδότηση : ΠΔΕ 
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για την δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προμήθεια 
αιθουσών 
σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών 
αναγκών 
στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων , Προμηθειών και 
Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ΦΕΚ 
147/Β/8/8/2016) 
και ιδιαίτερα το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση». 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄ Μέρος Β΄ άρθρο 24), τις 
διατάξεις του άρθρου 124 N. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α) με το οποίο 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α) 
& 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 
ειδικότερα του αρ. 32 περίπτωση γ΄ της παρ. 2. 
3. Τον Ν. 3852/07-06/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-
06- 
2010) 
4. άρθρο 24 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α) όπου στο Μέρος Β 
«Άρθρο 24 
Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς 
εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών 
σταθμών 
1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για 
την 
υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 
2020 - 
2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις 
προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, 
συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, 
καθώς και 
του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις 
της 
περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 
2. H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση 
ή η 
υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 
εισήγηση 
για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά 
από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση 
συνεδρίασή του. 
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3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 
του 
άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 
του 
άρθρου 2 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1843). 
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις 
περιπτώσεις 
εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που 
απαιτούνται 
για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών 
στις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας.» 
5. Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 124 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α) με 
το 
οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 
70Α)…….. 
…….«Κατασκευή αιθουσών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση 
έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της 
πρωτοβάθμιας 
και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) 
προστίθεται 
παρ. 1.α ως εξής: 
«1.α. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της 
στέγασης μαθητών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι 
οποίες 
προκύπτουν συνεπεία φυσικών καταστροφών, όπως μετά από 
καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, με αποτέλεσμα την 
ακαταλληλότητα κτιρίων σχολικών μονάδων η οποία αποδεικνύεται από 
έκθεση Μηχανικού πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου μετασεισμικού 
ελέγχου ή 
από έκθεση Μηχανικού του οικείου δήμου, καθώς και εξαιτίας των 
εξαιρετικών 
και απρόβλεπτων αναγκών, για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τη 
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία των 
σχολικών 
μονάδων, σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις σχετικές 
συστάσεις 
της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, και εφόσον διαπιστωθεί και 
βεβαιωθεί από τον οικείο δήμο, η μη ύπαρξη εναλλακτικής στέγης για τη 
μεταφορά των μαθητών, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για 
προσωρινό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα 
παράτασης 
δύο (2) επιπλέον ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 14, 
προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών ελαφριάς κατασκευής με 
τους 
απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. 
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Οι προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες του προηγούμενου εδαφίου 
με 
τους βοηθητικούς χώρους, τοποθετούνται εντός οικοπέδων, όπου 
υφίστανται 
και λειτουργούν σχολικές μονάδες, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, με 
δυνατότητα υπέρβασης του συντελεστή δόμησης και του ποσοστού 
κάλυψης 
σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό την προϋπόθεση ότι 
ο 
αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας 
αντιστοιχεί 
το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.». 
3. Η παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 
και 1.α, η τοποθέτηση των αιθουσών στη σχολική μονάδα όπου υπάρχει 
ανάγκη, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατά σειρά τοποθετούνται 
αίθουσες: 
α) σε άλλες σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, β) σε 
μονάδες 
διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, οπότε και δημιουργείται χωριστός 
αύλειος χώρος.». 
4. Η παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Η τοποθέτηση, κατά τα ανωτέρω, των προκατασκευασμένων 
σχολικών 
αιθουσών των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να γίνει για το ίδιο χρονικό 
διάστημα των παραγράφων 1 και 1.α αντίστοιχα και εντός αδόμητων 
οικοπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, στους 
Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), πλην ρυμοτομούμενων χώρων, κοινόχρηστων, 
χαρακτηρισμένων συγκεκριμένης χρήσης, δάσους, ρέματος και 
αρχαιολογικού 
χώρου.». 
5. Η παρ. 4 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, την τοποθέτηση 
των 
αιθουσών των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να αναλάβει από τον κύριο 
του 
ακινήτου η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ύστερα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης 
για 
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο 
(2) 
ετών, ως εξής: α) αν πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας του δήμου ή της 
αυτοδιοικητικής περιφέρειας η δωρεάν παραχώρηση χρήσης γίνεται με 
απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, κατά 
παρέκκλιση κάθε 
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και β) αν πρόκειται για ακίνητο του 
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Δημοσίου η δωρεάν παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση του 
Υπουργού 
Οικονομικών και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.». 
6. Η παρ. 8 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Για την τοποθέτηση αιθουσών των παραγράφων 1,1.α και 3 
εκδίδεται 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και 
Μεταφορών που επέχει θέση οικοδομικής άδειας για την τοποθέτηση. Η 
απόφαση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υποχρεωτικά διάγραμμα 
κάλυψης 
όπου σημειώνεται η θέση που θα τοποθετηθεί η προκατασκευασμένη 
αίθουσα 
ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, η θέση σημειώνεται επί σκαριφήματος 
υπάρχουσας κατάστασης. Το διάγραμμα κάλυψης ή το σκαρίφημα 
υπάρχουσας κατάστασης υπέχει θέση θεωρημένου τοπογραφικού 
διαγράμματος, το οποίο απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας 
σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 2012 (ΝΟΚ 2012). Για την 
έκδοση της αδείας δεν απαιτείται να τηρηθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
α) να τηρηθούν οι όροι δόμησης και να θεωρηθούν οι ρυμοτομικές και 
οικοδομικές γραμμές (Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να αναγράφεται και να 
υπογράφεται η δήλωση του ν. 651/1977 ότι το οικόπεδο: 
αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, ββ) εμπίπτει ή όχι στις 
διατάξεις 
του ν. 1337/1983 και βάσει των Πινάκων Εφαρμογής οφείλει ή όχι 
εισφορές 
σε γη και χρήμα.». 
7. Η παρ. 14 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«14. Η προθεσμία των τεσσάρων (4) ετών των παραγράφων 1 και 1.α 
μπορεί 
να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί 
τυχόν 
ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών, μόνο εφόσον ισχύουν οι 
κάτωθι 
προϋποθέσεις: α) ο οικείος δήμος, πριν τη λήξη της προθεσμίας των 
τεσσάρων (4) ετών, έχει εντοπίσει κατάλληλο ακίνητο, το οποίο 
ευρίσκεται 
στην κυριότητα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και β) για το 
ακίνητο 
έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 
του 
α.ν. 627/1968 (Α΄ 266), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 
του 
άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128).». 
8. Η παρ. 18 του άρθρου 220 ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«18. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης 
αιθουσών που κοινοποιούνται στους αναδόχους έως και την 
31.12.2020.». 
6. Την με αριθμ. 65/2020 μελέτη- τεχνικές προδιαγραφές του έργου με 
τίτλο 
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«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & 
ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» 
7. Την με αριθμ. 62/2020 μελέτη- τεχνικές προδιαγραφές του έργου με 
τίτλο 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 
για την δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Προμήθεια 
αιθουσών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και 
κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
8. Την υπ. αριθμ. ………………… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με 
την οποία εγκρίθηκαν οι μελέτες, η εκτέλεση των έργων με την 
προσφυγή 
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
σύμφωνα 
με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, οι όροι της πρόσκλησης και η 
συγκρότηση 
της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης 
Σας καλούμε προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης 
για την ανάθεση του ανωτέρω έργου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη των υπ’αριθμ. 65/2020 & 
62/2020 
μελετών. 
Συγκεκριμένα σας καλούμε στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου στην οδό 
Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος την 10η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 
13:00 π.μ. 
Προσκομίζοντας σε σφραγισμένους φακέλους στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας 
εντός της παραπάνω ημερομηνίας και μέχρι τις 11:00 π.μ. υπόψη του 
προέδρου της επιτροπής διαπραγμάτευσης συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα 
τα έντυπα οικονομικών προσφορών. 
Κριτήριο κατακύρωσης : Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή 
Τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών : 
Προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης: 04/09/2020 
τηλ.: 213 2020250, 247 και 
e-mail:evaggelos.sifakakis@palaiofaliro.gr 
despoina.agorastou@palaiofaliro.gr 
H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄β.__ 


