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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

         Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 34.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, αφορά 

στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλασης πλατείας «ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ» στο 
Μελισσοχώρι». Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση – αναβάθμιση των 

υπαρχόντων υπαίθριων υποδομών της περιοχής του Αθάνατου Νερού προς αποκατάσταση της 

ασφάλειας από τους χρήστες του και προς ανάδειξη του εν λόγω σημείου ώστε να αποτελέσει 

τόπος προσέγγισης τόσο κατοίκων της περιοχής, όσο και επισκεπτών.  

 

         Αντικείμενο των εργασιών αποτελούν : 

 Ο καθαρισμός της κοίτης του ρέματος μέσω της αποψίλωσης και εκρίζωσης θάμνων και 

φυτών που δεν εντάσσονται στην προβλεπόμενη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 

καθώς και ο καθαρισμός του υπάρχοντος οχετού. 

 Αποξήλωση – καθαίρεση του μικρού τοιχείου που βρίσκεται επί της οδού Κρυονερίου (διότι 

το ύψος δεν καλύπτει το ύψος της οδού) και κατασκευή νέου τοιχείου αντιστήριξης, το 

οποίο θα φέρει σιδηρούν κιγκλίδωμα.  

 Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο πρανές, επένδυση με φυσικούς λίθους και δημιουργία 

παρτεριού. 

 Η δημιουργία αναβαθμών στην πλατεία του Αθάνατου Νερού προς μείωση των 

υπαρχόντων μεγάλων ρύσεων και η επίστρωση τους με πλάκες από σχιστόλιθο καθώς και 

τοποθέτηση εξοπλισμού (ξύλινα παγκάκια, ξύλινοι κάδοι κλπ). 

 Αισθητική παρέμβαση στην είσοδο της πλατείας και τοποθέτηση επιγραφής. 

 Συντήρηση της πηγής (νερομάνας) με σκοπό την επαναλειτουργία της που θα επιτευχθεί με 

την δημιουργία ενός εκ νέου φρεατίου, στην θέση του υπάρχοντος και επένδυση της με 

πλάκες από σχιστόλιθο και παράλληλα τοποθέτηση ξύλινης πέργολας. 

 Επένδυση με φυσικούς λίθους των τοιχείων της γέφυρας. 

 Δημιουργία μονοπατιών από εδαφικό υλικό και ξύλινη υποστήριξη από την οδό Κρυονερίου 

προς την πηγή. Πλησίον των μονοπατιών θα τοποθετηθεί ξύλινη περίφραξη προς αύξηση 

της ασφάλειας των χρηστών. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ     :  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
                 «ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ»  
                  ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 
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 Συντήρηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου φωτισμού με σκοπό την επίτευξη ενός 

διακριτικού αποτελέσματος, με στόχο την ανάδειξη τόσο της πηγής όσο και της φυσικής 

βλάστησης, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφαλείας κατά την διάρκεια των νυκτερινών 

ωρών.    

 Τσιμεντόστρωση της παρόδιας οδού και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο παράσυρσης φερτών υλικών κατά την διάρκεια έντονων 

βροχοπτώσεων. Στο σημείο ένωσης της παρόδιας οδού με την οδό Κρυονερίου θα 

τοποθετηθεί  τυποποιημένο κανάλι με εσχάρα. 

   

       Για την υλοποίηση των παραπάνω προβλέπονται οι εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων, 

φορτοεκφορτώσεων, διάστρωσης εδαφικού υλικού, εκθάμνωσης, κατασκευής ξυλοτύπων, 

τοποθέτησης σιδηροπλισμών, διάστρωσης σκυροδέματος, επίστρωσης με πλάκες από σχιστόλιθο, 

επένδυσης με φυσικούς λίθους, τοποθέτησης ξύλινης περίφραξης και μεταλλικών στοιχείων, 

επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού και  εργασίες πρασίνου. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν 

έντεχνα σύμφωνα µε τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και στα 

συμβατικά τεύχη αυτής, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, της ισχύουσας 

νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες εντολές της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

 

Η διάρκεια του έργου κατασκευής του έργου θα είναι τρείς (3) μήνες, αρχομένης από της 

υπογραφής του συμφωνητικού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 34.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του 24% Φ.Π.Α.), θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου 

Ωραιοκάστρου. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τις οδηγίες της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 

 

 
Πηγή (νερομάνα) 

 

 
Μονοπάτι 
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Φερτά υλικά από την παρόδια οδό 
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ΟΜΑΔΑ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
Α.Τ. 1.1.  Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 
Από συνημμένο σχέδιο 1 : 

1. Για την απομάκρυνση του καθαιρούμενου τοιχείου : 
Όγκος τοιχείου : V1 = 6,18 Χ 0,25 Χ 0,65 = 1,00  m3 
Βάρος σκυρ.     : Β = 2,40 tn/ m3 

Βάρος καθαιρούμενου τοιχείου :  Β1 = 1,00 Χ 2,40 = 2,40  tn 

Συνολικό βάρος φορτοεκφορτώσεων  :  ΒΟΛΙΚΟ = 2,40  tn 
 

Προς ενσωμάτωση : 2,40 tn 
 
Α.Τ. 1.2.  Μεταφορά υλικών με μονότροχο 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Για την απομάκρυνση του καθαιρούμενου τοιχείου : 
Βάρος   : Β1 = 2,40  tn 
Απόσταση μεταφοράς : L1 = 20,00  m 

Βάρος μεταφερούμενων υλικών με μονότροχο :  Β1 = 2,40 Χ 2,00 = 4,80 ton X 10 m 

Συνολικό βάρος μεταφερούμενων υλικών με μονότροχο  :  ΒΟΛΙΚΟ = 4,80 ton X 10 m 
 

Προς ενσωμάτωση : 48,00 ton X m 
 

Α.T. 1.3.  Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 
Ομοίως με Α.Τ. 1.01 : 

Συνολικές μεταφορές με αυτοκίνητο  :  ΒΟΛΙΚΟ =  2,40  ton.km 
 

Προς ενσωμάτωση : 2,40 ton.km 
 

 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 
Α.Τ. 2.1.  Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 – 0,40 m  
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Επιφάνεια κοίτης ανάντι   
Επιφάνεια : Ε = (24,91+16,20)/2 Χ 24,11 = 495,58 m2 

Συνολική επιφάνεια εκθάμνωσης. : ΕΟΛΙΚΟ = 495,58  Μ2 

 

Προς ενσωμάτωση : 500,00 Μ2 
 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ     :  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
                 «ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ»  
                  ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 
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Α.T. 2.2. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώση - ημιβραχώδη 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Εκσκαφή μονοπατιών : 
Μήκος  : L = 5,38+4,12+3,68+11,15+4,19+2,05+3,66 = 34,23 m 
Πλάτος :   0,70 m 
Πάχος  :   0,10  m 

Όγκος εκσκαφής μονοπατιών : V1 = 34,23 Χ 0,70 Χ 0,10 = 2,40  Μ3 

2. Εκσκαφή θεμελίωσης τοιχείου Β : 
Μήκος  :   8,61 m 
Πλάτος :   0,65 m 
Πάχος  :   0,10  m 

Όγκος εκσκαφής θεμελίωσης τοιχείου Β : V2 = 8,61 Χ 0,65 Χ 0,10 = 0,56  Μ3 

3. Εκσκαφή θεμελίωσης τοιχείου Α : 
Μήκος  :   6,18 m 
Πλάτος :   0,80 m 
Πάχος  :   0,10  m 

Όγκος εκσκαφής θεμελίωσης τοιχείου Α : V3 = 6,18 Χ 0,80 Χ 0,10 = 0,49  Μ3 

Συνολικός όγκος εκσκαφών  :  VΟΛΙΚΟ =  3,45  Μ3 

 
Προς ενσωμάτωση : 4,00 Μ3 

 
Α.T. 2.3. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, χωρίς χρήση  
               εκρηκτικών 

Κατ’ εκτίμηση : 1,00  Μ3 

 
Προς ενσωμάτωση : 1,00 Μ3 

 
Α.T. 2.4. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση  
               των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  

Ομοίως με Α.Τ. 2.1 : 4,00  Μ3 

 
Προς ενσωμάτωση : 4,00 Μ3 

 
Α.T. 2.5.  Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή  
                συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Καθαίρεση τοιχείου επί της οδού Κρυονερίου : 
Μήκος  :   6,18 m 
Ύψος   :   0,65 m 
Πάχος  :   0,25  m 

Όγκος καθαίρεσης : V1 = 6,18 Χ 0,65 Χ 0,25 = 1,00  Μ3 

Συνολικός όγκος καθαίρεσης  :  VΟΛΙΚΟ =  1,00  Μ3 

 
Προς ενσωμάτωση : 1,00 Μ3 

 
Α.T. 2.6. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m 

Κατ’ εκτίμηση : 1,00  τεμ 

 
Προς ενσωμάτωση : 1,00 ΤΕΜ 

Α.Τ.  2.7. Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και  
                κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  

Ομοίως με Α.Τ. 2.5 :  VΟΛΙΚΟ = 1,00  Μ3 
 

Προς ενσωμάτωση : 1,00 Μ3 

Α.T. 2.8.  Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι 3,0 m 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Καθαρισμός οχετού κατάντι της γέφυρας : 
Μήκος  :   7,04 m 

Συνολικό μήκος οχετών  :  LΟΛΙΚΟ =  7,04  Μ 

 
Προς ενσωμάτωση : 7,05 Μ 
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Α.T. 2.9. Δοκιμαστική άντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα 

Κατ’ εκτίμηση : Ένα μεροκάματο δηλαδή : 6,75 h 

 
Προς ενσωμάτωση : 6,75 Η 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ  :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  - ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 
 
Α.Τ.  3.1.  Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση  
                 αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Σκυρόδεμα υπόβασης επιφανείας παρά της οδού Κρυονερίου  
Εμβαδόν :  (5,60+8,37) / 2 Χ 3,77 = 26,33 m2 
Πάχος      :   0,10 m  

Όγκος υπόβασης  :  V1 = 26,33 Χ 0,10 = 2,63  Μ3 

2. Σκυρόδεμα υπόβασης επιφανείας παρά της πηγής (νερομάνα)  
Εμβαδόν :  2,20 Χ 2,20 = 4,84 m2 
Πάχος      :   0,10 m  

Όγκος υπόβασης  :  V2 = 4,84 Χ 0,10 = 0,48  Μ3 

3. Σκυρόδεμα βάσης παρόδιας οδού  
Εμβαδόν :  34,00 Χ 3,00 = 102,00 m2 
Πάχος      :   0,12 m  

Όγκος βάσης  :  V3 = 102,00 Χ 0,12 = 12,24  Μ3 

4. Χαλινός βάσης παρόδιας οδού  
Εμβαδόν :  0,25 Χ 0,30 = 0,075 m2 
Μήκος     :   34,00 m  

Όγκος χαλινού  :  V4 = 0,075 Χ 34,00 = 2,55  Μ3 

Συνολικός Όγκος σκυροδέματος C12/15  :  VΟΛΙΚΟ = 17,90  Μ3 
 

Προς ενσωμάτωση : 18,00 Μ3 

 
Α.Τ.  3.2.  Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Σκυρόδεμα τοιχείου Α  
Όγκος/μ.μ. : (0,25Χ1,15)+(0,35Χ0,55)+(0,15Χ0,20) = 0,51 m3 /μ.μ. 
Μήκος        :   6,18 m  

Όγκος τοιχείου Α  :  V1 = 0,51 Χ 6,18 = 3,15  Μ3 

2. Σκυρόδεμα τοιχείου Β  
Όγκος/μ.μ. : (0,25Χ0,30)+(0,45Χ0,65) = 0,37 m3 /μ.μ. 
Μήκος        :   8,60 m  

Όγκος τοιχείου Β  :  V2 = 0,37 Χ 8,60 = 3,18  Μ3 

 

3. Σκυρόδεμα ρείθρου νέου δαπέδου πηγής  
Εμβαδόν :  0,20 Χ 0,20 = 0,04 m2 
Μήκος     :   2,20+2,00+2,20 = 6,40 m  

Όγκος ρείθρου  :  V3 = 0,04 Χ 6,40 = 0,26  Μ3 

4. Κολώνες πέργολας  
Εμβαδόν :  0,30 Χ 0,30 Χ 2,50 = 0,22 m2 
Τεμάχια   :   4 τεμ  

Όγκος βάσης  :  V4 = 0,22 Χ 4,00 = 0,88  Μ3 

Συνολικός Όγκος σκυροδέματος C16/20  :  VΟΛΙΚΟ = 7,47  Μ3 
 

Προς ενσωμάτωση : 8,00 Μ3 

Α.Τ.  3.3. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της  
                χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα  
                κατηγορίας C12/15  

Ομοίως με Α.Τ. 3.1 :  VΟΛΙΚΟ = 17,90  Μ3 
 

Προς ενσωμάτωση : 18,00 Μ3 
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Α.Τ.  3.4.  Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της  
                 χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα  
                  κατηγορίας C16/20 

Ομοίως με Α.Τ. 3.2 : VΟΛΙΚΟ = 7,47  Μ3 
 

Προς ενσωμάτωση : 8,00 Μ3 

Α.Τ.  3.5.  Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Ξυλότυπος τοιχείου Α  
Επιφάνεια/μ.μ. : 1,50+1,15+0,20+0,55 = 3,40 m2 /μ.μ. 
Μήκος              :   6,18 m  

Επιφάνεια ξυλοτύπου τοιχείου Α  :  Ε1 = 3,40 Χ 6,18 = 21,01  Μ2 

2. Ξυλότυπος τοιχείου Β  
Επιφάνεια/μ.μ. : 0,75+0,30+0,45 = 1,50 m2 /μ.μ. 
Μήκος              :   8,60 m  

Επιφάνεια ξυλότυπου τοιχείου Β  :  Ε2 = 1,50 Χ 8,60 = 12,90  Μ2 

3. Ξυλότυπος ρείθρου νέου δαπέδου πηγής  
Εμβαδόν :  2,20+2,40+2,20 = 6,80 m2 
Ύψος      :   0,40 m  

Επιφάνεια ξυλοτύπου ρείθρου  :  Ε3 = 6,80 Χ 0,40 = 2,72  Μ2 

4. Ξυλότυπος κολώνων πέργολας  
Εμβαδόν :  (0,30 Χ 4,00) Χ 2,50 = 3,00 m2 
Τεμάχια   :   4 τεμ  

Επιφάνεια ξυλότυπου κολώνων πέργολας  : Ε4 = 3,00 Χ 4,00 = 12,00  Μ2 

5. Ξυλότυπος νέου δαπέδου πηγής  
Εμβαδόν :  2,00+2,00+2,00 = 6,00 m2 
Ύψος      :   0,20 m  

Επιφάνεια ξυλοτύπου νέου δαπέδου πηγής  :  Ε5 = 6,00 Χ 0,20 = 1,20  Μ2 

6. Ξυλότυπος χαλινού βάσης παρόδιας οδού  
Εμβαδόν :  0,10+0,25 = 0,35 m2 
Μήκος     :   34,00 m  

Επιφάνεια ξυλοτύπου χαλινού  :  Ε6 = 0,35 Χ 34,00 = 11,90  Μ2 

Συνολική επιφάνεια ξυλοτύπων  :  ΕΟΛΙΚΟ = 61,73  Μ2 
 

Προς ενσωμάτωση : 65,00 Μ2 

 
Α.Τ.  3.6.  Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων 

Ομοίως με Α.Τ. 3.5  :  ΕΟΛΙΚΟ = 61,73  Μ2 
 

Προς ενσωμάτωση : 65,00 Μ2 

Α.Τ.  3.7.  Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Οπλισμός τοιχείου Α (Φ10/15)  
 Οπλισμός 1 : 0,08+0,20+1,10+0,75+0,50 = 2,63 m 

Τεμάχια       :   43  
Βάρος Φ10 :  0,617 kg/m 

Οπλισμός 1  :  Β1 = 2,63 Χ 43,00 Χ 0,617 = 69,77  kg 

 Οπλισμός 2 : 0,20+1,10+0,20 = 1,70 m 
Τεμάχια       :   42  
Βάρος Φ10 :  0,617 kg/m 

Οπλισμός 2  :  Β2 = 1,70 Χ 42,00 Χ 0,617 = 44,05  kg 

 Οπλισμός 3 : 0,20+0,75+0,20+0,20 = 1,35 m 
Τεμάχια       :   42  
Βάρος Φ10 :  0,617 kg/m 

Οπλισμός 3  :  Β3 = 1,35 Χ 42,00 Χ 0,617 = 34,98  kg 

 Οπλισμός 4 : 0,30+6,13+0,30 = 6,73 m 
Τεμάχια       :   16  
Βάρος Φ10 :  0,617 kg/m 

Οπλισμός 4  :  Β4 = 6,73 Χ 16,00 Χ 0,617 = 66,44  kg 
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2. Οπλισμός τοιχείου Β (Φ10/15)  
 Οπλισμός 5 : 0,20+0,20+0,70+0,20+0,20 = 1,50 m 

Τεμάχια       :   58  
Βάρος Φ10 :  0,617 kg/m 

Οπλισμός 5  :  Β5 = 1,50 Χ 58,00 Χ 0,617 = 53,68  kg 

 Οπλισμός 6 : 0,20+0,20+0,70+0,60+0,20 = 1,90 m 
Τεμάχια       :   58 
Βάρος Φ10 :  0,617 kg/m 

Οπλισμός 6  :  Β6 = 1,90 Χ 58,00 Χ 0,617 = 67,99  kg 

 Οπλισμός 7 : 0,40+0,60+0,40 = 1,40 m 
Τεμάχια       :   58  
Βάρος Φ10 :  0,617 kg/m 

Οπλισμός 7  :  Β7 = 1,40 Χ 58,00 Χ 0,617 = 50,10  kg 

 Οπλισμός 8 : 8,60 m 
Τεμάχια       :   11  
Βάρος Φ10 :  0,617 kg/m 

Οπλισμός 8  :  Β8 = 8,60 Χ 12,00 Χ 0,617 = 58,37  kg 

Συνολικό βάρος οπλισμού  :  ΒΟΛΙΚΟ = 445,38  kg 
 

Προς ενσωμάτωση : 450,00 KG 

Α.Τ.  3.8.  Δομικά πλέγματα κατηγορίας Β500C 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Πλέγμα επιφανείας παρά της οδού Κρυονερίου  
Εμβαδόν :  (5,60+8,37) / 2 Χ 3,77 = 26,33 m2 
Βάρος/m2      :   2,25 kg  

Βάρος πλέγματος  :  Β1 = 26,33 Χ 2,25 = 59,24  kg 

2. Πλέγμα επιφανείας παρά της πηγής (νερομάνα)  
Εμβαδόν    :  2,20 Χ 2,20 = 4,84 m2 
Βάρος/m2  :   2,25 kg 

Βάρος πλέγματος  :  Β2 = 4,84 Χ 2,25 = 10,89  kg 

3. Πλέγμα βάσης παρόδιας οδού  
Εμβαδόν  :  34,00 Χ 3,00 = 102,00 m2 
Βάρος/m2 :   2,25 kg  

Βάρος πλέγματος  :  Β3 = 102,00 Χ 2,25 = 229,50  kg 

4. Χαλινός βάσης παρόδιας οδού  
Εμβαδόν   :  (2,95+0,10+0,20+0,25+0,10) Χ 34,00 = 122,40 m2 
Βάρος/m2  :   2,25 kg  

Βάρος πλέγματος  :  Β4 = 122,40 Χ 2,25 = 275,40  kg 

Συνολικό βάρος δομικών πλεγμάτων  :  ΒΟΛΙΚΟ = 575,03  kg 
 

Προς ενσωμάτωση : 580,00 KG 
 

Α.Τ.  3.9.  Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων  
Ομοίως με Α.Τ. 3.5  :  ΕΟΛΙΚΟ = 61,73  Μ2 

 

Προς ενσωμάτωση : 65,00 Μ2 

 
Α.Τ.  3.10.  Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα  
                    από ελατό χυτοσίδηρο 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Κανάλι στο σημείο ένωσης της παρόδιας οδού με την οδό Κρυονερίου  
Μήκος τυποποιημένου καναλιού  :  L =  5,75 m  

Συνολικό μήκος τυποποιημένων καναλιών  :  ΕΟΛΙΚΟ = 5,75  Μ 
B 

Προς ενσωμάτωση : 6,00 Μ 
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Α.Τ.  3.11.  Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ) 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Φρεάτιο για την ανόρυξη του ύδατος στην πηγή (νερομάνα)   
Πλήθος φρεατίων  :  1,00 τεμ  

Συνολικό πλήθος φρεατίων  :  1,00  ΤΕΜ 
 

Προς ενσωμάτωση : 1,00 ΤΕΜ 

 
 

ΟΜΑΔΑ Δ :  ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 
 
Α.Τ.  4.1.  Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Ξυλεία συγκράτησης χωματισμών μονοπατιών 
Μήκος : (5,38+4,12+3,68+11,15+4,19+2,05+3,66) Χ 2 = 68,46 m 
Ύψος : 0,10 m 
Πάχος : 0,02 m 

Όγκος ξυλείας μονοπατιών : V1 = 68,46 Χ 0,10 Χ 0,02 = 0,14 m3 
2. Ξυλεία κιγκλιδωμάτων μονοπατιών 

Μήκος ξυλείας δίμετρου τεμαχίου : 1,30+2,00+2,39+2,39+1,30 = 9,38 m 
Εμβαδόν/μ.μ. : πΧ0,102/4 = 0,0078  
Πλήθος δίμετρων τεμαχίων : 17 τεμ 

Όγκος ξυλείας κιγκλιδωμάτων μονοπατιών   :  V2 = 9,38 Χ 0,0078 Χ 17,00 = 1,24  m3 
Συνολικός όγκος ξυλείας  :  VΟΛΙΚΟ =  1,38  m3 

 
Προς ενσωμάτωση : 1,50 Μ3 

 
Α.Τ.  4.2.  Μεταλλικές αιχμές πασσάλων 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Για την στερέωση των δίμετρων κιγκλιδωμάτων 
Πλήθος αιχμών : 17 Χ 2 = 34,00 τεμ 
Βάρος αιχμής : 0,50 kg    

Βάρος μεταλλικών αιχμών  : Β1 = 34,00 Χ 0,50 = 17,00 kg  
Συνολικό βάρος μεταλλικών αιχμών  : ΒΟΛΙΚΟ =  17,00  kg 

 

Προς ενσωμάτωση : 20,00 KG 

 
Α.Τ.  4.3.  Έμπηξη ξύλινων πασσάλων, πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Για την στερέωση των δίμετρων κιγκλιδωμάτων 
Πλήθος εμπήξεων : 17 Χ 2 = 34,00 τεμ 
Βάθος έμπηξης : 0,30 m    

Βάθος έμπηξης ξύλινων πασσάλων  : L1 = 34,00 Χ 0,30 = 10,20 m  
Συνολικό βάθος έμπηξης ξύλινων πασσάλων  : LΟΛΙΚΟ =  10,20  m 

 

Προς ενσωμάτωση : 10,50 M 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε  :  ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ – ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ 
 

Α.Τ. 5.1.  Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Για την κατασκευή εισόδου (Δοκός SHS 100X100) : 
Μήκος                   : 0,80+2,14+0,80 = 3,74 m 
Βάρος δοκού/μ.μ. :  12,28 kg/μ.μ. 
Πλήθος                 :   3 τεμ  

Βάρος δοκού SHS 100X100 : B1 = 3,74 Χ 12,28 X 3,00 = 137,78  kg 
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2. Για την κατασκευή εισόδου (Λάμα 100X10) : 
Μήκος                   :    2,83 m 
Βάρος δοκού/μ.μ. :    7,85 kg/μ.μ. 
Πλήθος                 :    3 τεμ  

Βάρος λάμας 100X10 : B2 = 2,83 Χ 7,85 X 3,00 = 66,65  kg 

Συνολικό βάρος μεταλλικού σκελετού :  ΒΟΛΙΚΟ =  204,43  kg 
 

Προς ενσωμάτωση : 205,00 KG 
 

Α.Τ.  5.2.  Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2'' 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Κιγκλίδωμα στο τοιχείο Α 
Μήκος κιγκλιδώματος επί του τοιχείου Α  : L1 = 6,18 m 

2. Κιγκλίδωμα στο υπάρχον τοιχείο της πλατείας 
Μήκος κιγκλιδώματος επί υπάρχοντος τοιχείου  : L2 = 13,50 m  

  
Συνολικό μήκος κιγκλιδωμάτων από σιδηροσωλήνες  : LΟΛΙΚΟ = 19,68  m 

 

Προς ενσωμάτωση : 20,00 M 

 
Α.Τ.  5.3  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5.   
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Στηθαίο κατά μήκος της παρόδιας οδού 
Μήκος στηθαίου  : L1 = 34,00 m 

 
Συνολικό μήκος στηθαίου ασφαλείας  : LΟΛΙΚΟ = 34,00  m 

 

Προς ενσωμάτωση : 34,00 M 

 
Α.Τ.  5.4.  Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους 
 

Πλήθος πινακίδων  :  6,00 τεμ  
Συνολικό πλήθος πινακίδων  :  6,00  ΤΕΜ 

 

Προς ενσωμάτωση : 6,00 ΤΕΜ 

 
Α.Τ.  5.5. Στύλος πινακίδων από γαλβ. σιδηροσωλήνα DN40mm(1 ½ ‘’) 
 

Πλήθος στύλων  :  6,00 τεμ  
Συνολικό πλήθος στύλων  :  6,00  ΤΕΜ 

 

Προς ενσωμάτωση : 6,00 ΤΕΜ 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 
Α.Τ. 6.1.  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Επίστρωση στην άνω επιφάνεια της πηγής (νερομάνα) : 
Εμβαδόν : Ε = (6,64+6,32) / 2 Χ 2,55 = 16,52 m2 

Εμβαδόν επίστρωσης άνω επιφανείας πηγής  : Ε1 = 16,52  m2 

2. Επίστρωση στο νέο δάπεδο της πηγής (νερομάνα) : 
Εμβαδόν : Ε = 2,00 Χ 2,00 = 4,00 m2 

Εμβαδόν επίστρωσης νέου δαπέδου πηγής  : Ε2 = 4,00  m2 

3. Επίστρωση στην πλατεία : 
Εμβαδόν : Ε = (1/2 Χ 6,81 Χ 11,34)+(1/2 Χ 11,34 Χ 1,60)+(1/2 Χ 2,95 Χ 1,08) = 49,28 m2 

Εμβαδόν επίστρωσης πλατείας  : Ε3 = 49,28  m2 
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4. Επίστρωση στην σκάλα εισόδου : 
Εμβαδόν : Ε = 0,50 Χ 1,94 = 0,97 m2 

Εμβαδόν επίστρωσης σκάλας εισόδου  : Ε4 = 0,97  m2 

5. Επίστρωση στην κάτω σκάλα : 
Εμβαδόν : Ε = 1,27 Χ 0,55 = 0,70 m2 

Εμβαδόν επίστρωσης κάτω σκάλας  : Ε5 = 0,70  m2 

6. Επίστρωση πλατώματος μεταξύ παρόδιας οδού και οδού Κρυονερίου : 
Εμβαδόν : Ε = (5,60+8,37) / 2 Χ 3,77 = 26,33 m2 

Εμβαδόν επίστρωσης πλατώματος  : Ε6 = 26,33  m2 

Συνολικό εμβαδόν επιστρώσεων :  ΕΟΛΙΚΟ =  97,80  Μ2 

 
Προς ενσωμάτωση : 100,00 Μ3 

 
 
Α.Τ. 6.2.  Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Επένδυση εξωτερικής πλευράς  πηγής (νερομάνα) : 
Εμβαδόν : Ε = (6,32+2,15) Χ 0,80 = 6,78 m2 

Εμβαδόν επένδυσης εξωτερικής πλευράς πηγής  : Ε1 = 6,78  m2 

2. Επένδυση εσωτερικής πλευράς  πηγής (νερομάνα) : 
Εμβαδόν : Ε = (3,25+1,70+3,25+1,70) Χ 0,75 = 7,42 m2 

Εμβαδόν επένδυσης εσωτερικής πλευράς πηγής  : Ε2 = 7,42  m2 

3. Επένδυση εξωτερικής πλευράς τοιχείων : 
Μήκος : 6,18+5,80+6,21+4,30+7,79+6,85 = 37,13 m 
Ύψος  : 0,55 m 

Εμβαδόν επένδυσης εξωτερικής πλευράς τοιχείων  : Ε3 = 37,13 Χ 0,55 = 20,42  m2 

4. Επένδυση άνω πλευράς τοιχείων : 
Μήκος   : 6,18+5,80+6,21+4,30+7,79+6,85 = 37,13 m 
Πλάτος  : 0,35 m 

Εμβαδόν επένδυσης άνω πλευράς τοιχείων  : Ε4 = 37,13 Χ 0,35 = 13,00  m2 

5. Επένδυση τοιχείου Β : 
Μήκος   : 0,40+0,40+0,30+0,25 = 1,35 m 
Μήκος   : 8,60 m 

Εμβαδόν επένδυσης τοιχείου Β  : Ε5 = 1,35 Χ 8,60 = 11,61  m2 

6. Επένδυση πρόσοψης αναβαθμών πλατείας : 
Μήκος   : 6,50+6,50+4,73+4,73+3,62+1,77 = 27,85 m 
Ύψος    : 0,15 m 

Εμβαδόν επένδυσης πρόσοψης αναβαθμών  : Ε6 = 27,85 Χ 0,15 = 4,18  m2 

7. Επένδυση όψης σκάλας εισόδου : 
Μήκος   : 1,94 Χ 7 = 13,58 m 
Ύψος    : 0,15 m 

Εμβαδόν επένδυσης όψης σκάλας εισόδου  : Ε7 = 13,58 Χ 0,15 = 2,04  m2 

8. Επένδυση όψης κάτω σκάλας : 
Μήκος   : 1,27 Χ 2 = 2,54 m 
Ύψος    : 0,15 m 

Εμβαδόν επένδυσης όψης κάτω σκάλας : Ε8 = 2,54 Χ 0,15 = 0,38  m2 

9. Επένδυση τοιχάκι δίπλα στο ξωκλήσι : 
Εμβαδόν : Ε = 1,08 Χ 0,90 = 0,97 m2 

Εμβαδόν επένδυσης τοιχάκι δίπλα στο ξωκλήσι  : Ε9 = 0,97  m2 

10. Επένδυση όψης μικρής σκάλας πηγής : 
Μήκος   : 1,20 Χ 3 = 3,60 m 
Ύψος    : 0,15 m 

Εμβαδόν επένδυσης όψης μικρής σκάλας πηγής  : Ε10 = 3,60 Χ 0,15 = 0,54  m2 

11. Επένδυση όψης μεγάλης σκάλας πηγής : 
Μήκος   : 0,99 Χ 4 = 3,96 m 
Ύψος    : 0,20 m 

Εμβαδόν επένδυσης όψης μεγάλης σκάλας πηγής  : Ε11 = 3,96 Χ 0,20 = 0,79  m2 

12. Επένδυση τοιχάκι νέου δαπέδου πηγής : 
Εμβαδόν : Ε = (2,00+2,00+2,00) Χ (0,20+0,20) = 2,40 m2 

Εμβαδόν επένδυσης τοιχάκι νέου δαπέδου πηγής  : Ε12 = 2,40  m2 
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13. Επένδυση τοιχείου πλατείας πλησίον ρέματος : 
Μήκος         : 13,50 m 
Μέσο ύψος :   (0,50+0,40) = 0,90 m 

Εμβαδόν επένδυσης τοιχείου πλατείας : Ε13 = 13,50 Χ 0,90 = 12,15  m2 

14. Επένδυση τοιχείου Α : 
Επιφάνεια/μ.μ. : 0,55+0,60+0,15+0,25 = 1,55 m 
Μήκος              : 6,18 m 

Εμβαδόν επένδυσης τοιχείου Α : Ε14 = 1,55 Χ 6,18 = 9,58  m2 

15. Επένδυση κολωνάκια χώρου πηγής : 
Επιφάνεια : (0,30Χ4) Χ 2,50 = 3,00 m 
Τεμάχια    :    4 τεμ 

Εμβαδόν επένδυσης κολώνάκια : Ε15 = 3,00 Χ 4,00 = 12,00  m2 

Συνολικό εμβαδόν ψευδοροφής :  ΕΟΛΙΚΟ =  104,26  Μ2 
 

Προς ενσωμάτωση : 110,00 Μ2 
 
Α.Τ.  6.3.  Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Κιγκλίδωμα στο τοιχείο Α 
Μήκος κιγκλιδώματος επί του τοιχείου Α  : L1 = 6,18 m 

2. Κιγκλίδωμα στο υπάρχον τοιχείο της πλατείας 
Μήκος κιγκλιδώματος επί υπάρχοντος τοιχείου  : L2 = 13,50 m  

3. Κιγκλίδωμα στα υπάρχοντα τοιχεία της γέφυρας 
             Μήκος : L = 5,80+6,21+4,30+7,79+6,85 = 30,95 m 

Μήκος κιγκλιδωμάτων επί υπαρχόντων τοιχείων  : L3 = 30,95 m  
 
  

Συνολικό μήκος χρωματισμών κιγκλιδωμάτων από σιδηροσωλήνες  : LΟΛΙΚΟ = 50,63  m 
 

Προς ενσωμάτωση : 51,00 M 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ζ : Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Α.Τ.  7.1.  Προβολείς οδοφωτισμού, ασύμμετρης δέσμης, για λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης  
                 ισχύος 250W / 400 W 
 

Πλήθος προβολέων  :  2,00 τεμ  
Συνολικό πλήθος προβολέων  :  2,00  ΤΕΜ 

 

Προς ενσωμάτωση : 2,00 ΤΕΜ 

 
Α.Τ.  7.2.  Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC  
                 διατομής  3 x 1,5 mm² 

Μήκος καλωδίου  : L1 = 40,00 m  
Συνολικό μήκος καλωδίων  : LΟΛΙΚΟ = 40,00  m 

 
Προς ενσωμάτωση : 40,00 Μ 

 
 
Α.Τ.  7.3.  Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC  
                 διατομής  3 x 2,5 mm² 

Μήκος καλωδίου  : L1 = 20,00 m  
Συνολικό μήκος καλωδίων  : LΟΛΙΚΟ = 20,00  m 

 
Προς ενσωμάτωση : 2,00 Μ 
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ΟΜΑΔΑ Η : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Α.Τ.  8.1.  Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Πέργολα στην πηγή (νερομάνα) : 
Εμβαδόν : Ε = 2,20 Χ 2,20 = 4,84 m2 

Εμβαδόν πέργολας  : Ε1 = 4,84  m2 

Συνολικό εμβαδόν πέργολας  :  4,84  Μ2 
 

Προς ενσωμάτωση : 5,00 Μ2 

Α.Τ.  8.2. Παγκάκια κήπου 
 

Πλήθος παγκακίων  :  4,00 τεμ  
Συνολικό πλήθος παγκακίων  :  4,00  ΤΕΜ 

 

Προς ενσωμάτωση : 4,00 ΤΕΜ 

Α.Τ.  8.3. Ξύλινος κάδος 
 

Πλήθος κάδων  :  3,00 τεμ  
Συνολικό πλήθος κάδων  : 3,00  ΤΕΜ 

 

Προς ενσωμάτωση : 3,00 ΤΕΜ 

Α.Τ.  8.4. Αναρριχόμενα φυτά κατηγορίας Α3 
 

Πλήθος φυτών  :  3,00 τεμ  
Συνολικό πλήθος πλήθος  :  3,00  ΤΕΜ 

 

Προς ενσωμάτωση : 3,00 ΤΕΜ 

Α.Τ.  8.3. Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
Από συνημμένο σχέδιο 1 προκύπτει : 

1. Εντός παρτεριού τοιχείου Α : 
Εμβαδόν : Ε = 0,35 Χ 0,20 = 0,07 m2 

Μήκος : 6,16 m 
Όγκος κηπευτικού χώματος  : V1 = 0,07 Χ 6,16 = 0,43  m3 

Συνολικό εμβαδόν πέργολας  :  0,43  Μ3 
 

Προς ενσωμάτωση : 0,50 Μ3 

Α.Τ.  8.6. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt 
 

Πλήθος φυτών  :  3,00 τεμ  
Συνολικό πλήθος πλήθος  :  3,00  ΤΕΜ 

 

Προς ενσωμάτωση : 3,00 ΤΕΜ 

Α.Τ.  8.7. Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2 
Ομοίως με Α.Τ. 6.2  :  ΕΟΛΙΚΟ = 105,00  Μ2 

 

Προς ενσωμάτωση : 105,00 Μ2 

 



ΔΗΜΟΣ : ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΡΓΟ

:  3/ 2020

α/α Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών A.T. Κωδικός  

Αναθεώρησης
Μον. 
Μετρ. Τιμή Μονάδος Ποσότητα Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

1 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 1.1 ΟΙΚ-1101 ton 13,50 2,40 32,40
2 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 1.2 ΟΙΚ-1127 ton x 10 m 2,00 48,00 96,00
3 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 1.3 ΟΙΚ-1136 ton.km 0,46 2,40 1,10

129,50 129,50

4 20.01.02 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 
0,40 m 2.1 ΟΙΚ-2101 m2 5,60 500,00 2.800,00

5 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2.2 ΟΙΚ-2124 m3 4,50 4,00 18,00

6 20.05.02
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς 
χρήση εκρηκτικών 

2.3 ΟΙΚ-2127 m3 28,00 1,00 28,00

7 20.31.01
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την 
εκφόρτωση

2.4 ΟΙΚ-2172 m3 6,70 4,00 26,80

8 22.15.01
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης

2.5 ΟΙΚ-2226 m3 56,00 1,00 56,00

9 22.40.01 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος 
σκυροδέματος έως 0,15 m 2.6 ΟΙΚ-2271Α τεμ 22,50 1,00 22,50

10 ΟΙΚ ΣΧΕΤ-1 Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 2.7 ΟΙΚ-2226 m3 6,00 1,00 6,00

11 Α-15 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m 2.8 ΟΔΟ-1320 m 11,50 7,05 81,08

12 15.04 Δοκιμαστική άντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή 
εμφυσήσεως αέρα

2.9 ΥΔΡ 7104 h 15,50 6,75 104,63

343,00 343,00
472,50

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   "ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ"

Προς  μεταφορά   : 

  ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ                ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
              ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ Β : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



α/α Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών A.T. Κωδικός  

Αναθεώρησης
Μον. 
Μετρ. Τιμή Μονάδος Ποσότητα Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

472,50

13 32.02.03
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

3.1 ΟΙΚ-3213 m3 78,00 18,00 1.404,00

14 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 3.2 ΟΙΚ 3214 m3 106,00 8,00 848,00

15 32.25.02

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, 
όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15

3.3 ΟΙΚ-3223.Α.4 m3 16,80 18,00 302,40

16 32.25.03

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, 
όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20

3.4 ΟΙΚ-3223.Α.5 m3 16,80 8,00 134,40

17 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 3.5 ΟΙΚ 3811 m2 22,50 65,00 1.462,50
18 38.10 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων 3.6 ΟΙΚ 3841 m2 5,60 65,00 364,00
19 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 3.7 ΟΙΚ-3873 kg 1,07 450,00 480,94
20 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 3.8 ΟΙΚ-3873 kg 1,01 580,00 587,25
21 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 3.9 ΟΙΚ 3873 m2 2,20 65,00 143,00

22 11.15.06 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, 
κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 3.10 ΥΔΡ 6620.1 m 173,00 6,00 1.038,00

23 Β-66.4 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ) 3.11 ΟΔΟ-2548 τεμ. 1.270,00 1,00 1.270,00
8.034,49 8.034,49

24 51.01 Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία 4.1 ΟΙΚ 5101 m3 390,00 1,50 585,00
25 51.03 Μεταλλικές αιχμές πασσάλων 4.2 ΟΙΚ 5103 kg 2,70 20,00 54,00

26 51.04.01 Έμπηξη ξύλινων πασσάλων, πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς 
μέχρι 20 cm 4.3 ΟΙΚ-5104 μμ 20,00 10,50 210,00

849,00 849,00

27 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 5.1 ΟΙΚ 6118 kg 3,40 205,00 697,00

28 64.10.03 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους από 
σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2'' 5.2 ΟΙΚ 6413 μμ 16,80 20,00 336,00

29 Ε-1.2.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού 
πλάτους W5 5.3 ΟΔΟ-2653 m 50,00 30,00 1.500,00

30 Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους 5.4 ΟΙΚ-6541 τεμ. 53,70 6,00 322,20
31 Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβ. σιδηροσωλήνα DN40mm(1 ½ ‘’) 5.5 ΟΔΟ-2653 τεμ. 31,10 6,00 186,60

3.041,80 3.041,80
12.397,79

ΟΜΑΔΑ Γ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ

24
ΟΜΑΔΑ Δ : ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ

Από μεταφορά   :  

Προς  μεταφορά   : 



α/α Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών A.T. Κωδικός  

Αναθεώρησης
Μον. 
Μετρ. Τιμή Μονάδος Ποσότητα Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

12.397,79

32 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 6.1 ΟΙΚ 7311 m2 22,50 100,00 2.250,00

33 45.05.02 Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων 
λιθοδομών 6.2 ΟΙΚ 4515 m2 22,50 110,00 2.475,00

34 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 6.3 ΟΙΚ 7767.4 μμ 2,25 51,00 114,75
4.839,75 4.839,75

35 62.10.30.01 Προβολείς οδοφωτισμού, ασύμμετρης δέσμης, για λαμπτήρες 
ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 250W / 400 W 7.1 ΗΛΜ 103 τεμ 350,00 2,00 700,00

36 62.10.41.01 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 
V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής  3 x 1,5 mm² 7.2 ΗΛΜ 102 m 2,90 40,00 116,00

37 62.10.41.02 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 
V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής  3 x 2,5 mm² 7.3 ΗΛΜ 102 m 4,60 20,00 92,00

908,00 908,00

38 Β9.1 Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος 8.1 ΟΙΚ 5104 m2 60,00 5,00 300,00
39 Β10.12 Παγκάκια κήπου 8.2 ΟΙΚ 5104 τεμ 180,00 4,00 720,00
40 Β11.3 Ξύλινος  κάδος 8.3 ΟΙΚ 5104 τεμ 240,00 3,00 720,00
41 Δ3.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 8.4 ΠΡΣ 5220 τεμ 7,00 3,00 21,00
42 Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 8.5 ΠΡΣ 1710 m3 8,50 0,50 4,25
43 Ε9.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt 8.6 ΠΡΣ 5210 τεμ 0,80 3,00 2,40
44 Ε16.9.1 Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2 8.7 OIK 7912 m2 2,10 105,00 220,50

1.988,15 1.988,15
ΣΥΝΟΛΟ 20.133,69
ΓΕ + ΟΕ 18% 3.624,06
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 23.757,75
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 3.563,66
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 27.321,41
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 97,94
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 27.419,35
Φ.Π.Α.  24% 6.580,65
ΣΥΝΟΛΟ 34.000,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ Ζ : Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ Η : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ

Από μεταφορά   :  



ΔΗΜΟΣ
ΕΡΓΟ

:  3/2020

:               ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ 2221Β΄/30-07-2012) εγκρίθηκαν με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα 
τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Ακολούθως, με την Εγκύκλιο 26 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356 4-10-2012) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δόθηκαν οδηγίες για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, 
ώστε αυτά να εναρμονισθούν με τις ΕΤΕΠ. Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ, παύουν να ισχύουν από την 
ημερομηνία εφαρμογής τους, η οποία ορίστηκε δύο μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 30-09-
2012. 
Με τις αποφάσεις:
• ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23.09.2013 (ΦΕΚ 2542/Β/2013)
• ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/628/07.10.2014 (ΦΕΚ 2828/Β/2014)
• ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/667/30.10.2014 (ΦΕΚ 3068/Β/2014)
• Δ.Κ.Π./ΟΙΚ/1211/16.08.16 (ΦΕΚ 2524/Β/2016)
έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή συνολικά εξήντα οκτώ (68) ΕΤΕΠ. Με την Εγκύκλιο 17 αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
προτάθηκαν συνολικά 70 Προσωρινές Εθνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) για την προσωρινή αντικατάσταση των αντίστοιχων ΕΤΕΠ (Παραρτήματα 
Α—Α59, Β60-Β69, Γ70) οι οποίες έχουν εφαρμογή στην παρούσα μελέτη.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ και τις ΠΕΤΕΠ οι οποίες παρατίθενται σε σχετικό πίνακα παρακάτω, σε συνδυασμό με τις 
συμπληρωματικές προδιαγραφές που ακολουθούν και τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος  να 
εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή του έργου με βάση τις ΕΤΕΠ και τις ΠΕΤΕΠ ή αν δεν περιέχονται σε αυτές, με βάση τις 
λοιπές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του Ελληνικού Κράτους, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή Κράτους αυτής εάν δεν καλύπτονται από Ελληνικές 
προδιαγραφές. 

Το πλήρες κείμενο των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ του ανωτέρω ΦΕΚ (2221Β΄/30-07-2012), το οποίο είναι 
διαθέσιμο δωρεάν (N.3861/2010) σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ενώ το πλήρες κείμενο των των 
Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγρεαφών (ΠΕΤΕΠ) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmogis_peninta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

                ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
              ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ"



α/α Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών A.T. Κωδικός  

ETEΠ ΠΕΤΕΠ

1 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 1.1
2 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 1.2
3 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 1.3

4 20.01.02 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 
0,40 m 2.1 02-01-01-00

5 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2.2

6 20.05.02
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς 
χρήση εκρηκτικών 

2.3

7 20.31.01
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την 
εκφόρτωση

2.4 02-05-00-00

15-02-01-01

15-04-01-00

9 22.40.01 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος 
σκυροδέματος έως 0,15 m 2.6 14-01-03-01

10 ΟΙΚ ΣΧ-1 Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 2.7

11 Α-15 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m 2.8

12 15.04 Δοκιμαστική άντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή 
εμφυσήσεως αέρα

2.9

8

02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

Τίτλος ΕΤΕΠ

Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης 
των εργασιών

Μέτρα υγείας - ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις

22.15.01
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης

2.5

Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 

Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του 
υπάρχοντος οπλισμού

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ & ΠΕΤΕΠ

ΟΜΑΔΑ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ Β : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ



α/α Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών A.T. Κωδικός  

ETEΠ ΠΕΤΕΠ

13 32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 3.1 01-01-01-00 01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00

15 32.25.02

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, 
όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15

3.3 01-01-04-00 01-01-04-00

16 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, 3.4 01-01-05-00
17 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 3.5
18 38.10 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων 3.6
19 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 3.7
20 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 3.8

21 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 3.9

22 11.15.06 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, 
κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 3.10 08-07-01-06

23 Β-66.4 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ) 3.11 08-06-08-06

24 51.01 Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία 4.1
25 51.03 Μεταλλικές αιχμές πασσάλων 4.2

26 51.04.01 Έμπηξη ξύλινων πασσάλων, πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς 
μέχρι 20 cm 4.3

27 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 5.1

28 64.10.03 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους από 
σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2'' 5.2

29 Ε-1.2.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού 
πλάτους W5 5.3 05-01-09-02

30 Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους 5.4 05-04-05-00

31 Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβ. σιδηροσωλήνα DN40mm(1 ½ ‘’) 5.5 05-04-07-00

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευση

Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα

ΟΜΑΔΑ Δ : ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ

Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί 
γεφυρών ή τοίχων

Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και 
επανατοποθέτηση αυτών

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

Συντήρηση σκυροδέματος

Τίτλος ΕΤΕΠ

ΟΜΑΔΑ Γ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ

14 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 3.2

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

Διάστρωση σκυροδέματος



α/α Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών A.T. Κωδικός  

ETEΠ ΠΕΤΕΠ

32 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 6.1 03-07-03-00

33 45.05.02 Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων 
λιθοδομών 6.2 03-07-04-00

34 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 6.3 03-10-03-00

35 62.10.30.01 Προβολείς οδοφωτισμού, ασύμμετρης δέσμης, για λαμπτήρες 
ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 250W / 400 W 7.1

36 62.10.41.01 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 
V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής  3 x 1,5 mm² 7.2

37 62.10.41.02 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 
V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής  3 x 2,5 mm² 7.3

38 Β9.1 Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος 8.1
39 Β10.12 Παγκάκια κήπου 8.2 10-02-02-01
40 Β11.3 Ξύλινος  κάδος 8.3 10-02-02-02
41 Δ3.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 8.4 10-05-01-00
42 Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 8.5
43 Ε9.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt 8.6 10-05-01-00
44 Ε16.9.1 Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2 8.7

ΟΜΑΔΑ Η : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΟΜΑΔΑ Ζ : Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας

Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων

Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων

Καθιστικά υπαίθριων χώρων
Κάδοι απορριμμάτων

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών 
λίθων

Τίτλος ΕΤΕΠ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 
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των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

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

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

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

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

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

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

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

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



6 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

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

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

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

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 
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(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

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

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

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

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

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 
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Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει 
αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των 
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, 
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς 
και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 
Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου 
άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα 
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο 
Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 
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 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 
κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους 
πάνω από 0,50 m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 
MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται 
με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών 
σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 
Χειρολαβές 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 

ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 
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- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών 
ασφαλείας, με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων 
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους 
κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες 
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των 
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος 
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 
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εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή 
επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης 
από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/α Είδος Συντελεστής 
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

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

 
3,70 

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

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα :  
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α/α Είδος Συντελεστής 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 
2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι 
τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως 
προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι 
τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και 
μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που 
επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για 
επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα 
στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να 
διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και 
σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ 
ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και 
να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η 
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη 
Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and 
stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν 
σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
 
 
 
 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
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9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 
10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο. 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων 
και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 
τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται 
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο 
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 
78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην 
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περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές 
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 
τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 

μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 
 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Εκτός πόλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,20  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  
 · οδοί κακής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,25  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
 · εργοταξιακές οδοί   
 - απόσταση < 3 km 0,22  
 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με 
[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 
 
 



17 
 

 

 10.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
  

 
  
 Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και 

όχι των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε 
περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών έργων.  

 Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.  

 Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -μεταφοράς των υλικών 
περιλαμβάνονται ανηγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα οικεία άρθρα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ: 1.1  (10.01) 

 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων 
γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής 
γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή 
ζώου. 
 

Τιμή ανά τόνο (ton) 
 
10.01.01 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως :  Δεκατρία και πενήντα  
             Αριθμητικώς : 13,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ: 1.2   (10.04)
 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1127 
 

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο 
αποστάσεως. 

 
 Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως :  Δύο  
               Αριθμητικώς : 2,00     
 
  

ΑΡΘΡΟ: 1.3   (10.07) 
 Μεταφορές με αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
 

10.07.01  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ   Ολογράφως :  μηδέν και σαράντα έξι 
              Αριθμητικώς : 0,46 
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 20.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

 
  

 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ 
ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα 
με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.  

 

 Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο 
ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες 
που διατίθενται για επανεπιχώσεις) 

 

  
ΑΡΘΡΟ: 2.1  (20.01) 

 Εκθάμνωση εδάφους  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101  
 

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις 
θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 
"Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)   

 
20.01.02  με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως :  Πέντε και εξήντα  
               Αριθμητικώς : 5,60 

                                 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.2   (20.05) 

 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων  
 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως 
έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, 
σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, 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 αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και 
την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 
έργων" 
 

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.  
20.05.01  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως :  Τέσσερα και πενήντα   [*]                          
Αριθμητικώς : 4,50           
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ΑΡΘΡΟ: 2.3  ( 20.05.02)  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2127  
 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως :  Είκοσι οκτώ    [*]  
              Αριθμητικώς : 28,00           

                                 
  

ΑΡΘΡΟ: 2.4   ( 20.31) 
 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. 
 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού 
μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού 
μέσου κατά την φόρτωση. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών 
προ και μετά την εκσκαφή 
 
20.31.01  με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2172 
 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως :  Έξι και εβδομήντα  
              Αριθμητικώς : 6,70 

                                 
  

 

 22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 

 
 

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων 
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την 
θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, 
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος. 

 
  Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 

22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται 
μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, 
υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

 
 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης 

οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών 
διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, 
αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.5   ( 22.15)

 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με 
διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
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Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού 
και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο 
τεμαχισμός των ευμεγέθων 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". 

 

22.15.01  Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 
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    Ολογράφως :  Πενήντα έξι         [*]    
                                 Αριθμητικώς : 56,00                  

                                 
   

ΑΡΘΡΟ: 2.6    ( 22.40) 
 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271.Α  
 

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση 
των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.  
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 
σε στοιχεία σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης 
επιφανείας ή επί στοιχείων μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 
22.10.01 ή 22.10.02.  
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 

22.40.01  Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271Α 
 

ΕΥΡΩ    Αριθμητικώς : 22,50 
                                Ολογράφως :  Είκοσι δύο και πενήντα 

  
 
ΑΡΘΡΟ: 2.7    ΣΧΕΤ-1   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  ΑΕΚΚ 
                                          (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2226) 
 
Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής κατασκευών και κατεδαφίσεων από Εταιρία ανακύκλωσης 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010). Με το άρθρο αυτό 
αποζημειώνεται η διαχείριση πάσης φύσεως υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων (γαιώδη, 
σκυροδέματα, ασφαλτικά κτλ) που θα προκύψουν κατά την κατσκευή του έργου. 
Ο τρόπος επιμέτρησης θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (m3). 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μόνο εφόσον προσκομίζει τα αντίστοιχα παραστατικά 
προσκόμισης των υλικών στο χώρο διάθεσης. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  έξι 
 Αριθμητικά:    6,00  
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ΑΡΘΡΟ: 2.8   (Α-15)  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3,00 m  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1320) 
 

Καθαρισμός οχετού ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων φρεατίων και 
απομάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, με μηχανικά μέσα ή/και χειρονακτικά. Το 
παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και σε σωληνωτούς οχετούς μικρών διαμέτρων 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχομένων δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισμού και 

μέσων,  
 η απασχόληση προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση,  
 η απόθεση και διάστρωση αυτών  
 η δαπάνη των πάσης φύσεως μέτρων ασφαλείας.  

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισμού κοντά στον οχετό (μετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας), η διαμόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να αποφευχθούν 
επανεμφράξεις του οχετού.  
 
Θα επιμετρηθεί το μήκος του οχετού μεταξύ των στομίων εισόδου και εξόδου αυτού 
(περιλαμβανομένων των τυχόν φρεατίων). 
 
Για ένα μέτρο μήκους  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως : Έντεκα και πενήντα 
 Αριθμητικά   :   11,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.9  (15.04) Δοκιμαστική άντληση  από υδρογεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως 
                                    αέρα  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7104 
 

Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένη συσκευή εμφυσήσεως 
αέρα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00 "Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης". 
 

Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων. 
 
Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως :  Δεκαπέντε και πενήντα    
 Αριθμητικώς:  15,50 
 
 
 

 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 

 
ΑΡΘΡΟ: 3.1  (32.02) Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  
 
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 χωρίς χρήση 
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αντλίας σκυροδέματος 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 επί τόπου, οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή 
το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με 
χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και 
πυργογερανό, 

 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος 
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας 
τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 
σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 

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) 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. 
 



23 
 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

32.02.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  
 

  
ΕΥΡΩ               Ολογράφως :  Εβδομήντα οκτώ    
                            Αριθμητικώς:  78,00  
 
 

ΑΡΘΡΟ: 3.2  (32.05) Σκυροδέματα μικρών έργων  
 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες 
σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς 
την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και 
συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση 
ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με 
ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η 
τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02. 
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
32.05.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  
 

 ΕΥΡΩ      Ολογράφως :  Εκατόν έξι    
 Αριθμητικώς:  106,00  

 
 
ΑΡΘΡΟ: 3.3  (32.25) Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 

σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  
 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν 
η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο 
έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και 
εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί 
μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να 
κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 
 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
32.25.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
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Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3223.Α.4  
  

 ΕΥΡΩ      Ολογράφως :  Δεκαέξι και ογδόντα    
 Αριθμητικώς:  16,80  
 
 

ΑΡΘΡΟ: 3.4  (32.25.03) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3223.Α.5  
  

 ΕΥΡΩ  Ολογράφως :  Δεκαέξι και ογδόντα    
 Αριθμητικώς:  16,80  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ  
 

 
ΑΡΘΡΟ: 3.5  (38.02) 
 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  
 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε 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. 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως :  Είκοσι δύο και πενήντα    
Αριθμητικώς:  22,50 
 
 

ΑΡΘΡΟ: 3.6  (38.10) 
 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841  
 

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτών τοίχων και 
συνήθων κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 
"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ         Ολογράφως :  Πέντε και εξήντα    
Αριθμητικώς :   5,60 
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ΑΡΘΡΟ: 3.7  (38.20) 
 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

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 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. 

 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
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Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      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 . 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως :  Ένα και επτά    
Αριθμητικώς:  1,07 

 
 
ΑΡΘΡΟ: 3.8   

  (38.20.03) Δομικά πλέγματα B500C  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ         Ολογράφως :  Ένα και ένα    
                     Αριθμητικώς:  1,01  
  
 

ΑΡΘΡΟ: 3.9   (38.45) 
 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη 
της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του 
οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  
 
 

ΕΥΡΩ         Ολογράφως :  Δύο και είκοσι    
 Αριθμητικώς:  2,20  

 
ΑΡΘΡΟ: 3.10  (11.15) Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής 

προέλευσης 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών 
χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης 
δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. 
πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα 
γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, 
χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 

 Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - 
Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν 
στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων 
συναρμολογημένου καναλιού.  

 Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή 
κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του 
συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των 
πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια 
απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα 
στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των 
πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου 
κατασκευής.   

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των 
καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της 
φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και 
τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.  

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την 
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433. 

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες 
(ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση 
Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN) 

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών 
(ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη 
κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, 
αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 
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Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι 
αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά 
του. 

  
11.15.06 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου 

C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως : Εκατόν εβδομήντα τρία   
                     Αριθμητικά : 173,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: 3.11   Β-66  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ (ΠΚΕ) 
 

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, 
πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα 
εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή 
εκροής και έτοιμα για λειτουργία. 
 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, 
προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των 
φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ 

 το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον 
χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου 
γερανού)  

 η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 
 η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 

οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 
 η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 
 η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη 

συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα  
 η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,  
 η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων 
 η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου  
 η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της 

στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 
 
 η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν  
 η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του 

εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm  
 η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων 

 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου 

 
Β-66.4:  Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια διακόσια εβδομήντα 
  Αριθμητικά  : 1.270,00 
 
 

 

51. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ  
 

 
ΑΡΘΡΟ: 4.1  (51.01)
 Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5101  
 

Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία (καστανιάς, δρυός κ.λ.π.) για στερέωση 
οποποιωνδήποτε κατασκευών (θεμελίων κ.λ.π.) με καθορισμένες διαστάσεις. 
Περιλαμβάνεται η αποφλοίωση, το πελέκημα, η εύθυνση και μόρφωση της αιχμής 
και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Τριακόσια ενενήντα 
  Αριθμητικά: 390,00 

 
 
ΑΡΘΡΟ: 4.2  (51.03) 
 Μεταλλικές αιχμές πασσάλων 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5103  
 

Μεταλλικές αιχμές πασσάλων οποποιωνδήποτε διαστάσεων, από 
σιδηροελάσματα ορθογωνικής διατομής συγκολλημένων και κατεργασμένων 
στην φωτιά (γύφτικα) κατά ορισμένο σχέδιο, με τα υλικά και μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ετοίμων αιχμών  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Δύο και εβδομήντα 
  Αριθμητικά  :   2,70 

 
ΑΡΘΡΟ: 4.3   (51.04)
 Έμπηξη ξύλινων πασσάλων  
 

Έμπηξη ξύλινων πασσάλων μήκους μέχρι 2,0 m με την βαρειά ή μηχανικό 
πασσαλοπήκτη στο προβλεπόμενο βάθος, εντός οποιουδήποτε εδάφους πλην 
ημιβράχου και βράχου, εν ξηρώ ή σε νερό. Συμπεριλαμβάνεται η προστασία των 
κεφαλών με μεταλλική στεφάνη, η ενδεχόμενη τοποθέτησης μεταλλικών αιχμών, 
η διαβροχή του τυχόν ξηρού εδάφους και η κοπής με χειροπρίονο των κεφαλών 
μετά την έμπηξη. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) εμπηχθέντος πασσάλου  
 
51.04.01 Πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5104 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως : Είκοσι 
  Αριθμητικά : 20,00 
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61.  ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  
 

 
 Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 

ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση 
-ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 
θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας 
(νεοπρένιο, EPDM κλπ),  

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών 

στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας 
γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας 
και παλαιάς κατασκευής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ: 5.1     (61.29) 
 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης  

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
  

 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, 
οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε 
υπαρχουσα υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα 
ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με 
οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με 
ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, 
συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, 
πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.  

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 
 

 ΕΥΡΩ   Ολογράφως : Τρία και σαράντα 
      Αριθμητικά : 3,40 

 
ΑΡΘΡΟ: 5.2     (64.10) 
  Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και 
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και 
γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή 
βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης και τελικού χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών 
βαφής).  

 

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 

64.10.03 Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413 
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ΕΥΡΩ        Ολογράφως : Δεκαέξι και ογδόντα 
  Αριθμητικά : 16,80 

  
 
ΑΡΘΡΟ: 5.3     Ε-1.2  Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης 

Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 
Άρθρο Ε-1.2.1  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, 

λειτουργικού πλάτους W5 
 

                          ΕΥΡΩ Ολογράφως : Πενήντα 
                                                        Αριθμητικά :   50,00 

 
 
ΑΡΘΡΟ: 5.4     (Ε-9)   
 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 
 
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  

 η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 
  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 

 
Ε-9.4  Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων 
διαστάσεων: 

 
α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,65 m 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως :  Πενήντα τρία και εβδομήντα  

 Αριθμητικά   :   53,70 
 
 
ΑΡΘΡΟ: 5.5     (Ε-10.1)  Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 

mm (1 ½ ‘’) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 
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Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm 
(σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους 
κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης’’. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για 

την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της 
πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 
12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαμβάνεται) 

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαμέτρου 30 cm 

 η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Τριάντα ένα και δέκα  
 Αριθμητικά   :   31,20 
 
 
 

73.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
 

 
ΑΡΘΡΟ: 6.1     (73.11) 
  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311  
 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας 
άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 
150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm 
αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Είκοσι δύο και πενήντα  
                   Αριθμητικά   :   22,50 
 
 

ΑΡΘΡΟ: 6.2     (45.05)
 Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών 

 

Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, από σκληρούς λίθους λατομείου, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων.  
 

Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή 
επιφάνεια, η κατεργασία των προσώπων σε ορθογωνικά σχήματα ποικίλου 
ύψους, η επεξεργασία των επιφανειών έδρασης και επαφής αυτών ώστε το 
πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει το 1,0 cm, η επεξεργασία των προσώπων, 
η δόμηση κατά εμπλέκτους ανισουψείς δόμους και ο καθαρισμός της επιφάνειας 
από τα κονιάματα. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
 

45.05.01 Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων 
λιθοδομών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4511 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως : Είκοσι δύο και πενήντα  
                 Αριθμητικά   :   22,50 

  
 

ΑΡΘΡΟ: 6.3     (77.67) 
  Χρωματισμοί σωληνώσεων 

 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων  
 

77.67.02 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Δύο και είκοσι πέντε  
                    Αριθμητικά   :   2,25 

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ: 7.1     (62.10.30) ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ, 

ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση ή αντικατάσταση, προβολέα οδοφωτισμού 
ασύμμετρης δέσμης, προστασίας τουλάχιστον IP55, κατάλληλου για λαμπτήρες ατμών 
νατρίου υψηλής πίεσης, χωρίς την λυχνία,  με όλα τα εξαρτήματ που απαιτούνται για την 
στήριξή του.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
 
62.10.30.01  Ισχύος 250W / 400 W  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα 
 Αριθμητικά  :  350,00 

 
ΑΡΘΡΟ: 7.2     (62.10.41) ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 102) 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε 
οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς 
και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-
U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός 
κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά 
στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) 
καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου   
 
62.10.41.01  διατομής 3 x 1,5 mm²  
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δύο και ενενήντα 
 Αριθμητικά  :  2,90 
 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ: 7.3    (62.10.41.02)  διατομής 3 x 2,5 mm²  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και εξήντα 
 Αριθμητικά  :   4,60 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ: 8.1    (Β9.1) Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104 
 
Κατασκευή ξύλινης πέργολας ορθογωνικού σχήματος, από εμποτισμένη ξυλεία, με 
ορθοστάτες διατομής τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδομή μορφής εσχάρας από στοιχεία 
διατομής 0,05 x 0,10 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    Εξήντα   

                  Αριθμητικώς :   60,00 
 
 

ΑΡΘΡΟ: 8.2    (Β10.12) Παγκάκια κήπου 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104 
 
Παγκάκια κήπου με σκελετό από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα Φ 2", βαρέως τύπου, 
διαμορφωμένο σε κουρμπαδόρο και κάθισμα και πλάτη από τρεις δοκίδες από συνθετική 
ξυλεία, τυπικών διαστάσεων 180 x 10 x 4,5 cm, επιστρωμένες με υδατοδιαλυτό χρώμα.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως : Εκατόν ογδόντα     

               Αριθμητικώς : 180,00 
 

 
ΑΡΘΡΟ: 8.3    (Β11.3) Ξύλινος  κάδος 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104 
 
Ξύλινος κάδος, με μεταλλικό σκελετό, ξύλινα πηχάκια και εσωτερικό κάδο από λαμαρίνα. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:  Διακόσια σαράντα   

                Αριθμητικώς : 240,00 
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ΑΡΘΡΟ: 8.4    (Δ3. 3)  Αναρριχώμενα φυτά 
 
Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση 
των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Δ3.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5220 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτά  
          Αριθμητικώς : 7,00 

 
 
ΑΡΘΡΟ: 8.5    (Δ7) Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-1710 

 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους 
σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή 
τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Οκτώ και πενήντα   

               Αριθμητικώς : 8,50 
 
 

ΑΡΘΡΟ: 8.6    (Ε9.3) Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση 
του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του 
εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης 
άρδευσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Μηδέν και ογδόντα   

               Αριθμητικώς : 0,80 
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ΑΡΘΡΟ: 8.7    (Ε16.9)  Διηθητικό φύλλο 

 
Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912 

 
Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, υδατοπερατό, ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, 
αλκάλια και οργανικές ενώσεις (π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.) βιολογικά και 
χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό στους μικροοργανισμούς, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού 
πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (FLL Root Proof Test, FLL 
Guidelines, DIN, CE) 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης 
φύσεως αχρήστων υλικών   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες 
μεταφορές των φύλλων και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης  

 Η τοποθέτηση του διηθητικού φύλλου πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα, με 
επικάλυψη των άκρων του όπως προδιαγράφεται από προμηθευτή, και η επέκτασή 
του καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την 
τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην 
επιμέτρηση). 

 Η συγκόλληση στα άκρα με μαστίχη ή χημικώς συμβατή κόλλα.  
 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 
 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 
Ε16.9.1  Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και δέκα 
 Αριθμητικώς : 2,10 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΣΥ 
Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι Γενικοί και οι 
Ειδικοί όροι, με βάση τους οποίους και σε συνδυασμό με τις Ε.Τ.Ε.Π. (ΦΕΚ 2221/Β΄/30-07-2012) 
και τις Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους των υπόλοιπων συμβατικών 
τευχών πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το Έργο που αναφέρεται παρακάτω στο 
άρθρο 2. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΟ 

2.1 Γενικά 
2.1.1  Με τον όρο "Σύμβαση" νοείται η σύμφωνα με τους όρους των Συμβατικών τευχών ανάθεση 
στον Ανάδοχο της κατασκευής του έργου Ανάπλαση πλατείας «ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ» στο 
Μελισσοχώρι που περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 
 
Αναλυτικά το αντικείμενο της εργολαβίας καθορίζεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 34.000,00 €. 
 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους. Θα υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 για 
τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών. 
 
2.1.2  Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεύχη, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 
 
Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, 
καθορίζονται στη Διακήρυξη. Οι όροι «Σύμβαση», «Σύμβαση Κατασκευής του Έργου» και 
«Εργολαβικό Συμφωνητικό» χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 
 
2.1.3  Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεύχη, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

2.2 Συμβατικό αντικείμενο 
Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών 
περιλαμβάνονται και οι παρακάτω : 
 
- Η πραγματοποίηση όλων των κατασκευών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή. 
 
- Η συντήρηση του Έργου με μέριμνα και δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης. 
 
- Η χρηματοδότηση του Έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του, για τα ενδιάμεσα διαστήματα, εν όψει 
των περιοδικών πληρωμών εκ μέρους του Κ.τ.Ε, της εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών για τις 
οποίες δεν προβλέπονται τμηματικές πληρωμές, κ.λ.π. 
 
- Το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά 
την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 
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του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 που ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

4.1 Συνολική Προθεσμία 
Για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικειμένου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη 
Δημοπράτησης, ορίζεται συνολική προθεσμία τρείς (3) μήνες, από την ημέρα που θα υπογραφεί η 
Σύμβαση. 

4.2 Τμηματικές Προθεσμίες 
Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις : 
 
(α) Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (με την έννοια και με τις συνέπειες των διατάξεων του 
Άρθρου 147 του Ν.4412/2016), για παράδοση τμημάτων του έργου, που η έγκαιρη αποπεράτωσή 
τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου. 
 
(β) Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (με την έννοια των διατάξεων του Άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016), που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου. 
 
Οι βασικές τμηματικές προθεσμίες αφορούν στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και την 
ανάπτυξη του εργοταξίου. Ειδικότερα :  
 

 Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
από τον Ανάδοχο παραδίδεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου (αποκλειστική 
προθεσμία). 

 
 Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον 

Ανάδοχο ολοκληρώνονται όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες – προετοιμασία και ολοκλήρωση 
της εργοταξιακής ανάπτυξης. 

4.3 Ποινικές ρήτρες παραβίασης προθεσμιών 
Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής και τις τμηματικές προθεσμίες 
επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 148 του 
Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
5.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 ο Ανάδοχος οφείλει, 
σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει στη Διευθύνουσα το 
έργο Υπηρεσία, προς έγκριση, το πρόγραμμα κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται 
στην προθεσμία της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
 
5.2 Το χρονοδιάγραμμα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016, 
θα περιλαμβάνει: 
 
(1) Λεπτομερειακή χρονική ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου, με 
διάκρισή τους σε δραστηριότητες με ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες με ευθύνη της 
Υπηρεσίας Επίβλεψης. 
 
(2) Πλήρης αιτιολόγηση στην τεχνική έκθεση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε 
δραστηριότητα συνοδευόμενη με τις αντίστοιχες ποσότητες, η οποία θα αναλυθεί σε επιμέρους 
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εργασίες του Τιμολογίου, ή και σε προεργασίες που δεν προβλέπονται στο Τιμολόγιο. 
 
5.3 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράμματος 
κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας ακέραια την 
ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δημοπρασίας. Για το λόγο 
αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή μεταβολής του 
χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος δεν 
περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε έννοια, συμφωνία της Υπηρεσίας σχετικά με τον τρόπο 
υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

6.1 Μελέτη των συνθηκών του έργου 
6.1.1  Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι 
οι διαγωνιζόμενοι και κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος έχουν, με σκοπό να καταστούν πλήρως ενήμεροι 
των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης καθώς και να εκτιμήσουν με επάρκεια τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση 
της Προσφοράς τους, διερευνήσει πλήρως : 
α. Την περιοχή του έργου. 
β. Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, μηχανικού εξοπλισμού. 
γ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
δ. Τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από το Δημόσιο και Οργανισμούς (π.χ. 
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λ.π.), Τοπικές Αρχές κ.λ.π. 
ε. Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και τα προβλήματα 
εξασφάλισής της. 
ζ. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων. 
η. Τη διαθεσιμότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα. 
θ. Την ανάγκη απρόσκοπτης παροχής νερού στους καλλιεργητές καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής 
των έργων κατά την αρδευτική περίοδο από τις υφιστάμενες υποδομές ή άλλες που θα κληθεί να 
κατασκευάσει ο Ανάδοχος. 
ι. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήματα μπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις 
εργασίες, την πρόοδο, τον τρόπο εκτέλεσης ή την τιμολόγηση αυτών, σε συνδυασμό με τους 
όρους της σύμβασης. 
 
6.1.2  Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα υπεδάφους, 
αποτελέσματα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων, κ.λ.π., τίθενται 
στη διάθεση των διαγωνιζομένων για ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά 
και δεν δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως απλό βοήθημα 
για την σύνταξη των Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζομένων να 
αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε 
οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και 
ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν. 
 
6.1.3  Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα 
εκτελούνται στην περιοχή του έργου από άλλη Υπηρεσία ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, 
ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την μόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την άλλη Υπηρεσία, ή από άλλους 
Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται 
στην σύμβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί 
ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο 
στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία αυτή ή από άλλους Αναδόχους. 
 
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των 
εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της 
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περιοχής του έργου (σχετική είναι η παρ. 13 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016). 
 
6.1.4  Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά 
στους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή 
του προς τη Σύμβαση. 

6.2 Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται 
Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης (και οι διαγωνιζόμενοι κατά την φάση του 
διαγωνισμού), να επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν 
συμπληρωματικές έρευνες κ.λ.π., προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια 
των έργων. 
 
Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των 
"ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον 
Ανάδοχο. 

6.3 Αρχαιότητες και άλλα ευρήματα 
Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύμφωνα και με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. Όπου υπάρχει 
πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των εργασιών που 
πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να υποχρεωθεί να 
εκτελέσει διερευνητικές τομές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, 
ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, αποζημιούμενος σύμφωνα με την Εγκύκλιο 
Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. 
 
Σε περίπτωση αρχαιολογικών τομών εδάφους αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν με προειδοποίηση 
προς την επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η οποία προειδοποίηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 
εργασίμων ημερών. 
 
6.3.1  Αν κατά τις ερευνητικές τομές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων - 
οποιασδήποτε ηλικίας - τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της αρμόδιας Εφορίας 
Αρχαιοτήτων, επισημαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση και με τη 
συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και μέσα 
και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής, αποζημιούμενος σύμφωνα με την Εγκ. 
Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης για σταλίες 
μηχανημάτων και συνεργείων και άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση της βραδείας προόδου 
των ανασκαπτικών εργασιών. 
 
6.3.2  Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρημάτων ανεξαρτήτως του είδους των ανήκει στο 
Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νομοθεσία. 

6.4 Χρήση υλικών, μεθόδων κλπ που καλύπτονται από διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας 

6.4.1  Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούμενα για το 
έργο καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για τη 
χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή 
μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων κ.λ.π. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
 
6.4.2  Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα 
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει 
τις ακόλουθες κυρώσεις: 
 
α. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται με μονομερή ενέργειά του να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόμενο 
λογαριασμό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα 
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον 
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κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει 
τελεσιδικήσει. 
 
β. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 

6.5 Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήματος 
Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του, ή/και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά 
και αστικά. 

6.6 Επίβλεψη - Δικαίωμα της Επίβλεψης να συμπληρώνει παραλείψεις του 
Αναδόχου 

6.6.1  Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό 
Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες 
και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας σε 
όλους τους χώρους / περιοχές στις οποίες θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και 
για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, 
που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την 
επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κ.λ.π.. 
 
Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που 
προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κ.λ.π., 
ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν 
οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών 
Δημοπράτησης. 
 
6.6.2  Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων 
αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του 
Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. 
 
Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί 
ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. 
 
6.6.3  Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης 
εργασιών/ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου 
συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών 
κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου(ων), μέχρι 3.000 € κάθε φορά. 

6.7 Περιοχές μακράν της θέσης του έργου και οδοί μεταφοράς 
6.7.1  Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / 
περιοχές στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. 
 
6.7.2  Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ' αναλογία και για τις 
οδούς που θα χρησιμοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές μεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης 
υποδομής των κ.λ.π. 

6.8 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
6.8.1  Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή, γιατί οι δαπάνες 
και οι αμοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγμένα στις τιμές Προσφοράς του Αναδόχου 
περιλαμβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης τα 
παρακάτω: 
 
α. Η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής του Έργου. 
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β. Η εκπόνηση σχεδίου εκτροπής και ελέγχου ποταμού ή τάφρων και απομάκρυνσης υδάτων και 
εκτροπής της κυκλοφορίας. 
 
γ. Η αποτύπωση του φυσικού εδάφους και η εφαρμογή με πασσάλωση της χάραξης στο έδαφος ή 
η αναπασσάλωση στο έδαφος των κάθε είδους έργων, ανεξάρτητα του αν προβλέπεται στο 
τιμολόγιο ότι περιλαμβάνεται η εργασία αυτή στις τιμές μονάδας της προσφοράς του. 
 
δ. Η τυχόν αναγκαία πύκνωση υψομετρικών αφετηριών (REPERS) που θα τοποθετηθούν σε 
σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Επίσης, ο έλεγχος του υψομετρικού συσχετισμού των REPERS 
της μελέτης που θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις ακρίβειας των κειμένων διατάξεων ή ακόμη 
ενδεχομένως και η ίδρυση νέου χωροσταθμικού δικτύου, εφόσον τούτο απαιτηθεί μετά τους 
ανωτέρω ελέγχους. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει αμέσως μετά την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 
έργο. Επίσης, οι εργασίες ίδρυσης/πύκνωσης και επίλυσης του απαραίτητου πολυγωνομετρικού 
δικτύου οριζοντιογραφικού ελέγχου των εργασιών, με τις απαραίτητες εργασίες συντήρησής του 
σύμφωνα με την πρόοδο του έργου. 
 
ε. Η λήψη των επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με την επίβλεψη και η σύνταξη (από τον 
Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλλει για αρμόδιο 
έλεγχο. Επίσης, η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις σύμφωνα με όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
στ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την 
εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης, οι τυχόν δαπάνες 
μίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή αυτών των 
εργοταξιακών δρόμων, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης του τοπίου των δρόμων αυτών μετά 
την κατασκευή του έργου. 
 
Διευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά δέσμευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο 
καμιά διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενης με οδούς προσπέλασης ανεξάρτητα από τις 
δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψη τους ο δε Ανάδοχος, σε περίπτωση 
έλλειψης τους, είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, το πρόγραμμα 
κ.λ.π. στις δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου να εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις 
τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καμιά αποζημίωση. 
 
ζ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους για 
την απόθεση περισσευμάτων φυτικών γαιών, υπολειμμάτων κάθε είδους έργων, όπως 
οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη 
διάρκεια αυτής, ή το μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης (σε συσχετισμό με το δημοπρατούμενο 
έργο). Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του 
προγράμματος, ή καταβολή αποζημίωσης σχετιζόμενα με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα 
θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κ.λ.π. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που 
να μην δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Αρχών. 
 
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειμένω θα γίνει αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων 
του έργου. 
 
η. Οι δαπάνες των εν γένει μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 9 
της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
 
6.8.2  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και 
μηχανήματα, που είναι αναγκαία, για την κατασκευή του έργου, καθώς και να τα μεταφέρει στο 
εργοτάξιο από τις πηγές λήψης τους. Οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με 
δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία. 
 
6.8.3  Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα σχέδια της Οριστικής 
Μελέτης και με τα Κατασκευαστικά Σχέδια που θα προκύψουν από τις μελέτες εφαρμογής ή που 
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θα εκπονήσει ο ίδιος και θα εγκριθούν προηγουμένως από την Υπηρεσία. 
 
6.8.4  Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 
δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που 
οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε 
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν 
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της 
Σύμβασης μέχρι και την εκπνοή του χρόνου εγγύησης. 
 
6.8.5  Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 
Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 
 
6.8.6 Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση 
της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με το έργο, ή κάποιο τμήμα 
του έργου, όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο αναρμόδιων προσώπων που δεν είναι 
εφοδιασμένα με έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας. 
 
6.8.7 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών 
που απαιτούνται για προσπέλαση προς τις θέσεις απόθεσης των υλικών, καθώς επίσης και οι 
δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων και των παρακαμπτηρίων οδών που θα 
χρειαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 

6.9 Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 
Δεν απαιτείται σύνταξη προγράμματος ποιότητας έργου σύμφωνα με το άρθρο 158 του 
Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

7.1 Τρόπος Υποβολής, Ελέγχου και Εγκρίσεις Επιμετρήσεων του Αναδόχου 
Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών 
υπολογισμών, ή των εφαρμοζομένων υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει 
πρόσθετους υπολογιστικούς ελέγχους με την εφαρμογή άλλων συναφών υπολογιστικών μεθόδων. 
 
Τα επιμετρητικά στοιχεία θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο υποχρεωτικά και σε ψηφιακή μορφή. 

7.2 Μελέτη εφαρμογής 
Επισημαίνεται εδώ ότι κατ' αρχήν, τροποποιητικές μελέτες απαγορεύονται. Αν προκύψει τέτοια 
ανάγκη ο Ανάδοχος (με μέριμνα και δαπάνες του όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο) θα πρέπει: 
 
α. Να αιτιολογήσει πλήρως και εγγράφως την ανάγκη τροποποίησης. 
 
β. Να  εκπονήσει (εφόσον η Υπηρεσία αποδεχθεί τη σχετική εισήγησή του) και υποβάλει την  
τροποποιητική μελέτη, που θα είναι σε κάθε περίπτωση, σύμφωνη με τους όρους δημοπράτησης. 
 
Πριν από κάθε μερική ή ολική εφαρμογή, κατά την κρίση του Αναδόχου, ενός σχεδίου που 
βρίσκεται σε ασυμφωνία με τα υπόλοιπα σχέδια, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ζητήσει έγγραφα, 
έγκαιρα και χωρίς να το αμελήσει από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία οδηγίες κ.λ.π. Σε κάθε τέτοια 
περίπτωση ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρμόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο 
θέμα που θα προκύψει με δικά του μέσα και δαπάνες, σε οποιοδήποτε χρόνο και με οποιοδήποτε 
τρόπο του ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
8.1 Μέσα στις υποχρεώσεις του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο 
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κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισμός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, με τον 
οποίο θα γίνονται οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τοπογραφικά διαγράμματα (σε όσες θέσεις είναι αναγκαία 
και δεν υπάρχουν) στην κατάλληλη (και αποδεκτή από την επίβλεψη) κλίμακα ανάλογα με την 
περίπτωση - για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράμματα θα απαιτηθούν, όπως π.χ. χώρους 
απόθεσης, προσωρινά έργα, εργοταξιακές περιοχές τεχνικά έργα κ.λ.π.. ΄Ολα αυτά τα 
διαγράμματα στον βαθμό που απαιτείται, θα συνδέονται με το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (της 
Γ.Υ.Σ). 
 
Όσα τοπογραφικά διαγράμματα συντάξει ο Ανάδοχος να αναφέρονται στο προβολικό σύστημα 
ΕΓΣΑ ‘87. 
 
Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π.Δ. 696/74 με 
τις τροποποιήσεις που επέφερε το Π.Δ. 515/89, και των συναφών εγκυκλίων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
 
Για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε θέσεις, χώρων απόθεσης, εργοταξιακών 
περιοχών, προσωρινών έργων που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τα μόνιμα έργα ουδεμία αμοιβή 
θα καταβληθεί στον Ανάδοχο. Οι παραπάνω τοπογραφήσεις είναι απαιτητές από τον Κ.τ.Ε για 
λόγους σχετιζόμενους με την επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα θεωρηθούν ότι οι 
σχετικές τους δαπάνες περιλαμβάνονται, κατά τρόπο ανηγμένο, στην οικονομική του προσφορά. 
 
Εφόσον χρειαστεί να γίνουν κτηματολογικά διαγράμματα σε θέσεις, χώρων απόθεσης, 
εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών ή και μόνιμων έργων ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα 
εκπονήσει με τη νόμιμη αμοιβή που προβλέπεται. 

8.2 Γλώσσα 
Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι υπολογισμοί θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

9.1 Απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259(ΦΕΚ Β’ 1312/10) και κατ’ εφαρμογή του Ν. 2939/2001 όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/2010 ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει σχετική σύμβαση με 
εταιρεία διαχείρισης προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφών, την οποία θα προσκομίσει στη 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου. Οι οποιεσδήποτε 
αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων, θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μην δημιουργούν 
οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και πάντοτε ύστερα από αρμόδια έγκριση. Σε περίπτωση 
που η αποκατάσταση των αποθεσιοθαλάμων δεν γίνεται από τον Ανάδοχο όπως προβλέπεται 
από τα τεύχη δημοπράτησης, τους νόμους και τις διατάξεις, τότε επιβάλλεται στον Ανάδοχο 
ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 5.000,00 ΕΥΡΩ ανά στρέμμα επιφανείας που δεν έχει 
αποκατασταθεί. Η παραπάνω ποινική ρήτρα παρακρατείται άμεσα από τον επικείμενο προς 
πληρωμή λογαριασμό ή τις εγγυήσεις του Αναδόχου μετά από έγγραφη εντολή της επίβλεψης. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των λοιπών ευθυνών του (αστικών, ποινικών κ.λ.π) λόγω της 
παραπάνω παρακράτησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

10.1 Επιμετρήσεις 
Για τις Επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 
Για κάθε φάση επιμέτρησης του έργου απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του αναδόχου των 
αντιστοίχων επιμετρητικών στοιχείων. 
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10.2 Πιστοποιήσεις - Πληρωμές 
Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του 
Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 και θα υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα. 
 
Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο 152 του 
Ν. 4412/2016, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενημερότητας κ.λ.π., 
που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και του Ν. 4412/2016. Αν συντρέχουν 
περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κ.λ.π., κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και 
των λοιπών όρων δημοπράτησης, αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό. 
 
Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου θα 
προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά, και τα παραστατικά 
καταβολής των απαιτούμενων κρατήσεων. 

10.3 Γενικά έξοδα και όφελος Αναδόχου – Επιβαρύνσεις 
Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ στα εκατό 
(18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου και 
των τυχόν Νέων Τιμών Μονάδας. 
 
Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις 
στα υλικά που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου. 
 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει 
τον Κ.τ.Ε. 

10.4 Τιμές μονάδας νέων εργασιών 
Εάν παραστεί η ανάγκη σύνταξης νέων τιμών μονάδας αυτό θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
 
Για τις νέες τιμές θα εφαρμοστούν τα νέα τιμολόγια του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (ΦΕΚ 639Β΄/20-3-
2013) και η με αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ  με την οποία εγκρίθηκαν διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Δ11γ/0/9/7/7-2-
2013 «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, 
Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και 
Λιμενικών» (ΦΕΚ Β΄363/2013). 
 
Εφόσον απαιτηθούν βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθώματα μηχανημάτων, σύμφωνα 
με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεων 
Τιμών Δημοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης ΕΔ2α/01/35/Φ.2.5/26-4-
82 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 218/τΒ/1982). 

10.5 Αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων 
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από 
το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. 
 
Σε κάθε Λογαριασμό, για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας κατανομής 
εργασιών. 

10.6 Απολογιστικές εργασίες 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές 
εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εκτελέσει. 
 
Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος με τον χρόνο 
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συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 

10.7 Τροποποίηση του προϋπολογισμού 
Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 
έργου, ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016, άρθρο 156. 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

11.1 Ημερολόγιο έργου 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 
και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο Γραφείο του Εργοταξίου. 
 
Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, 
βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες, για την τήρηση ημερολογίων του έργου 
και βιβλίου καταμέτρησης αφανών εργασιών. 

11.2 Στατιστικά στοιχεία 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη, εκτύπωση και παράδοση ενός αντιτύπου και του αρνητικού, ή 
εναλλακτικά σε ψηφιακή μορφή, σειράς εγχρώμων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του 
έργου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν ημερομηνία λήψης και θα είναι ταξινομημένες θεματικά σε 
φακέλους άλμπουμ με αναγραφή σε υπότιτλο του αντικειμένου τους. Οι ψηφιακές φωτογραφίες θα 
παραδοθούν και σε ψηφιακό οπτικό δίσκο (CD) ταξινομημένες θεματικά σε φακέλους αρχείων με 
αναγραφή της θέσης επέμβασης. 

11.3 Μητρώο Έργου 
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, μαζί με την Τελική Επιμέτρηση, 
Μητρώο του Έργου, που θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στην συνέχεια: 
 
- Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίμακα 1:5.000 που θα απεικονίζει την θέση των επεμβάσεων 
με την ονομασία των οδών και την απόσταση αυτής από χαρακτηριστικά σημεία (διασταύρωση, 
κτίρια, κλπ) 
 
- Πίνακα που θα συνοδεύει το σχέδιο της οριζοντιογραφίας και θα περιγράφει το είδος της 
βλάβης και την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε για την αποκατάστασή της.  
 
- Ψηφιακό φωτογραφικό αρχείο πριν και μετά την επέμβαση για την αποκατάσταση της 
βλάβης.. 
 
- Τυπικές διατομές και διάφορες λεπτομέρειες σε κατάλληλες κλίμακες όπου απαιτείται από τη 
φύση της βλάβης, που θα απεικονίζουν τα έργα «όπως κατασκευάσθηκαν». 
 
Τα παραπάνω θα παραδίδονται επιπλέον σε CD-R τα οποία θα είναι αριθμημένα και θα φέρουν τα 
εξής: 
α) Το όνομα της Αναδόχου Εταιρίας ή Κοινοπραξίας 
β) Τοv τίτλο των παραδοτέων 
γ) Τη θέση του κατασκευασθέντος τμήματος 
δ) την ημερομηνία παραγωγής 
ε) τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου) και σε 
έντυπη μορφή. 
 
Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των σχεδίων της 
μελέτης, και η ένδειξη : «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ». 
 
- Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την 
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κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες μελλοντικής συντήρησης, 
στον απολογισμό ποσοτήτων και κόστους του έργου, όπως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο που 
κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα μπορούσε, μελλοντικά, να χρησιμεύσει στο έργο. 
 
- Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα 
εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
- Συνολικά, θα υποβληθούν δύο (2) σειρές τευχών και σχεδίων του μητρώου του έργου, 
τοποθετημένες σε ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες. 
 
Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της, κατά την παρ. 2 
του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, τελικής επιμέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και 
εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 
 
11.4 Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των παραπάνω στοιχείων του παρόντος 
άρθρου θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

12.1 Γενικοί όροι 
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεων του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης 
των ασφαλιστικών συμβάσεων. 
 
Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ε.Ε. και να 
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
 
Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 
400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις  του Ν.Δ. 400/1970  και συνεπώς δεν 
γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 
 
Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυνυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 
400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/1985. 
 
Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 
προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π., και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο 
πάνω ασφαλιστηρίων. 
 
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: 
 
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 
 
- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος 
άρθρου και της υπολοίπου Ε.Σ.Υ. και 
 
- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του Κ.τ.Ε. 
 
Η έγκριση του Κ.τ.Ε έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 
ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και 
των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. 
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Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος 
και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται 
με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να 
καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο. 
 
Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόμο 489/76 
και το Π.Δ. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους 
όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
 
Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να 
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία. 
 
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την 
Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε. 
υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε/ 
συνέταξε ως ανάδοχος. Επίσης, υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, 
αποθηκών του κ.λ.π. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 
 
Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο έργο από 
οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο τον 
Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του. 
 
(2) Ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα 
 
- να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές 
 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 
 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων 
 
Η υπό του Κ.τ.Ε άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 
οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 
 
(3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου 
της Ε.Σ.Υ. «περί Ασφαλίσεων» και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμιά 
εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. Διαφορετικά, η 
Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική 
εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην 
περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 
 
Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 
 
(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται 
υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε 
αντίθετη προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν 
επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 
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(3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και 
εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το 
ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

12.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις 
υποχρεώσεις του 

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός μηνός από τη σχετική 
ειδοποίηση. 
 
Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από τον Κ.τ.Ε σαν μη συμβατές με τις 
αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, ο Κ.τ.Ε δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του 
Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις), στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί 
με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές 
δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 
ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 
καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει 
τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα: 
 
- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς 
τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. 
 
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
 
- ή να αναζητήσει  το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους  υπερημερίας) με  τις νόμιμες 
διαδικασίες  είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 
 
Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 
 
- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και 
 
- για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων 
ποσών. 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο 
ποσό των ασφαλίστρων, ο Κ.τ.Ε, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, 
δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του 
Αναδόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση του. 
 
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του Κ.τ.Ε είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που 
κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 15.2.1. 
Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους 
των ασφαλιστηρίων. 
 
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα: 
 
- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 
 
- ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
 
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, 
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παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κ.λ.π., για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης 
ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο 
Κ.τ.Ε, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το 
συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής 
πληρωμή, ο Κ.τ.Ε θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
 
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το Έργο, 
σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων 
από τον Κ.τ.Ε και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

12.3 Διαδικασία ελέγχου από τον Κ.τ.Ε της επάρκειας των ασφαλιστικών 
συμβάσεων με ασφαλιστική περίοδο εκκινούσα από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος 
αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης θα γίνει πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων Ο 
έλεγχος από τον Κ.τ.Ε θα αφορά: 
- την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών 
 
- την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ. 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση που να καλύπτει 
όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ πριν την υπογραφή της σύμβασης του έργου, 
θα πρέπει να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως "Βεβαίωση 
Ασφάλισης" (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια 
αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
 
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 
δεκαπέντε  (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική 
σύμβαση να είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον Κ.τ.Ε, 
συνεπάγεται αφ' ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (3.000 €), αφ' ετέρου τη 
διαδικασία σύναψης από τον Κ.τ.Ε στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου 
ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν) τις συμβατικές απαιτήσεις, πληρωμή 
ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως αναλυτικότερα αναφέρεται παραπάνω. 

12.4 Ασφάλιση του προσωπικού του έργου 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το 
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα 
Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κ.λ.π.). 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι 
ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κ.λ.π.). 
 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως 
συνεργάτες του αναδόχου. 
 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
 



Σελ. 17/35 
 

Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον 
Κ.τ.Ε όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων. 
 
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης του 
έργου. 

12.5 Ασφάλιση του έργου «Κατά παντός κινδύνου» 

12.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "κατά παντός κινδύνου" και σύμφωνα με 
τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη 
συνολική αξία του υπό κατασκευή έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω 
αναπροσαρμογές του αρχικού συμβατικού ποσού. 
 
(2) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε  απώλειας, ζημίας, ή 
καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως 
απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη 
μελέτη ή /και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, 
ανθρώπινο λάθος κ.λ.π.). 
 
Επίσης, η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 
 
-Βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 
σπάνιας εμφάνισης. 
 
-Βλάβες/καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το Έργο ατυχήματα και ζημιογόνα 
συμβάντα. 
 
Ομοίως θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους 
μέχρι την ενσωμάτωση τους στο Έργο. 
 
(3) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η 
διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική 
Παραλαβή του Έργου 
 
(4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίες εξαιρούνται 
διεθνώς) προκαλούμενες από τις ακόλουθες – και μόνο αυτές – αιτίες. 
 
α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή 
κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας 
 
β. ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση 
πυρηνικού καυσίμου 
 
γ. ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με 
ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα 
 
δ. πρόστιμα ή / και ποινικές ρήτρες. 
 
(5) Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώματος της υπασφάλισης. 
 
(6) Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται "κατά παντός κινδύνου" και οι μόνιμες ή/και 
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν "παρακείμενη περιουσία" καθώς επίσης και ο 
πάσης φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιμοποιηθεί για το Έργο, 
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σύμφωνα με σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

12.5.2 Αντικείμενο Ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και 
ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και Περιόδου 
Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών 
του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται 
στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης 
περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών 
Όρων και πρόκλησης υποβάθμισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. 
 
Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις. 

12.5.3 Διάρκεια της Ασφάλισης 
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική 
Παραλαβή του Έργου 

12.5.4 Όρια Αποζημίωσης 
Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα: 
 
α. Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων:     300.000. €/περιστατικό 
 
β.  Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο: 300.000. €/περιστατικό 
 
γ.  Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των παθόντων: 1.000.000.000 € /περιστατικό 
 
δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής 
κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ' ελάχιστον: 4.500.000€ 
 
Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο 
Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 
50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου. 
 
Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση 
ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο. Τα όρια αποζημίωσης δεν 
θα πρέπει να είναι μικρότερα από 100.000 € / άτομο, 300.000 € / ομαδικό ατύχημα και 600.000 € 
για όλη την περίοδο ασφάλισης. 

12.6 Ασφάλιση αυτοκινήτων 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των 
Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 
Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο 
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, 
όποτε του ζητηθεί. 
 
Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, 
χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση. 
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12.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ασφαλιστικές συμβάσεις 
του έργου. 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί 
όροι: 
 
12.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης 
φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα 
πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε), οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 
 
12.7.2 Ο Κ.τ.Ε., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, θεωρούνται 
Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την 
εφαρμογή του παραρτήματος " Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων" (cross liability), το οποίο 
καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων 
φορέων. 
 
12.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 
τυχόν κατά: 
 
- του Αναδόχου 
 
- και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του 
 
- και/ή του Κ.τ.Ε 
 
- και/ή των Εκπροσωπουσών τον Κ.τ.Ε Υπηρεσιών και/ή των Συμβούλων τους 
 
Και/ή μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης τους ή 
συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, 
οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε 
ποσό για βλάβη και/ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη αυτών. 
 
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κ.λ.π., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που 
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
 
12.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, 
προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία κ.λ.π., 
αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση 
της Υπηρεσίας. 
 
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα 
και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) 
η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης 
εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να 
καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό 
αυτό. 
 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον 
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση. 
 
12.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, 
των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή 
ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων. 
 
12.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την 
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έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση 
της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο' και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 
 
Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 15.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη της 
Υπηρεσίας και/ή των Συμβούλων της και/ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 
του Αστικού Κώδικα. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

14.1 Διεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο 
14.1.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει 
στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του και την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του. Θα δηλώσει 
επίσης το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 
κατασκευής του έργου τον  Προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου ο οποίος: 
 
(α) θα είναι έμπειρος διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, ή άλλης ισότιμης Σχολής, 5-ετούς 
τουλάχιστον πείρας στην κατασκευή και διοίκηση αναλόγου φύσεως και μεγέθους έργων, που θα 
διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
(β) θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το 
εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε εκτός εργοταξίου απασχόλησή του με 
θέματα που θα αφορούν αυστηρά στο υπόψη έργο. Όταν απουσιάζει ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο 
εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι μηχανικός από το υπόλοιπο προσωπικό. Για τον 
αντικαταστάτη θα πρέπει επίσης να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 
 
(γ) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον 
Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, 
ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής 
κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, 
επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ). 
 
(δ) θα είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη 
και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, 
καθώς και κάθε τρίτου. 
 
14.1.2 Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία 
υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του και ότι δεν 
απασχολείται αλλού ή κατέχει σε άλλη εταιρεία ταυτόχρονα και αντίστοιχη με το έργο 
υπευθυνότητα ή άλλη έμμισθη θέση εργασίας. Ομοίως και ο αναπληρωτής του. 
 
14.1.3 Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και 
λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία μπορεί 
κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο Μηχανικό, σε 
περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν 
είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να 
ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει 
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μόνιμα τεχνικός διερμηνέας. 
 
14.1.4 Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή 
της για τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να το απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης 
στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Επίσης, η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, 
όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 
 
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν 
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει 
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

14.2 Προσωπικό του Αναδόχου 
Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που καθορίζουν οι 
διατάξεις των άρθρων 136 και 138 του Ν. 4412/2016, είναι, υποχρεωμένος να συμμορφωθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, και προς τα παρακάτω: 
 
14.2.1 Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισμό του Προϊσταμένου του Εργοταξιακού γραφείου 
(εργοταξιάρχης) και του αντικαταστάτη του, υποχρεούται να στελεχώσει μονίμως το εργοτάξιο με 
επιτελείο από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση 
και εκτέλεση του έργου. 
 
14.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, 
προσωπικό (Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Τεχνολόγοι Μηχανικοί και Εργοδηγοί) που θα καλύπτει 
όλες τις ανάγκες του έργου. Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται συνεχώς επί τόπου κατά την 
περίοδο των εργασιών και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο. 
 
14.2.4 Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα υπογράφει το ημερολόγιο του έργου 
καθημερινά. 
 
14.4 Επίσης, ο Ανάδοχος θα διαθέσει επιπλέον ειδικούς επιστήμονες στη σύνταξη των μελετών, 
κατασκευαστικών σχεδίων κ.λ.π. Η διάθεσή τους στα εργοταξιακά γραφεία ή σε άλλα γραφεία του 
Αναδόχου θα γίνεται κατά περίπτωση και για τα αναγκαία κάθε φορά χρονικά διαστήματα. 
 
14.5 Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική 
άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του Αναδόχου και σύμφωνα με την 
ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία. 
 
14.6 Τα βιογραφικά των ατόμων του προσωπικού του Αναδόχου θα υποβληθούν μαζί με το 
οργανόγραμμα και θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Η μη συμμόρφωση 
του αναδόχου με το ελάχιστο οργανόγραμμα που επιβάλλεται από την παρούσα Ε.Σ.Υ θα είναι 
αιτία της εφαρμογής του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κακή 
συνεργασία ή έλλειψη προσόντων και υπηρεσιών με την Υπηρεσία, αυτή δύναται να ζητήσει την 
άμεση αντικατάσταση των με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τον εργοταξιάρχη και τον αντικαταστάτη 
αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 15: – ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

15.1 Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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 
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305/96* (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

15.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει 
όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7). 
 
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.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7 και αρ.182 του Ν.3669/2008. 
 
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). 
 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του 
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. 
δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 
294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 

15.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί τα ακόλουθα : 

15.3.1 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 τα 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 η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ.138 
παρ.7 & 8). 
 
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 
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ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.4412/2016(αρ.138 παρ.7 & 8). 
 
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 οι οποίες 
ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016 αρ 138. 
 
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 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, η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172). 
 
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 με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

15.3.2 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 
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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 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 (αρ.18 παρ.9). 

15.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη 
των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 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 Δ/νσεις, Τμήματα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 
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αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 
ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και 
την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

15.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ.Α.Υ 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 Σ.Α.Υ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σ.Α.Υ. 
 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

15.4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο. 

15.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 
 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 
 
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 
 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων 
κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 
 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, 
πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη 
πυροσβεστήρων, κ.λ.π. : 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(αρ.30, 32, 45). 
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π.Δ. 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π.Δ. 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 
 
στ.Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους 
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες 
για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16- 18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι 
τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ. 9, παρ. γ). 
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15.4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - 
εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες 
κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου. 
 
β. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 
216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 
παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 
3542/07 (αρ.30). 
 
γ. 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 (αρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

15.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ. 
2). 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με 
μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : 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 ). 
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15.5. 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 : 

15.5.1 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 κα οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 κα 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). 
 

ΑΡΘΡΟ 16: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 17: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ – ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

17.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με την ασφάλεια του 
έργου, των εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταστάσεων και 
κατασκευών 

17.1.1 Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη) 
να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι 
σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία ατόμων. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών. Είναι 
υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, επ' ωφελεία του προσωπικού του, των 
εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που 
μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνες του να παίρνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών, τη διατήρηση και 
τη συντήρηση τους. 
 
Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την 
σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη. 
 
17.1.2 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την 
πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η 
υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων 
εργασιών. 
 
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Επίβλεψη έχει το 
δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασμό του 
Αναδόχου. 
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17.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση με τις τεχνικές 
απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την 
κατασκευή των έργων. 

17.2 Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών 
17.2.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις 
προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις 
γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. 
Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε και άρθρο 12 της Ε.Σ.Υ.) τον ιδιοκτήτη του Έργου έναντι 
οποιουδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων 
τους 
 
17.2.2 Η πιο πάνω υποχρέωση του αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου 
εκτελούνται εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, χώροι απόθεσης, δρόμοι που 
χρησιμοποιούνται κ.λ.π. 

17.3 Προστασία των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. 
κ.λ.π. 

17.3.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες 
στην εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. και από την ανάγκη εξασφάλισης της 
κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να 
υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρμογή αντιοικονομικών 
ή/και χρονοβόρων κατασκευαστικών μεθόδων, για να ανταποκριθεί 
  
στις ανάγκες κατασκευής των έργων με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες 
κατασκευές, τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 
 
17.3.2 Εργασίες εκσκαφών σε τμήματα οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κ.λ.π. 
γενικά πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων, για τα 
οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 
 
17.3.3 Οποιαδήποτε ζημιά, 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 καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη 
επανόρθωσης της ζημιάς. 
 
17.3.4 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κρουστικά μέσα, ή άλλα μέσα εκσκαφής (π.χ. 
εκρηκτικά σε βραχώδεις εμφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις 
αρμόδιες Αρχές, κάθε ζημιά που τυχόν προκύψει πραγματική ή αποθετική των γύρω κατασκευών 
κ.λ.π. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνο, τον Ανάδοχο. 
 
17.3.5 Δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω 
αναφερθείσες αιτίες και οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες ανεξάρτητα από τις 
δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συμφέρον 
χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης με τα χέρια. 
 
17.3.6 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης 
του έργου και κοντά σ' αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε., σωλήνες 
ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες 
κατασκευής έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις αρμόδιες εταιρίες ή 
Οργανισμούς, Υπηρεσίες, ή και τον ίδιο και εργασίες για την μετατόπιση στύλων, ή απομάκρυνση 
υπαρχουσών γραμμών κ.λ.π. 
 
17.3.7 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την 
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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 παράλληλων 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 εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν βλάβες, θα 
βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο. 
 
Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν με 
τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Ανάδοχο. 
 
17.3.8 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων 
εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε περιοχές επηρεαζόμενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, με δικές του 
δαπάνες και φροντίδες να εφοδιασθεί με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των 
θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. 
να μεριμνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειμένου να ενεργήσει, παρουσία 
εκπροσώπων τους, διερευνητικές τομές για την επισήμανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν 
συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους. 
 
Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων του να έλθει σε επαφή με τους Ο.Κ.Ω. και να επισημάνουν τα τυχόν προβλήματα 
που θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) 
και να συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για 
χρονοδιαγράμματα που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των μεθόδων εργασίας 
του και μηχανικού εξοπλισμού κ.λ.π. 
 
17.3.9 Στον καθορισμό της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του άρθρου 4 αυτής της Ε.Σ.Υ. 
έχουν παρθεί υπόψη οι κάθε είδους καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από την 
τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. 
 
17.3.10 Επιπλέον, σχετικά με τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονται τα 
ακόλουθα: 
  
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τις 
συναντώμενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την κατασκευή του έργου, από τις 
παραπάνω εγκαταστάσεις κ.λ.π., συνοδεύοντας τις αναφορές του με υποδείξεις λύσης για τα 
δημιουργούμενα τεχνικά προβλήματα. 
 
β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων, που δημιουργούνται από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κ.λ.π. 
τροποποιώντας στην ανάγκη το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και τη διαδοχή εργασιών, 
ή ακόμη και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες μετά από ειδική εντολή της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, χωρίς να προκύπτει από τους λόγους αυτούς κανένα δικαίωμα για τον Ανάδοχο, για 
παράταση προθεσμίας του ολικού χρόνου; αποπεράτωσης του έργου. 
 
γ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή η απόληψη 
του υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση, υπέχοντας ευθύνη 
σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

18.1 Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας 
18.1.1 Ο Ανάδοχος  οφείλει  να παίρνει,  με  δικές του δαπάνες,  τα επιβαλλόμενα  για κάθε  
περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ατόμου ή μέσου ή 
οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων; είναι δε μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές 
και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από 
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δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα 
εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του. 
 
18.1.2 Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του να προβαίνει στην πλήρη 
σήμανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα 
με τον ισχύοντα Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας, και, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την 
εγκύκλιο του τ.ΥΔΕ ΒΜ5/30058/6-12-82 με την οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στη 
σήμανση έργων που εκτελούνται σε κατοικημένες περιοχές" {ΦΕΚ 121/τΒ/23-3-83) ή την Εγκύκλιο 
του τ. ΥΔΕ ΒΜ5/30428/17-6-80 με την οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήμανση 
έργων που εκτελούνται έξω από κατοικημένες περιοχές (ΦΕΚ 589/τΒ/30-6-80). 
 
Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα ευδιάκριτα, μέρα και 
νύκτα, σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. 
 
18.2 Εφόσον η Υπηρεσία το ζητήσει, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή 
και να υποβάλει σε τακτή προθεσμία Ειδική Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης, την οποία θα εγκρίνει 
η Υπηρεσία. 
 
18.3 Εφόσον δεν λαμβάνονται τα προαναφερθέντα μέτρα, και εκτός από τις αστικές και ποινικές 
κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες από την 
Υπηρεσία, όπως παρακάτω: 
 
Για κάθε επιμέρους εργασία και για κάθε μέρα κατά την οποία θα διαπιστώνεται από τον 
Επιβλέποντα, ή τους άμεσους Προϊσταμένους του ατελής σήμανση των εκτελουμένων έργων, ή 
γενικά πλημμελής συμμόρφωση του Αναδόχου στα προαναφερθέντα μέτρα ασφάλειας, 
επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιμο, από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ή το 
νόμιμο αναπληρωτή αυτού, υπό μορφή ποινικής ρήτρας, μέχρι εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (150 €) ανά 
περίπτωση. 
 
Η επιβολή του παραπάνω προστίμου μπορεί να επαναλαμβάνεται για κάθε περίπτωση και μέρα, 
μέχρι τη συμμόρφωση του Αναδόχου, και παρακρατείται από τον αμέσως προσεχή λογαριασμό. 
Τα παραπάνω πρόστιμα τα οποία έχουν παρακρατηθεί προσωρινά, οριστικοποιούνται, μειώνονται 
ή διαγράφονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, η οποία 
υποβάλλεται δια της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της επιβολής του προστίμου. 

18.4 Εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
18.4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά 
την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να μη 
παρεμποδίζεται άμεσα ή έμμεσα η κυκλοφορία γενικά οχημάτων, δικύκλων και (τυχόν) πεζών από 
τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την 
  
εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, την δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
κατασκευών, την μεταφορά υλικών κ.λ.π. 
 
18.4.2 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών 
συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, 
έστω και με κατάλληλες παρακάμψεις ή άλλα προσωρινά έργα. 

18.5 Απαιτήσεις εξασφάλισης κυκλοφορίας 
18.5.1 Διακοπή της κυκλοφορίας μικρής χρονικής διάρκειας (ολιγόωρης ως μιας ημέρας) θα 
επιτρέπεται κατά περίπτωση ύστερα από συνεννόηση με τις Τοπικές Αρχές, με βάση την 
δυνατότητα εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου. Για αναγκαίες διακοπές κυκλοφορίας 
χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης της μιας ημέρας θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλισθούν 
εναλλακτικές διαδρομές με παρακαμπτήριες οδούς. 
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18.5.2 Οι πινακίδες κυκλοφορίας και τα άλλα τροχαία σήματα που απαιτούνται για την καθοδήγηση 
της κυκλοφορίας θα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις εγκρινόμενες από την Υπηρεσία, θα 
διατηρούνται όσο είναι αναγκαίο και θα απομακρύνονται όταν δεν απαιτούνται πλέον, με μέριμνα 
και ευθύνη του Αναδόχου. Η στήριξη των σημάτων πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να παραμένουν 
σταθερά στη θέση τους, ανεπηρέαστα από τον άνεμο και τις δονήσεις που οφείλονται στην 
κυκλοφορία. 
 
Όταν απαιτείται, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει κάθε υπάρχουσα πινακίδα κυκλοφορίας ή 
άλλα τροχαία σήματα όταν πια δεν απαιτούνται, ή να τα απομακρύνει και να τα αποκαθιστά στην 
προηγούμενη θέση και κατάστασή τους, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, τον υπάρχοντα 
προγραμματισμό και τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 

18.6 Χρήση υφισταμένου οδικού δικτύου 
18.6.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη 
σε γέφυρες, δρόμους και χωματόδρομους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση των ως 
οδών μεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα 
φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με τον σκοπό να αποφύγει 
κάθε ζημιά, η ασυνήθη φθορά των γεφυρών οδών και χωματόδρομων. 
 
18.6.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο 
μέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, χωματόδρομων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν 
αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη Δημοπράτησης. 
 
18.6.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί όλες τις προσπελάσεις και τις οδούς που θα 
χρησιμοποιεί για την πρόσβαση προς τις θέσεις εκτελούμενων έργων, καθώς και τις 
παρακαμπτήριες οδούς. Οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά στις υφιστάμενες οδούς ή στις 
προσπελάσεις ή στις παρακαμπτήριες οδούς, θα αποκαθίσταται αμέσως από τον Ανάδοχο. 
 
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς του θα ισχύουν οι προβλεπόμενες ποινές της ανωτέρω 
παραγράφου 18.3 και επιπλέον η Υπηρεσία θα προβαίνει στην αποκατάσταση με δικά της 
συνεργεία, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 19: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

19.1 Ευθύνη του Αναδόχου για εξεύρεση χώρου εγκατάστασης του (των) 
εργοταξίου (ων) του 

Πέραν των όσων ορίζονται στην Απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου, θα 
ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 
19.1.1 Ο Κύριος του έργου ουδεμία  υποχρέωση αναλαμβάνει για να απαλλοτριώσει ή και να 
παραχωρήσει χώρους απόθεσης, για εγκαταστάσεις κ.λ.π. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να 
εξευρεθούν και ενοικιασθούν ή να αγορασθούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική του μέριμνα και 
δαπάνη. 
  
19.1.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική 
αιτία γιατί, κατά την υποβολή της προσφοράς του δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση 
των τοπικών συνθηκών. 
 
19.1.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και 
διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των 
εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται 
μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του Κυρίου του έργου, θα πρέπει να είναι της έγκρισης της 
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Υπηρεσίας. 
 
19.1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εξεύρει δημόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις 
αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τους από τον αρμόδιο για την διαχείρισή 
τους φορέα και από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (αποθεσιοθαλάμων, χώρου 
απόθεσης εργοταξίων κλπ) γίνεται από τον αρμόδιο φορέα και με όρους χρήσης που θα 
εκπληρούν τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. Οι όροι αυτοί θα 
αναγράφονται στην σχετική άδεια χρήσης η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα και δαπάνες του 
αναδόχου. 
 
19.1.5 Έτσι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα 
χρησιμοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του όπως: 
 
- αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών 
 
- προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσεως αντικειμένων (υλικών κλπ) 
 
- συνεργείων συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού του 
 
- χώρων στάθμευσης μηχανικού του εξοπλισμού 
 
Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/ και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
19.1.6 Αν οι συνθήκες του έργου, ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό, ή ο κίνδυνος περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών 
στους χώρους αποθήκευσης ή απόθεσης, τότε θα αποτίθενται μόνον τα υλικά εργασίας μιας 
ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή 
πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π. γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται 
στις τιμές μονάδας των εργασιών. 

19.2 Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου 
19.2.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την φύλαξη κάθε υλικού, 
μηχανήματος, εργαλείου κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του 
εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το 
κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κ.λ.π.). Σε περίπτωση 
απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή 
τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη 
ή να αποκαταστήσει το υλικό κ.λ.π., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική 
του αποζημίωση. 
 
19.2.2 Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των 
χώρων της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι 
υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και 
κανονισμούς της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ 
ΑΔΕΙΩΝ 

20.1 Τήρηση Νόμων κ.λ.π. διατάξεων 
20.1.1 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις 
Αστυνομικές διατάξεις ή διαταγές καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, 
Δημοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο 
στον Ανάδοχο και στις εργασίες του. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που 
διέπουν την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
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20.1.2 Επισημαίνεται επίσης η Υποχρέωση του Αναδόχου να μεριμνήσει για την τήρηση στο 
εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία για την εφαρμογή των 
επιβαλλομένων μέτρων ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

20.2 Υποχρέωση για ενημέρωση της επιβλέπουσας υπηρεσίας 
Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κ.λ.π. υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην 
Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
του Έργου και τα έγγραφα των διάφορων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, 
ασφάλειας κ.λ.π. 
 
Η υποχρέωση αυτή αφορά και τις περιπτώσεις που τέτοια έγγραφα του αποστέλλονται από 
υπερεθνικούς οργανισμούς, αρχές άλλων χωρών κ.λ.π. 

20.3 Υποχρέωση του Αναδόχου να μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων αδειών 
20.3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε άδειας, 
που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κλπ και που απαιτείται για την εκτέλεση 
των εργασιών του. Για το αίτημα του Αναδόχου για την παραπάνω άδεια θα ενημερώνεται η 
Υπηρεσία Επίβλεψης. 
 
Η Υπηρεσία Επίβλεψης θα βοηθήσει δια εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση των αδειών, στην 
έκταση που είναι αναγκαίο και εφικτό. Τούτο δεν μειώνει την οποιαδήποτε ευθύνη του Αναδόχου, 
ανεξάρτητα με την ύπαρξη, ή μη, και /ή την αποτελεσματικότητα τέτοιας βοήθειας. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και 
την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να μην προκύπτει καμιά καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων. 

20.4 Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τις περιπτώσεις υπερωριακής, 
νυκτερινής εργασίας - εργασίας σε αργίες και εορτές 

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύμφωνα 
με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας 
εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της 
ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους 
τους Νόμους και κανονισμούς που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και 
Εορτές ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμιά ιδιαίτερη 
αποζημίωση. 
 
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ' όσον κρίνεται απαραίτητη και 
δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να 
εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές. 
 
Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία αυτό δεν θα 
αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. 
 
Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του 
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς 
και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από 
κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση και ώρες 
κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις ώρες κοινής 
ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την 
περιοχή και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση. 
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ΑΡΘΡΟ 21: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 174  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 175 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 176 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 24: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
24.1 Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προμηθευτεί και 
μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία, και προσωρινές εγκαταστάσεις, για 
την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία. 
 
24.2 Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα 
μηχανικά κ.λ.π. μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, 
τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε 10ήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, 
να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό του κλπ, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας. 
 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η 
Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου. 
 

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 26: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 27: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 162  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 28: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 29: ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 
ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

29.1 Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των: 
α.  Διοικητικής Παραλαβής για χρήση. 
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β.  Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, 
γ.  Προσωρινής παραλαβής του κατασκευασθέντος έργου, 
δ.  Χρόνου εγγύησης  και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης 
του κατασκευασθέντος έργου, 
ε.  Οριστικής Παραλαβής του έργου, 
 
ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 168,169,170,171 και 172. 

29.2 Συντήρηση των έργων 
29.2.1 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 171 του N. 4412/2016, οφείλει να συντηρεί το έργο 
μέσα στο χρόνο εγγύησης και να εκτελεί με δική του οικονομική επιβάρυνση όλες τις εργασίες 
επισκευών, ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζημιών, ελαττωμάτων, 
ατελειών ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στον χρόνο εγγύησης, 
ώστε το έργο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 
 
Ο χρόνος συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. 
 
29.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα το έργο 
κατά το χρόνο εγγύησης με σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων. Στις επισκέψεις θα 
καλείται να παρευρίσκεται και ο Ανάδοχος. 
 
29.2.3 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες επισκευών ή 
επανορθωτικές εργασίες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και 
μάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης) και σε βαθμό που να ικανοποιούν 
λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών 
των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 
 



  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  
(Σ.Α.Υ.) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ     :  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
                 «ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ»  
                  ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 
 
ΑΡ. ΜΕΛ : 3/2020 
 



  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Σ.Α.Υ.) 

(Π.Δ. 305/96) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
1. ΓΕΝΙΚΑ ...................................................................................................................................................9 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................................................9 
1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................................... 11 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .................................................................................................... 12 
2.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ............................................................................................................... 12 
2.2 ΣΤΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ................................................................................................ 13 
2.3 ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ............................................................................. 14 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ .................................................................. 14 
4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ................. 14 
5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ....................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
5.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
5.3 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ..................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
5.4 ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ....................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
5.5 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .......................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
5.6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδ
5.7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ........................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
5.8 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ...................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
5.9 ΓΕΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ....... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
5.10 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ............................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
5.11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ...... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

6. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
6.1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ........................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
6.2 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ........................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ .................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ............................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ .. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
 

  



  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας συντάχθηκε και ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω 
Νόμοι, Διατάγματα, Κανονισμοί, Αποφάσεις κλπ, 
 Το Π.Δ. 22/12/33 (ΦΕΚ 406Α) «Περί ασφαλείας εργατών και Υπαλλήλων εργαζομένων επί 

φορητών κλιμάκων». 
 Το Π.Δ.14/3/34 (ΦΕΚ 112Α) «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των 

πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π.»,  
 Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΕΚ177Α) «Περί απαγορεύσεως της χρήσεως μολυβδούχων χρωμάτων». 
 Το Β.Δ.16-3-50 (ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων».  
 Το Π.Δ.435/73(ΦΕΚ 327Α) «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως 

αντλιοστασίων». 
 Η Υ.Δ.Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266Β) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».  
 Ο Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων 

μισθωτών». 
 Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α) «Περί όπλων και εκρηκτικών υλών».  
 Το Π.Δ. 212/76 (ΦΕΚ 78Α) «Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων εις 

μεταφορικός ταινίας και προωθητάς εν γένει». 
 Το Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α) «Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών».. 
 Το Π.Δ. 17/78 (ΦΕΚ 3Α) «Περί συμπληρώσεως του από 22/12/33 Π.Δ. περί ασφάλειας εργατών 

και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων». 
 Το Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20Α) «Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των απασχολουμένων εις 

εργασίας συγκολλήσεων».  
 Την Υ.Α. 12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισμού 

Ασθενείας του Ι.Κ.Α.». -Το Ν. 778/80 (ΦΕΚ 193Α) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδομικών εργασιών».  

 Το Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260Α) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού».  

 Ο Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις 
οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». 
 Το Π.Δ, 329/83 (ΦΕΚ 118Α & 140Α)  
 Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α) «Κύρωση της υπ. αριθμ. 62 Διεθνούς Σύμβασης εργασίας που αφορά 

στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση 
με αυτή». 

 Η Υ.Α. 130646/84 (ΦΕΚ 154Β) «Ημερολόγιο μέτρων Ασφαλείας».  
 Ο Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων».  
 Το Π.Δ. 307/86 (ΦΕΚ135Α) «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται 

σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους 
(δΟ/1107/ΕΟΚ)».  

  Το Π.Δ. 94/87 (ΦΕΚ54Α) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό 
μόλυβδο και τις ενώσεις των ιόντων του κατά την εργασία(82/605/ΕΟΚ)». 

 Το Π.Δ. 315/87 (ΦΕΚ 149Α) «Σύσταση επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας 
(ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων».  

 Η Υ.Α. 131325/87 (ΦΕΚ 467Β) «Σύσταση μεικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές 
και εργοταξιακά έργα»  

 Το Π.Δ. 70α/88 (ΦΕΚ 31Α & 150Α) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
αμίαντο κατά την εργασία». 

 Το Π.Δ. «71/88 (ΦΕΚ 32Α) «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων».  
 Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας και 

Γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχν. Ασφαλείας για τις 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.1568/85».  

 Ο Ν. 1767/88 (ΦΕΚ 63Α) «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-



  

κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης εργασίας».  
 Η ΚΥΑ 7755/160/88 (ΦΕΚ 241 Β) «Λήψη μέτρων προστασίας στις βιομηχανικές-

βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και 
εκρηκτικών υλών».  

 Το Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106Α) «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα 
υπόγεια έργα».  

 Η ΚΥΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονισμός για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση 
σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών». 

 Η Υ.Α. 3046/304/30.1.89 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός Κανονισμός».  
 Ο Ν. 1837/89 (ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση 

και άλλες διατάξεις».  
 Η Υ.Α. 130627/90 (ΦΕΚ 620Β) «Καθορισμός επικίνδυνων, βαρειών ή ανθυγιεινών 

εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων».  
 Το Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Τροποττ. Π.Δ. 49/991 (ΦΕΚ 180Α)».  
 Το Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 86/188 ΕΟΚ».  

 Η Υ.Α.Β. 15233/3.7.91 (ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά με συσκευές αερίου».  
 Το Π.Δ. 49/91(ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Π.Δ. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός 

και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».  
 Η Υ.Α. 4373/1205/23-3-93 (ΦΕΚ 187Β) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με 

την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ηζ Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τα μέτρα ατομικής προστασίας». 

 Η Υ.Α. 31245/93 ΥΠΕΧΩΔΕ «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων».  
 Το Π,Δ, 77/93 (ΦΕΚ 34Α) «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούςκαι 

βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.307/86(ΦΕΚ 
135Α) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ».  

 Το Π.Δ. 377/93 (ΦΕΚ 160Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 
89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές».  

 Η Κ.Υ.Α. 16440/Φ. 10.4/445/93 (ΦΕΚ 756Β) «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης 
στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και 
χρήση μεταλλικών σκαλωσιών».  

 Το Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για την 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους, 
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ». 

 Το Π.Δ, 396/94 (ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την 
χρήση απ τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/6567 ΕΟΚ». 

 Το Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α) «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον 
χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και 
οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ» 

  Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ». )  

 Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112Α) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των 
εποπτευομένων απ αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις».  

 Η Υ.Α. 378/94 (ΦΕΚ 705Β) «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και 
επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».  

 Το Π,Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας ή και 
υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/58/ΕΟΚ».  

 Η Κ.Υ.Α. 5905/Φ15/839/95 (ΦΕΚ611Β) 
 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 38935/95 



  

 Το Π.Δ. 6/95 (ΦΕΚ 6Α) «Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 396/94(ΦΕΚ 
220Α), 397/94(ΦΕΚ 221Λ), 398/94(ΦΕΚ 221*), 399/94(ΦΕΚ221Α)».  

 Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/564/ΕΟΚ», 

 Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α) «Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ΕΟΚκαι 91/383/ΕΟΚ». 

 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 

 Το Π.Δ. 18/96 
 Οι ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 52206/97 και 1130159/97 
 Το Π.Δ. 175/ 97 (ΦΕΚ 150Α) 
 Το Π.Δ. 62/98 (ΦΕΚ 67Α) «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΟΚ».  
 Το Π.Δ 159/99 (ΦΕΚ 157Α) «Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων-τροποποίηση του 

Π.Δ. 17/96». 
 Το Π.Δ. 219/00 (ΦΕΚ 190Α) «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων ποι 

αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος τη< Ελλάδας, στο 
πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών».  

 Η Απόφ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/177 της 2/14.3.2001 (ΦΕΚ 266Β) «Πρόληψη εργασιακού 
κίνδυνου κατά την μελέτη έργου» 

 Η Απόφ. ΔΕΕΠ/Ο1Κ/85 της 14.5/1.6.2001 (ΦΕΚ 686Β) «Καθιέρωση του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΎ ως απαραιτήτων 
στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο τι οριστικής ή / και της μελέτης 
εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο». 

 

1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

α) Τίτλος του έργου 

«Ανάπλασης της περιοχής του Αθάνατου Νερού στην Δ.Κ. Μελισσοχωρίου» του Δήμου 
Ωραιοκάστρου 

β) Είδος έργου και χρήση αυτού 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η συντήρηση – αναβάθμιση των υπαρχόντων 
υπαίθριων υποδομών της περιοχής του Αθάνατου Νερού προς αποκατάσταση της 
ασφάλειας από τους χρήστες του και προς ανάδειξη του εν λόγω σημείου ώστε να 
αποτελέσει τόπος προσέγγισης τόσο κατοίκων της περιοχής, όσο και επισκεπτών. 

γ) Σύντομη περιγραφή του έργου 

Συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

 
 Ο καθαρισμός της κοίτης του ρέματος μέσω της αποψίλωσης και εκρίζωσης 

θάμνων και φυτών που δεν εντάσσονται στην προβλεπόμενη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου καθώς και ο καθαρισμός του υπάρχοντος οχετού. 

 Αποξήλωση – καθαίρεση του μικρού τοιχείου που βρίσκεται επί της οδού 

Κρυονερίου (διότι το ύψος δεν καλύπτει το ύψος της οδού) και κατασκευή νέου 

τοιχείου αντιστήριξης, το οποίο θα φέρει σιδηρούν κιγκλίδωμα.  

 Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο πρανές, επένδυση με φυσικούς λίθους και 

δημιουργία παρτεριού. 



  

 Η δημιουργία αναβαθμών στην πλατεία του Αθάνατου Νερού προς μείωση των 

υπαρχόντων μεγάλων ρύσεων και η επίστρωση τους με πλάκες από σχιστόλιθο 

καθώς και τοποθέτηση εξοπλισμού (ξύλινα παγκάκια, ξύλινοι κάδοι κλπ). 

 Αισθητική παρέμβαση στην είσοδο της πλατείας και τοποθέτηση επιγραφής. 

 Συντήρηση της πηγής (νερομάνας) με σκοπό την επαναλειτουργία της που θα 

επιτευχθεί με την δημιουργία ενός εκ νέου φρεατίου, στην θέση του υπάρχοντος και 

επένδυση της με πλάκες από σχιστόλιθο και παράλληλα τοποθέτηση ξύλινης 

πέργολας. 

 Επένδυση με φυσικούς λίθους των τοιχείων της γέφυρας. 

 Δημιουργία μονοπατιών από εδαφικό υλικό και ξύλινη υποστήριξη από την οδό 

Κρυονερίου προς την πηγή. Πλησίον των μονοπατιών θα τοποθετηθεί ξύλινη 

περίφραξη προς αύξηση της ασφάλειας των χρηστών. 

 Συντήρηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου φωτισμού με σκοπό την 

επίτευξη ενός διακριτικού αποτελέσματος, με στόχο την ανάδειξη τόσο της πηγής 

όσο και της φυσικής βλάστησης, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφαλείας κατά 

την διάρκεια των νυκτερινών ωρών.    

 Τσιμεντόστρωση της παρόδιας οδού και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο παράσυρσης φερτών υλικών κατά την διάρκεια 

έντονων βροχοπτώσεων. Στο σημείο ένωσης της παρόδιας οδού με την οδό 

Κρυονερίου θα τοποθετηθεί  τυποποιημένο κανάλι με εσχάρα. 

δ) Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου με έδρα τη διεύθυνση Κομνηνών 76, ΤΚ 
570 13 και Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Ο ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί μετά από δημοπρασία. 

ε) Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ 

Συντάκτης του ΣΑΥ είναι η υπάλληλος του Δήμου Ωραιοκάστρου Γαλάνη Κυριακή 
ειδικότητας Δομικών Έργων ΔΕ. 

στ) Φάσεις εκτέλεσης του έργου 

Οι φάσεις εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εργασίες που θα γίνουν χωρίζονται σε : 
1. Προπαρασκευαστικές εργασίες, χωματουργικές εργασίες, καθαιρέσεις και 
εκθαμνώσεις 
2. Εργασίες σκυροδέτησης 
3. Εργασίες κατασκευής περιφράξεων, επενδύσεων και επιστρώσεων 
4. Εργασίες Η-Μ και πρασίνου 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

2.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος φορέας θα είναι υπεύθυνος για να : 



  

Α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης 
των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμηθείας μέσων και 
εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 
προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 
εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 
Β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη 
λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν 
από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων 
Γ) Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 
Δ) Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 
Ε) Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα 
αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μετρά για την αποτροπή παρόμοιων 
ατυχημάτων 
ΣΤ) Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη 
διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 
Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφαλείας έχει την 
υποχρέωση : 
Α) Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 
επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 
Β) Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

2.2 ΣΤΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με τη Εργατική Νομοθεσία ο εργοδότης που συνδέεται με σχέση εργασίας με 
τον εργαζόμενο θα εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς 
όλες τις πτυχές της εργασίας και θα λαμβάνει μετρά που θα εξασφαλίζουν την υγεία και 
ασφάλεια των τρίτων. Προς τούτο θα λαμβάνει τα αναγκαία μετρά πρόληψης 
ακολουθώντας τις γενικές αρχές πρόληψης που είναι : 
 Αποφυγή των κινδύνων 
 Προσαρμογή της εργασίας στον εργαζόμενο 
 Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν 
 Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνων 
 Προγραμματισμός της πρόληψης 
 Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους 
 Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε με τα μέτρα ατομικής 

προστασίας 
 Προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις 
 Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους 

 
Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα:  

- Έχει στη διάθεση του την γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία 
κινδύνων  

- Θα εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας 
διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο το έργο τους προκειμένου να μην υπάρξουν 
ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία των εμπλεκομένων, να αποτρέψει 
οποιοδήποτε συμβάν το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση η έμμεση ζημία 
σε οποιοδήποτε ακίνητο, να προκαλέσει καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε 
οποιαδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία με αποτέλεσμα να βλάψουν την 
αποτελεσματικότητα και την καλή φήμη του οικονομικού φορέα και του Κυρίου του 
Έργου. 

Ο οικονομικός φορέας σε περίπτωση συνεργασίας του με υπεργολάβους και 
εξωτερικά συνεργεία, θα διασφαλίσει ότι αυτοί έχουν θέσει τους ίδιους στόχους και την 



  

ίδια πολιτική στα θέματα της Υγιεινής και Ασφάλειας. 

2.3 ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σύμφωνα με τον Νόμο 1 396/53. άρθρο 8. και το Π.Δ. 305/86. θα τηρούνται τα 

ακόλουθα έντυπα επί τόπου του έργου: 
• Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας & Γιατρού Εργασίας (εφόσον 

απαιτείται από τον αριθμό των απασχολουμένων στο έργο), στο οποίο θα 
αναγράφονται οι υποδείξεις των Τ.Α. & Γ.Ε. για τα μέτρα που θα λαμβάνονται καθώς και 
περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας. 

• Βιβλίο Ατυχημάτων όπου θα καταγράφονται όλα τα ατυχήματα του συμβαίνουν στο 
έργο ανεξαρτήτως της σοβαρότητας τους. 
Επιπλέον θα τηρούνται: 

- Αρχείο με όλα τα αντίγραφα των νόμιμων δικαιολογητικών των μηχανημάτων 
και οχημάτων, του Αναδόχου, των Υπεργολάβων και των εξωτερικών 
συνεργείων που απασχολούνται στο έργο. 

- Αρχείο με αντίγραφα όλων των νόμιμων αδειών, όλων των οδηγών και των 
χειριστών του έργου. 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα : 
 Να αποκτούν σωστή πληροφόρηση από τον ανάδοχο τους κινδύνους στο χώρο 

εργασίας και τα μέτρα που θα ληφθούν 
 Να απομακρύνονται από τον κίνδυνο, όταν έχουν βάσιμο λόγο να πιστεύουν ότι υπάρχει 

επικίνδυνος και σοβαρός λόγος για την ασφάλεια και την υγεία τους. 
 
Επίσης έχουν το καθήκον : 
 Να συνεργάζονται όσον το δυνατόν πιο στενά με τον Προϊστάμενο τους για την 

εφαρμογή καθορισμένων μέτρων υγείας και ασφάλειας 
 Να φροντίζουν για την ασφάλεια και υγεία των ιδίων αλλά και των άλλων συναδέλφων 

που επηρεάζονται από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις τους στο χώρο εργασίας. 
 Να χρησιμοποιούν και φροντίζουν τα μέσα ατομικής προστασίας, προστατευτικό 

ρουχισμό και εγκαταστάσεις που τίθενται στη διάθεση τους και να μην καταστρέφουν ότι 
παρέχεται για την προστασία αυτών και των συναδέλφων τους 

 Να αναφέρουν στον άμεσο προϊστάμενο τους κάθε κατάσταση που πιστεύουν ότι μπορεί 
να εγκυμονεί κίνδυνο τον οποίο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους 

 Να συμμορφώνονται με τα καθορισμένα μέτρα ασφαλείας και υγείας 
 Εκτός από περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, οι εργαζόμενοι δεν θα παρεμβαίνουν, να 

μετακινούν, να τροποποιούν ή να αφαιρούν τις συσκευές ασφαλείας που παρέχονται για 
την προστασία τους καθώς και να επεμβαίνουν σε μέθοδο ή εργασία που υιοθετείται για 
το σκοπό της πρόληψης ατυχημάτων 

 Δεν θα χειρίζονται ή να επεμβαίνουν σε εξοπλισμό που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να 
χειρίζονται και να συντηρούν. 

4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για κάθε επιμέρους φάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται 
να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους 
κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των 
αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του υπογράφοντος για την ένταση 
των κινδύνων. 

α) Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι : 
είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση - 

υπόφαση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε 
παλαιά οικοδομή), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα 



  

επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το 
έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κ.λπ.), 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι 
περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή 
γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

β) Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 

κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 
είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την 

κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι 

μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 
γ) Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 

περιπτώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Φ1 Προπαρασκευαστικές εργασίες 
 

 

 

1 

2 

3 

 

Φορτοεκφορτώσεις 

Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 

Εκθαμνώσεις 

 

Φ2 Σκυροδετήσεις 
 

 

 

1 

 

2 

 

Ξυλότυποι – οπλισμοί - 

σκυροδετήσεις 

Φρεάτια – τυπ. Κανάλια 

Φ3 Τοποθετήσεις 
1 

2 

Ξύλινες και σιδηρές περιφράξεις 

Επενδύσεις - επιστρώσεις 

Φ4 Έργα Η-Μ και πρασίνου 
1 

2 

Εργασίες Η-Μ 

Εργασίες πρασίνου 
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Κίνδυνοι Κωδικός Πηγές κινδύνων Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η  Φάση 4η 
Φ11 Φ12 Φ13 Φ21 Φ22  Φ31 Φ32    Φ41 Φ42 

01000. Αστοχίες εδάφους              
01100, Φυσικά πρανή 1101 Κατολίσθηση. Απουσία /ανεπάρκεια υποστήριξης 2 2 2 2 2  2 2    2 2 
 1102 Αποκολλήσεις. Απουσία /ανεπάρκεια προστασίας 2 2 2 2 2  2 2    2 2 
 1103 Στατική επιφόρτιση. Ανατινάξεις              
 1104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία              
 1105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις              
 1106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός              
01200. Τεχνητά πρανή & εκσκαφές 1201 Κατάρρευση. Απουσία /ανεπάρκεια υποστήριξης              
 1202 Αποκολλήσεις. Απουσία /ανεπάρκεια προστασίας              
 1203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση.              
 1204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις /εξοπλισμός.              
 1205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία.  1            
 1206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις.              
 1207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός.              
01300. Υπόγειες εκσκαφές 1301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα              

 1302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής 
υποστύλωση              

 1303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη 
υποστύλωση              

 1304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής              
01400. Καθιζήσεις 1401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές              
 1402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή              
 1403 Διάνοιξη υπογείου έργου              
 1404 Ερπυσμός 1 1 1 1 1  1 1    1 1 
 1405 Γεωλογικές/ γεωχημικές μεταβολές              
 1406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα 3 3 3 3 3  3 3    3 3 
 1407 Υποσκαφή/απόπλυση              
 1408 Στατική επιφόρτιση              
 1409 Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία 2 2 2           
 1410 Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία              
01500. Άλλη πηγή 1501               
 1502               
                
                
                
                
                
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό              
02100. Κίνηση οχημάτων και 
μηχανημάτων 2101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος    1          

 2102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων    1          
 2103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου    1          
 2104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος- οχήματος              
 2105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου              
 2106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων    1          
 2107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση    1          
 2108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία              
 2109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός              
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Κίνδυνοι Κωδικός Πηγές κινδύνων Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η  Φάση 4η 
Φ11 Φ12 Φ13 Φ21 Φ22  Φ31 Φ32    Φ41 Φ42 

02200.Ανατροπή οχημάτων και 
μηχανημάτων 2201 Ασταθής έδραση    1          

 2202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου    1          
 2203 Έκκεντρη φόρτωση              
 2204 Εργασία σε πρανές              
 2205 Υπερφόρτωση              
 2206 Μεγάλες ταχύτητες              
02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη 2301 Στενότητα χώρου              
 2302 Βλάβη συστημάτων κίνησης              
 2303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις              
 2304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-παγιδεύσεις μελών              
 2305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους.              
02400. Εργαλεία χειρός 2401  2 2 2 2 2  2 2    2 2 
 2402               
 2403               
02500. Άλλη πηγή 2501               
 2502               
 2503               
03000. Πτώσεις από ύψος              
03100. Οικοδομές-κτίσματα 3101 Κατεδαφίσεις              
 3102 Κενά τοίχων              
 3103 Κλιμακοστάσια              
 3104 Εργασία σε στέγες              
03200. Δάπεδα εργασίας-προσπέλαση 3201 Κενά δαπέδων              
 3202 Πέρατα δαπέδων              
 3203 Επικλινή δάπεδα 2 2 2 2 2  2 2    2 2 
 3204 Ολισθηρά δάπεδα 2 2 2 2 2  2 2    2 2 
 3205 Ανώμαλα δάπεδα 2 2 2    2     2 2 
 3206 Αστοχία υλικού δαπέδου              
 3207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες              
 3208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες              
 3209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης              
 3210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού              
 3211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση              
03300. Ικριώματα 3301 Κενά ικριωμάτων              
 3302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης              
 3303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης              
 3304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος              
 3305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση              
03400. Τάφροι/ φρέατα 3401 Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ 3 3 3 2 2  3 2    3 3 
 3402               
03500. Άλλη πηγή 3501               
 3502               
 3503               
04000. Εκρήξεις. Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα              
04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις 4101 Ανατινάξεις βράχων              
 4102 Ανατινάξεις κατασκευών              
 4103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων              
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Κίνδυνοι Κωδικός Πηγές κινδύνων Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η  Φάση 4η 
Φ11 Φ12 Φ13 Φ21 Φ22  Φ31 Φ32    Φ41 Φ42 

 4104 Αποθήκες εκρηκτικών              
 4105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών              
 4106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων              
04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση 4201 Φιάλες ασετυλίνης /οξυγόνου              
 4202 Υγραέριο              
 4203 Υγρό άζωτο              
 4204 Αέριο πόλης              
 4205 Πεπιεσμένος αέρας              
 4207 Δίκτυα ύδρευσης              
 4208 Ελαιοδοχεία /υδραυλικά συστήματα              
04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση 4301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη              
 4302 Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων              
 4303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων              
 4304 Συρματόσχοινα              
 4305 Εξολκεύσεις              
 4306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων              
04400. Εκτοξευόμενα υλικά 4401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα              
 4402 Αμμοβολές              
 4403 Τροχίσεις/λειάνσεις              
04500. Άλλη πηγή 4501               
 4502               
 4503               
05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων              
05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός 5101 Αστοχία. Γήρανση              
 5102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση              
 5103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση              
 5104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση              
 5105 Κατεδάφιση              
 5106 Κατεδάφιση παρακειμένων              
05200. Οικοδομικά στοιχεία 5201 Γήρανση πληρωτικών στοιχειών              
 5202 Διαστολή-συστολή υλικών              
 5203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων              
 5204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα              
 5205 Φυσική δυναμική καταπόνηση              
 5206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση              
 5207 Κατεδάφιση              
 5208 Αρμολόγηση/αποαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων              
05300. Μεταφερόμενα υλικά- 
Εκφορτώσεις 5301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 1 1 1 1 1  1 1    1 1 

 5302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 1 1 1  1 1    1 1 
 5303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1 1 1 1  1 1    1 1 
 5304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 1 1 1 1 1  1 1    1 1 
 5305 Ατελής /έκκεντρη φόρτωση              
 5306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου              
 5307 Πρόσκρουση φορτίου              
 5308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους              
 5309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1 1 1 1 1  1 1    1 1 
 5310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση 1 1 1 1 1  1 1    1 1 
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Κίνδυνοι Κωδικός Πηγές κινδύνων Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η  Φάση 4η 
Φ11 Φ12 Φ13 Φ21 Φ22  Φ31 Φ32    Φ41 Φ42 

 5311 Εργασία κάτω από σιλό              
                
5540. Στοιβαγμένα υλικά 5401 Υπερστοίβαση              
 5402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού              
 5403 Ανορθολογική απόληψη              
05500. 'Άλλη πηγή 5501               
06000. Πυρκαγιές                
06100. Εύφλεκτα υλικά 6101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων              
 6102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων              
 6103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ, εύφλεκτα              
 6104 Ασφαλτοστρώσεις/ χρήση πίσσας              
 6105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά              
 6106 Αυτανάφλεξη-απορρίμματα              
 6107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία              
06200. Σπινθήρες και 
βραχυκυκλώματα 6201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση              

 6202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση              
 6203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση              
 6204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα              
06300. Υψηλές θερμοκρασίες 6301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις              
 6302 Χρήση φλόγας- κασσιτεροκολλήσεις              
 6303 Χρήση φλόγας- χυτεύσεις              
 6304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις              
 6305 Πυρακτώσεις υλικών              
06400. Άλλη πηγή 6401               
 6402               
 6403               
07000. Ηλεκτροπληξία              
07100. Δίκτυα-εγκαταστάσεις 7101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα              
 7102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα              
 7103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα              
 7104 Προϋπάρχοντα  επίτοιχα δίκτυα              
 7105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου              
 7106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία              
07200. Εργαλεία-μηχανήματα 7201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα              
 7202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 2 2 2 2 2   2 2   2 2 
07300. Άλλη πηγή 7301               
 7302               
 7303               
08000. Πνιγμός/ασφυξία              
08100. Νερό 8101 Υποβρύχιες εργασίες              
 8102 Εργασίες εν πλω-πτώση              
 8103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου              
 8104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση              

 8105 Παρόχθιες/παράλληλες εργασίες. Ανατροπή 
μηχανήματος              

 8106 Υπαίθριες λεκάνες /δεξαμενές. Πτώση 3 3 3 3 3   3 3   3 3 
 8107 Υπαίθριες λεκάνες /δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος              
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Κίνδυνοι Κωδικός Πηγές κινδύνων Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η  Φάση 4η 
Φ11 Φ12 Φ13 Φ21 Φ22  Φ31 Φ32    Φ41 Φ42 

 8108 Πλημμύρα. Κατάκλιση έργου 3 3 3 3 3  3 3    3 3 
08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 8201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι              
 8202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί              
 8203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ.              
 8204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου              
08300. Άλλη πηγή 8301               
 8302               
 8303               
09000. Εγκαύματα              
09100. Υψηλές θερμοκρασίες  9101 Συγκολλήσεις/συντήξεις              
 9102 Υπέρθερμα ρευστά              
 9103 Πυρακτωμένα στερεά              
 9104 Τήγματα μετάλλων              
 9105 Άσφαλτος/πίσσα              
 9106 Καυστήρες              
 9107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών              
09200. Καυστικά υλικά 9201 Ασβέστης              
 9202 Οξέα              
 9203               
09300. 'Αλλη πηγή 9301               
 9302               
 9303               
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες              
10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες              
 10102 Θόρυβος/δονήσεις              
 10103 Σκόνη              
 10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός               
 10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας              
 10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας              
 10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας              
 10108 Υγρασία χώρου εργασίας              
 10109 Υπερπίεση/ υποπίεση              
 10110               
 10111               
10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια              
 10202 Χρήση τοξικών υλικών              
 10203 Αμίαντος              
 10204 Ατμοί τηγμάτων              

 10205 Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, 
διαλύτες              

 10206 Καπναέρια ανατινάξεων              
  10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης              
 10208 Συγκολλήσεις              
 10209 Καρκινογόνοι παράγοντες              
 10210               
 10211               
10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη              
 10302 Μολυσμένα κτίρια              
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Κίνδυνοι Κωδικός Πηγές κινδύνων Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η  Φάση 4η 
Φ11 Φ12 Φ13 Φ21 Φ22  Φ31 Φ32    Φ41 Φ42 

 10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισμούς              

 10304 Χώροι υγιεινής              
 10305               
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5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα 
κάθε φορά μέτρα. Επίσης περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για 
την προστασία των εργαζόμενων, αλλά δεν προβλέπονται από την νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν 
είναι επαρκής για την συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους. Η αναγραφή της 
σχετικής νομοθεσίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.  

5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
Οι γενικές αρχές πρόληψης βάσει των οποίων λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την προστασία 
της Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων είναι: 
 Διατήρηση του εργοταξίου σε καλή κατάσταση όσον αφορά την τάξη και υγιεινή. 
 Καθορισμός των θέσεων εργασίας και του τρόπου μετακίνησης σε αυτές. 
 Συνθήκες μεταφοράς των διαφόρων υλικών 
 Τακτική συντήρηση, έλεγχος πριν την έναρξη λειτουργίας καθώς και περιοδικός 

έλεγχος των μηχανημάτων ώστε να αποτείνονται τυχόν δυσλειτουργίες που θα 
μπορούσαν να μειώσουν την ασφάλεια των εργαζομένων. 

5.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

- Που βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του. 
- Που βρίσκεται, τι περιέχει και τι χρησιμοποιείται για κάθε περίπτωση το φαρμακείο πρώτων 

βοηθειών. 
- Ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια ασφαλείας 

και φόρμα. 
- Ότι απαγορεύεται το κάπνισμα στο μέτωπο εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου 
- Ότι απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίζει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, 
- εάν δεν του έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενο του. Ότι 

απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση 
- Ότι απαγορεύεται η εκκίνηση οποιαδήποτε συσκευής η μηχανήματος εάν δεν έχει τοποθετηθεί 

ο προστατευτικός εξοπλισμός ασφαλείας και εάν δεν έχει απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο 
προσωπικό. 

- Οτι απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων, κλπ σε δρόμους διαφυγής ώστε να 
διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι. 

- Ότι απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία 
- Ότι απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας ενώ δεν έχει προηγηθεί 

συνεννόηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό. 
- Ότι απαγορεύεται σε οποιονδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των 

προστατευτικών διατάξεων και περιφράξεων των μηχανημάτων και μηχανών κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας τους. 

- Ότι απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι 
κανένα άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή η 
εργάζεται κοντά σ' αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση. 

5.3 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) 
Για την παθητική προστασία των εργαζομένων έναντι ατυχήματος ή βλάβης στην υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε αντίξοες καιρικές συνθήκες χορηγείται στους εργαζόμενους 
κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός και ρουχισμός ανάλογα με το είδος της εργασίας και τους 
πιθανούς κινδύνους. Κάθε εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τον απαιτούμενο για την εργασία του 
προστατευτικό εξοπλισμό υπογράφοντας τη σχετική επιστολή παραλαβής των ΜΑ Π.που θα του 
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χορηγηθεί από τον ανάδοχο (επισυνάπτεται στο Παράρτηυα αίτηση προμήθειας ΜΑΠ). 
Οι βασικές προϋποθέσεις που θα ισχύσουν για τα Μ.Α.Π είναι: 
 Η σχεδίαση και η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (όλα θα φέρουν τη 

σήμανση ΟΕ) 
 Θα υπάρχουν σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα 
 Οι κατασκευαστικές προδιαγραφές θα ανταποκρίνονται στους συγκεκριμένους κινδύνους, στη 

φύση και τις συνθήκες εργασίας 
 Θα υπάρχει ασφαλής και αποτελεσματική προσαρμογή στα ατομικά σωματικά χαρακτηριστικά των 

εργαζομένων 
 Θα είναι πάντα σε καλή κατάσταση, χωρίς ελαττώματα, καθαρά και έτοιμα για άμεση χρήση και 

τέλος 
 Θα υπάρχει συμβατότητα μεταξύ τους, ώστε να μπορούν, όποτε χρειάζεται, να χρησιμοποιούνται 

ταυτόχρονα και αποτελεσματικά από έναν εργαζόμενο εκτεθειμένο σε πολλαπλούς κινδύνους. 
 

Οι εργαζόμενοι θα κάνουν σωστή χρήση του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και 
ρουχισμού που τους παρέχεται, θα λαμβάνουν οδηγίες για την ορθή χρήση του ατομικού εξοπλισμού 
και ρουχισμού. Η Εταιρία θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας σε 
ικανοποιητικά αποθέματα. 

Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η πιστή 
εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών. Κάθε εργαζόμενος : 
 θα φοράει πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες και κράνος όταν κυκλοφορεί στο χώρο του 

εργοταξίου 
 θα φοράει πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση μιας 

συγκεκριμένης εργασίας 
 θα διατηρεί σε καθαρή και καλή κατάσταση τα Μ.Α.Π.. θα φροντίζει να τα αλλάζει όταν θα 

παρουσιάσουν φθορά και θα τα αποθηκεύει σε κατάλληλο μέρος για να μην καταστρέφονται. 
Η παροχή όλων των Μ. Α. Π. γίνεται με έξοδα της Εταιρείας και είναι όλα πιστοποιημένα 

και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: 

ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όλα τα κράνη θα είναι σύμφωνα με τη ΕΝ 397 και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η 
κυκλοφορία στο εργοτάξιο χωρίς αυτό. 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όλα τα υποδήματα ασφαλείας θα είναι σύμφωνα με την ΕΝ 345 και θα είναι υποχρεωτικά για όλους 
τους εργαζομένους ττου διακινούνται στους δρόμους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 
Απαγορεύεσαι δε ρητά η χρήση ανοιχτού υποδήματος τύπου σαγιονάρας τόσο από τους οδηγούς 
των οχημάτων όσο και από τους υπόλοιπους εργαζομένους 
ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την επικινδυνότητα της 
εργασίας που εκτελεί, φορά και τον κατάλληλο τύπο φόρμας. Οι τύποι αυτοί είναι οι κοινές φόρμες 
εργασίας διμερείς και για το προσωπικό που δουλεύει πάνω στο δρόμο και ιδιαίτερα τους 
«σημαιοφόρους» αντανακλαστικοί επενδύτες ασφαλείας σύμφωνα με την ΒΜ/40239/25-11-80. 
ΓΑΝΤΙΑ 
Στη διάθεση του προσωπικού θα βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων όπως α) δερμάτινα γάντια 
των οπίων η χρήση θα είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού κοφτερών και μυτερών 
αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και 
τραυματισμούς γενικά β) λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων των οποίων η χρήση θα είναι 
υποχρεωτική για ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση 
ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας 
για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγονοασετυλίνης και γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για 
εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης 
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5.4 ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Θα εξασφαλίζεται ότι οι εκσκαφές θα σχεδιάζονται και θα εκτελούνται συμφωνά με τους Ελληνικούς 
Κανονισμούς και τις απαιτήσεις του έργου. Οι εκσκαφές κάθε είδους θα ελέγχονται διεξοδικά μετά από 
περίπτωση ζημιάς στις τυχόν αναγκαίες κατασκευές στήριξης, καθώς και μετά από κατολισθήσεις, 
θεομηνίες κλπ. Επίσης θα ελέγχονται πριν την επανέναρξη των εργασιών που διακόπηκαν λόγω 
έκτακτης ανάγκης, καταρρακτωδών βροχών η παγετού. 
 
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, θα διεξάγονται λεπτομερείς επιθεωρήσεις μία φορά την εβδομάδα. Όλες 
οι ανωτέρω επιθεωρήσεις θα σημειώνονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 
Γενικοί Κανόνες - Μέτρα Ασφαλείας 
 Η ύπαρξη και οι θέσεις δικτύων κοινής ωφελείας όπως γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές 

γραμμές, διάφορες σωληνώσεις, κλπ. θα ερευνώνται και η παροχή του δικτύου θα διακόπτεται ή 
θα μετατοπίζεται το δίκτυο. 

 Θα διερευνάται η ύπαρξη προγενέστερων εκσκαφών ώστε να προσδιοριστεί η ανάγκη ειδικών 
μέτρων ασφαλείας. 

 Υπόγεια ύδατα από κεκορεσμένες εκσκαφές και όμβρια ύδατα θα αντλούνται και θα 
παροχετεύονται προς κατάλληλους χώρους. 

 Θα αποφεύγεται η συγκέντρωση μηχανημάτων και φορτίων πλησίον της εκσκαφής. 
 Τα κεκλιμένα επίπεδα για φορτηγά εντός του χώρου των εκσκαφών θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 

τρία μέτρα και κλίση όχι μεγαλύτερη του 25%. 
 Τα τοιχώματα των κάθετων εκσκαφών χρειάζονται μέτρα αντιστήριξης του εξαρτώνται από το 

βάθος και πλάτος της εκσκαφής, εκτός από εκσκαφές σε συμπαγή βράχο. 
 Προϊόντα εκσκαφής θα τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 0.60μ από τα χείλη των τάφρων. 
 Κατά τη σχεδίαση κατασκευών αντιστήριξης θα λαμβάνονται υπ' όψη τα εξής : α) αυξημένη πίεση 

εδάφους λόγω κορεσμού υδάτων, εποχιακού ή όχι. β)δονήσεις λόγο κυκλοφορίας βαρέων 
οχημάτων γ) ολίσθηση εδάφους, διάβρωση εδάφους λόγο ατμοσφαιρικών παραγόντων 

 Σωροί υλικών εκσκαφής μπορεί να χρρσ;υοπο;η6ουν επίσης ως προστασία εφόσον βρίσκονται 
τουλάχιστον 1.2 μέτρα από το χείλος της εκσκαφής και δίοδοι προσπέλασης προς την εκσκαφή 
είναι ευδιάκριτα σημαδεμένες. 

 Πλαστική ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον δεν χρειάζεται να κυκλοφορούν άτομα ή 
μηχανήματα πλησίον του χείλους της εκσκαφής, αλλά θα βρίσκονται τουλάχιστον 2 μέτρα περάν 
του χείλους και οι διαδρομές προς και γύρω από την εκσκαφή θα είναι σαφώς σημαδεμένες. 

 Όπου η πρόσβαση προς την εκσκαφή γίνεται με τη βοήθεια κλιμάκων, αυτές θα είναι καλής 
κατασκευής και να εξέχουν τουλάχιστον 1 μετρό πάνω από το χείλος της εκσκαφής. Ειδικά στην 
περίπτωση τάφρων, οι εργαζόμενοι δεν θα διανύσουν απόσταση μεγαλύτερη των δ μέτρων για να 
φθάσουν σε κλίμακα σε περίπτωση κινδύνου. 

 Πριν την υλοποίηση των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, η κάθοδος προς τον χώρο των 
εκσκαφών θα απαγορεύεται σε όλους εκτός του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την 
υλοποίηση των μέτρων αυτών. 

5.5 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ένα σημαντικότατο μέτρο για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας ενός εργοταξίου τεχνικών 
έργων είναι η σήμανση, η οποία όταν είναι έγκυρη και έγκαιρη προλαμβάνει ατυχήματα ή μειώνει 
τη σοβαρότητα τους (σήμανση διάσωσης). Γενικά για όλες τις εργασίες οδοποιίας θα τοποθετούνται 
κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ύπαρξης εργασιών μπροστά από τα μέτωπα 
εργασίας. Όλα τα μέσα σήμανσης. τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα 
ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και θα είναι σε άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την ποιότητα και την εμφάνιση τους ώστε να είναι ευδιάκριτα από τους οδηγούς. 
 
Η σήμανση θα καλύπτει : 
 Την ενημέρωση τρίτον σχετικά με την εγκατάσταση και τους κινδύνους από τις 

εκτελούμενες εργασίες εντός του εργοταξίου. 
 Την ενημέρωση όλων των εργαζομένων σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς 
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κανόνες στο εργοτάξιο ανάλογα με τις συνθήκες και την φύση των εργασιών. 
Θα τοποθετηθεί σήμανση σε κάθε πιθανή οδό προσπελάσεως προς το έργο, πριν το έργο και 
ενδεχομένως κατά μήκος του ορίου του εργοταξίου, αναγγέλλοντας τους πιθανούς κινδύνους και 
επιβάλλοντας τοπικούς περιορισμούς και παρέχοντας πληροφορίες περί της ασφαλούς πορεία των 
τροχοφόρων. 

5.6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 
Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός (κυρίως κατά τη διάρκεια των υδραυλικών εργασιών), 
θα φορτώνονται και ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε κίνηση του 
φορτίου, δημιουργώντας κίνδυνο για τους εργαζόμενους. Τα μέσα πρόσδεσης του φορτίου θα 
είναι ικανά να αποτρέπουν τη μετατόπιση του φορτίου σε σχέση με τον μεταφορέα υπό 
συνθήκες φρεναρίσματος ή έκτακτης ανάγκης. Όπου ένα φορτίο μεταφέρεται με τη βοήθεια 
ανυψωτικού οχήματος, το φορτίο δεν θα εξέχει απόσταση μεγαλύτερη από το μισό ύψος του 
από τη βάση του οχήματος και την πίσω έδρασή του. Κάθε φορτίο το οποίο υπόκειται σε 
μετατόπιση κατά τη μεταφορά θα προσδένεται αν η οποιαδήποτε μετατόπιση του θα 
συντελούσε στην αστάθειά του. 
 
Χειρωνακτική διαχείριση Φορτίων 
Η χειρονακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων και βλάβης 
της υγείας. Μεγάλος αριθμός ατυχημάτων οφείλεται στο ότι οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν να 
σηκώνουν και να μεταφέρουν ένα βαρύ αντικείμενο με τον σωστό τρόπο. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται οσφυαλγίες, κήλες, τραυματισμοί χεριών και ποδιών. 
 
Εξέταση Φορτίου 
Πρώτοι θα εξετάζεται αν το φορτίο είναι: 
Ελαφρύ, βαρύ η πολύ βαρύ 
• Αιχμηρό η φέρει ακίδες, καρφιά 
• Ζεστό η κρύο 
• Γλιστερό 
 
Οι βασικές αρχές που θα τηρηθούν στο εργοτάξιο κατά τη φάση ανύψωσης φορτίων με χειρωνακτικό 
τρόπο είναι οι ακόλουθες : 
 Θα χρησιμοποιούνται φόρμες εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν κάπου 

την ώρα μεταφοράς. 
 Θα χρησιμοποιούνται γάντια εργασίας και υποδήματα ασφάλειας με μεταλλική προστασία 

δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων έχει το ύψος 
ανύψωσης του φορτίου, συγκεκριμένα συνίσταται: 

 Μεταφορά από το δάπεδο μέχρι του ύψους των γονάτων Μεταφορά από το ύψος γονάτων μέχρι 
του ύψους των αγκώνων Μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων 

 Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερη επίπονη προσπάθεια άρα και πιο επικίνδυνη. 
 Κατά τη μεταφορά των φορτίων θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές.  
 Οι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν τη μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη μικροπαγίδων και ο 

φωτισμός να είναι επαρκής 
 Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να συντονίζονται οι κινήσεις 

τους. Αν τα άτομα είναι περισσότερα από τρία. πρέπει να διατάσσονται καθ1 ύψος. Το ψηλότερο 
από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη μέση. 

 Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους, με τέτοιο τρόπο ώστε να 
περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία 

 Στη διάρκεια των εργασιών αυτών θα δοθούν οδηγίες στους εργαζομένους υποδεικνύοντος τους 
τον τρόπο υε τον οποίο θα ανυψώνουν τα φορτία. 

5.7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
Με την έναρξη των εργασιών διαγράμμισης τα μηχανήματα διαγράμμισης θα βρίσκονται σε άριστη 
κατάσταση λειτουργίας, η δεξαμενή του χρώματος, οι σωληνώσεις τα πιστόλια εκτόξευσης του 
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χρώματος, ο κύλινδρος κλπ, πλήρως καθαρισμένα καθώς και οι προβλεπόμενες να 
χρησιμοποιηθούν ποσότητες χρώματος και υαλινών σφαιριδίων θα έχουν προσκομιστεί επί τόπου, 
θα βρίσκονται υπό ασφαλή προστασία και η τροφοδότηση των μηχανημάτων διαγράμμισης με τα 
υλικά θα γίνεται χωρίς καμία καθυστέρηση. 
Ο καθαρισμός των μηχανημάτων διαγράμμισης θα γίνει αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών, 
με τη χρησιμοποίηση πετρελαίου ή βενζίνης και σε παραπλεύρως της οδού θέσεις, για την 
αποφυγή ρύπανσης του καταστρώματος της οδού. Ο καθαρισμός θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και 
επιμέλεια για το λόγο ότι τα υλικά καθαρισμού είναι εύφλεκτα και επιπλέον η βενζίνη πολύ πτητική. 
Κατά το χρόνο των εργασιών διαγράμμισης και καθαρισμού των μηχανημάτων θα απαγορεύεται 
αυστηρά το κάπνισμα. 
Ο χειρισμός, η συντήρηση και ο έλεγχος ομαλής λειτουργίας των μηχανημάτων διαγράμμισης θα 
γίνεται από ειδικευμένους και πεπειραμένους χειριστές 
Το συνεργείο διαγράμμισης θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, εξαρτήματα, 
εργαλεία κλπ,για την άμεση και ταχεία επισκευή των μηχανημάτων. Επίσης θα είναι εξοπλισμένο 
με τον απαιτούμενο αριθμό των υλικών εργοταξιακής σήμανσης (αντανακλαστικούς κώνους 
ασφάλειας, αντανακλαστικές πινακίδες εμπόδια, τριφλάς κλπ) και θα φέρει από την έναρξη μέχρι το 
πέρας των εργασιών αντανακλαστικούς επενδυτές ασφαλείας. 
Όλα τα ανωτέρω είναι τελείως απαραίτητα για την επισήμανση των θέσεων εργασίας, την 
εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων, την πρόληψη ατυχημάτων και την ασφάλεια 
του εργατοτεχνικού προσωπικού. 

5.8 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τα μέτρα που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια των πάσης φύσεων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
είναι : 

- Θα τηρούνται οι προβλέψεις των σχετικών Ελληνικών Κανονισμών (Κανονισμός 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων), οι κανονισμοί της Δ.Ε.Η., και τα πρότυπα για 
την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συσκευών και 
μηχανημάτων. 

- Κάθε εργασία θα σχεδιάζεται προσεκτικά πριν την έναρξη και θα υπάρχει κατάλληλη γνώση 
του εξοπλισμού και της δουλειάς που πρόκειται να εκτελεστεί. 

- Οι Η/Μ εργασίες θα γίνονται μόνο από εξειδικευμένα άτομα, ή για τις λιγότερο επικίνδυνες 
εργασίες, από άτομα υπό την συνεχή επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού. 

- Οι εργαζόμενοι θα φοράνε τα κατάλληλα Μ.Α.Π. 
- Οι εργασίες σε ύψος επιτρέπονται μόνο εφόσον τα ικριώματα που θα χρησιμοποιούνται, 
- πληρούν όλες τις προϋποθέσεις περί ικριωμάτων, σύμφωνα με την κείμενη  
- νομοθεσία, και το αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος Σ.Α.Υ. 
- Πριν από κάθε εργασία διακόπτεται η παροχή ρεύματος, ώστε η εργασίες να γίνονται με 
- ασφάλεια. 
- Δεν εκτίθενται καλώδια και αγωγοί υπό τάση. 
- Οι χώροι εργασίας καθαρίζονται μετά το πέρας των εργασιών. Πριν από την ενεργοποίηση 

οποιουδήποτε μέρους ενός νέοεγκατεστημένου ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος ή 
εξοπλισμού του, αυτό πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά από έμπειρο προσωπικό. 

- Κοντά στον εξοπλισμό που είναι προσιτός στους εργαζόμενους και λειτουργεί με υψηλή και μέση 
τάση, τοποθετούνται πινακίδες που αναγράφουν, «ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ».  

- Δεν τοποθετούνται ή αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 
- Όλοι οι διακόπτες διανομής και ελέγχου σημειώνονται καθαρά, ώστε να φαίνονται τα 

μηχανήματα ή ο εξοπλισμός που εξυπηρετούν. 
- Σε όλα τα επικίνδυνα μηχανήματα θα τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες, που θα 

αναγράφουν «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η Ε1ΣΟΔΟΣ», «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ». 
- Τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν εγκαταλείπονται πριν από την αποσύνδεση τους από το 

ηλεκτρικό δίκτυο. 
- Στα μηχανήματα που τροφοδοτούνται με μέση τάση, η ζεύξη και απόζευξη γίνεται από 

άνευ φορτίου και πάντα από έμπειρο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
- Ο εξοπλισμός θα είναι πάντα γειωμένος. 



28 
 

- Φθαρμένα καλώδια, σύνδεσμοι και φθαρμένα υλικά θα αντικαθίστανται αμέσως 
- Κατάλληλοι πυροσβεστήρες θα υπάρχουν πάντοτε στους χώρους που εκτελούνται 

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. 
- Επιδιορθώσεις γεννητριών ρεύματος και κάθε μηχανισμού με ηλεκτρικά προβλήματα, θα 

εκτελούνται μόνο από υπεύθυνους ηλεκτρολόγους του έργου. 
- Οι αγωγοί θα τοποθετούνται μακριά από δίκτυα νερού ή αέρα και θα είναι πάντοτε 

προφυλαγμένοι από μηχανήματα και ανθρώπους. Πριν από κάθε εργασία ρύθμισης ή 
συντήρησης, ιδίως όταν ελέγχονται αυτόματα, ή από απόσταση, επιβάλλεται να γίνεται 
«απομόνωση και απαγόρευση λειτουργίας», με την μέθοδο του κλειδώματος χειριστηρίων ή 
της αφαίρεσης των ασφαλειών, και θα την αναρτώνται κατάλληλες προειδοποιητικές 
πινακίδες. Η άρση των ανωτέρω μέτρων ασφαλείας θα γίνεται αυστηρά μόνο από το 
προσωπικό που εκτέλεσε τις παραπάνω εργασίες, μετά το πέρας αυτών. 

5.9 ΓΕΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
Ο εξοπλισμός ανύψωσης θα σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, ανεγείρεται, θα συντηρείται 
και θα λειτουργεί υπό ασφαλείς συνθήκες και σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές 
διατάξεις. 
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου τύπου γερανού (ανάλογα με τα 
προς μεταφορά φορτία, τη θέση τους, κτλ), τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση 
του. σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και την ασφάλεια του προσωπικού που 
εμπλέκεται σε αυτές τις εργασίες. 
Οι ανυψωτικές μηχανές θα στηρίζονται σε ανθεκτικές επιφάνειες και η σταθερότητα τους θα 
εξασφαλίζεται. Στην περίπτωση των αυτοκινούμενων γερανών, οι χείριστες θα μεριμνούν για 
την κατάλληλη στήριξη του γερανού. 
Θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας από τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα που τυχόν υπάρχουν στην 
περιοχή που δουλεύουν ανυψωτικά μηχανήματα (μεταφορά του μηχανήματος, μείωση του 
ύψους της μπούμας, προστατευτικά σανιδώματα. διακοπή ρεύματος). 
Οι προσπελάσιμες περιοχές εντός της ακτίνας περιστροφής της υπερκατασκευής του γερανού, 
που είναι μόνιμα ή προσωρινά εγκατεστημένος, θα περιφράσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος χτυπήματος ή σύνθλιψης των εργαζομένων από το γερανό. 
Το μέγιστο φορτίο, η κλίση της μπούμας, το προτεινόμενο αντίβαρο, η ταχύτητα λειτουργίας 
και ειδικά σήματα κινδύνου θα είναι ορατά στο χειριστή του γερανού όταν αυτός βρίσκεται στη θέση 
του. Οι διακόπτες λειτουργίας και ασφαλείας, καθώς και τα εγχειρίδια συντήρησης και ασφαλείας θα 
είναι στην ελληνική γλώσσα. Οι γερανοί με τηλεσκοπικές μπούμες θα είναι εξοπλισμένοι με ένα 
μηχανισμό που να ενημερώνει κάθε στιγμή στον χειριστή, για το μήκος της μπούμας. 
Αποτελεσματικό προειδοποιητικό σήμα θα εγκαθίσταται σε κάθε εξοπλισμό ανύψωσης όπου κατά 
λάθος επαφή με το φορτίο ή ακούσια απελευθέρωση του φορτίου μπορεί να τραυματίσει τους 
εργαζόμενους. 
Κάθε γερανός ο οποίος έχει βραχίονα που κινείται σε κάθετο άξονα, θα είναι εφοδιασμένος με μέσα ή 
όργανα τα οποία θα δείχνουν το ασφαλές φορτίο λειτουργίας σε ποικίλες γωνίες κλίσης του 
βραχίονα, ποικίλα μήκη του βραχίονα και ποικίλες ακτίνες ανύψωσης. 
Όπου οι ηλεκτρικοί γερανοί λειτουργούν από καμπίνα, θα παρέχεται τρόπος ώστε ο χειριστής να μπορεί 
να διακόψει με ασφάλεια το κύριο κύκλωμα υπό συνθήκες μέγιστου φορτίου. 
Τα φορτία θα τοποθετούνται και θα στηρίζονται ασφαλώς πριν αποσυνδεθούν από τον γάντζο 
Κάθε στιγμή οι χειριστές θα έχουν πλήρη ορατότητα της φόρτωσης, εκφόρτωσης, ανύψωσης 
και μεταφοράς φορτίων. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν ένας έμπειρος κουμανταδόρος θα 
βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το χειριστή του γερανού, είτε οπτικώς με κινήσεις των χεριών (Π.Δ. 
105/95), είτε ακουστικός μέσω ασυρμάτου. 
Οι χείριστες θα μεριμνούν ώστε να δίνονται προειδοποιητικά σήματα όταν απαιτείται. 
Να μην βρίσκονται εργαζόμενοι κάτω από αιωρούμενα φορτία εκτός αν δεν υπάρχουν εφικτές 
εναλλακτικές λύσεις. Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι θα προειδοποιούνται για τον κίνδυνο με 
τη χρήση ευδιάκριτου συναγερμού. 
Το βάρος του ανυψούμενου φορτίου να μην υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο ασφαλείας, να 
κατανέμεται ομοιόμορφα στα σαμπάνια και η αιώρηοη του να γίνεται με ασφάλεια. 
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Ο εξοπλισμός ανάρτησης να είναι σε καλή κατάσταση. 
Το κεντρικό συρματόσχοινο του γερανού θα είναι πάντα κατακόρυφο. 
Σε υψηλές ταχύτητες ανέμου θα σταματάει ο χειρισμός του γερανού. 
Όταν σταματούν οι εργασίες στο τέλος της ημέρας, ο γερανός θα ακινητοποιείται (τα φρένα 
στάθμευσης θα κλειδώνονται). 
Να μην εγκαταλείπονται οι γερανοί με φορτία σε αιώρηση. 
Η μπούμα των αυτοκινούμενων γερανών θα μαζεύεται και θα χαμηλώνει όταν αυτοί μεταφέρονται 
σε άλλο σημείο του εργοταξίου. 
Δεν θα παραμένει προσωπικό πάνω σε άγκιστρα ή φορτία. 
Όλοι οι γερανοί που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα έχουν πρόσφατο πιστοποιητικό από αρμόδιο 
φορέα Ελέγχου Πιστοποίησης, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδος. Το 
πιστοποιητικό αυτό ισχύει για ένα χρόνο, οπότε θα επαναληφθεί ο έλεγχος. 
Όλοι οι αναφερθέντες έλεγχοι θα καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του 
εργοταξίου. 
Οι αυτοκινούμενοι γερανοί πρέπει επίσης να φέρουν ειδική πινακίδα κυκλοφορίας. 
Κανένας εργαζόμενος δεν θα χειρίζεται εξοπλισμό ανύψωσης, μέχρις ότου επιδείξει ότι είναι ικανός 
χειριστής, ότι γνωρίζει τις λειτουργίες του εξοπλισμού και έχει οδηγίες και εξουσιοδότηση να χειριστεί 
τον εξοπλισμό. 

5.10 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Όλα τα μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι 
καταχωρημένα, εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή κατάσταση. Πιο 
συγκεκριμένα : 
 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
 Το όχημα θα φέρει άδεια κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένο. 
 Το όχημα θα έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
 Το όχημα θα φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 
 Το όχημα θα φέρει πυροσβεστήρα. 
 Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά τη όπισθεν 
 Το όχημα θα έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, καθώς και δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον υπεύθυνο συντήρησης του εξοπλισμού του 
εργοταξίου. 

 Ο οδηγός θα φέρει την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και θα ενημερώνει, υπεύθυνα 
άτομα, για τυχόν επισκευές που θα εκτελεστούν, θα γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, 
τα φώτα. τους υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά συστήματα ασφάλειας. Τα φορτία θα δένονται με 
ασφάλεια πριν ξεκινήσει το όχημα. 

 Απαγορεύεται οι εργαζόμενοι να πηδάνε από οχήματα ή να ανεβαίνουν όταν αυτά δεν έχουν 
σταματήσει τελείως. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η μηχανή θα είναι πάντα 
σβηστή. 

 Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο. 
Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες, εκτός από αυτές για τις οποίες έχουν 
κατασκευαστεί. 

 
 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 Το μηχάνημα θα φέρει αδεία κυκλοφορίας και θα είναι ασφαλισμένο. 
 Το μηχάνημα θα έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
 Το μηχάνημα θα φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 
 Το μηχάνημα θα φέρει πυροσβεστήρα. 
 Το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα 

κατά τη όπισθεν. 
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 Το μηχάνημα θα έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, καθώς και δελτίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον υπεύθυνο συντήρησης εξοπλισμού του εργοταξίου. 

 Η χρήση των εκσκαφέων θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστές). Ο χειριστής του 
εκσκαφέα θα φέρει την ευθύνη της καλής κατάστασης του και θα ενημερώνει, τον υπεύθυνο 
συντήρησης του εξοπλισμού του εργοταξίου για τυχόν επισκευές που πρέπει να εκτελεστούν, θα 
γίνεται τακτικός έλεγχος σε όλα τα συστήματα ασφαλείας. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η μηχανή θα είναι πάντα 
σβηστή. 

 Απαγορεύεται η χρήση των εκσκαφέων για άλλες εργασίες εκτός από αυτές γ:α τις οποίες έχουν 
κατασκευασθεί. 

 Όταν οι εκσκαφείς μετακινούνται κάνοντας πορεία η μπούμα θα είναι σε κατεύθυνση πορείας και ο 
κάδος να είναι υψωμένος και χωρίς φορτίο. 

 
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 
 Το μηχάνημα θα φέρει άδεια κυκλοφορίας και θα είναι ασφαλισμένο. 
 Το μηχάνημα θα έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
 Το μηχάνημα θα φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών. 
 • Το μηχάνημα θα φέρει πυροσβεστήρα. 
 Το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα 

κατά τη όπισθεν.  
 Το μηχάνημα θα έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, καθώς και δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον υπεύθυνο συντήρησης του εργοταξίου. 
 • Το μηχάνημα θα φέρει σύστημα απόσβεσης κραδασμών.  
 Η χρήση των οδοστρωτήρων θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χείριστες).  
 Ο χειριστής του οδοστρωτήρα θα φέρει την ευθύνη της καλής κατάστασης του και θα ενημερώνει 

τον υπεύθυνο συντήρησης του εξοπλισμού του εργοταξίου, για τυχόν επισκευές που πρέπει να 
εκτελεστούν, θα γίνεται τακτικός έλεγχος σε όλα τα συστήματα ασφάλειας.  

 Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η μηχανή θα είναι πάντα 
σβηστή. 

 Οι οδοστρωτήρες δεν θα λειτουργούν σε κατωφέρεια με τη μηχανή αποσυμπλεγμένη από το 
μηχανισμό μετάδοσης της κίνησης. 

 Όταν δεν χρησιμοποιείται ο οδοστρωτήρας θα λειτουργούν τα φρένα, η μηχανή να είναι στη 
χαμηλότερη ταχύτητα, όταν βρίσκεται μπροστά σε ανηφόρα και θα τίθεται η όπισθεν, όταν 
βρίσκεται μπροστά σε κατηφόρα. 

 
ΦΟΡΤΩΤΕΣ 
Το μηχάνημα θα φέρει άδεια κυκλοφορίας κα: θα είναι ασφαλισμένο. 
 Το μηχάνημα θα έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 
 Το μηχάνημα θα φέρει κιβώτιο Α Βοηθειών. 
 Το μηχάνημα θα φέρει πυροσβεστήρα. 
 Το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα 

κατά τη όπισθεν. 
 Το μηχάνημα θα έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, καθώς και δελτίο 

συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον υπεύθυνο συντήρησης του εργοταξίου. 
 Η χρήση των φορτωτών γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστές). 
 Ο χειριστής του φορτωτή φέρει την ευθύνη της καλής κατάστασης του και ενημερώνει τον 

υπεύθυνο συντήρησης του εξοπλισμού του εργοταξίου για τυχόν επισκευές που πρέπει να 
εκτελεστούν. Γίνεται τακτικός έλεγχος σε όλα τα συστήματα ασφάλειας. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η μηχανή θα είναι πάντα 
σβηστή. 

 Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος για εργασίες πέραν αυτών για τις οποίες έχει 
κατασκευαστεί. 

 Απαγορεύεται η μεταφορά προσωπικού μέσα στο κάδο. παρά μόνο εάν ο φορτωτής είναι 
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εφοδιασμένος με ειδικό καλάθί το οποίο πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας (π.χ. 
κουπαστή). 

 Για την προφύλαξη των εργαζόμενων από την παραγόμενη σκόνη θα γίνεται τακτικό κατάβρεγμα 
με βυτίο. 

5.11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Για την διαδικασία συντήρησης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού ισχύουν πρωταρχικά οι οδηγίες και οι 
προδιαγραφές των κατασκευαστών. Επιπρόσθετα θα διατηρούνται για κάθε μηχάνημα και εξοπλισμό το 
«Δελτίο Καταλληλότητας» και το «Δελτίο Συντήρησης» τα οποία ελέγχονται και ενημερώνονται από τον 
υπεύθυνο συντήρησης εξοπλισμού του εργοταξίου. Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και 
ηλεκτροκόλληση από άτομα μη εκπαιδευμένα και χωρίς τα απαραίτητα Μ.Α.Π. για την προστασία των 
ματιών, του προσώπου, των χεριών, και των ποδιών, έναντι της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των 
πυρακτωμένων τεμαχίων. Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε 
ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, συσκευές κλπ., αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή 
του ηλεκτρικού ρεύματος. Απαγορεύεται η συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση όπου η 
επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους 

6. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

6.1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας και Υγείας θα φροντίζει ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σε κάθε 
τραυματισμένο άτομο και να υπάρχουν διαθέσιμες οι πρώτες βοήθειες. 
Θα υπάρχουν φαρμακεία με επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την περίπτωση 
μικροατυχημάτων στο εργοτάξιο. Τουλάχιστον ένα στα γραφεία του αναδόχου και ένα στο κτίριο του 
συνεργείου. 
Αν ένας εργαζόμενος τραυματιστεί ή προκύψει άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας. πρέπει να κληθεί 
κατάλληλη βοήθεια με τηλέφωνο, ή άλλο τρόπο. Αν διαπιστωθεί ότι η αιτία του ατυχήματος είναι 
ηλεκτροπληξία ή φωτιά, ο σχετικός κίνδυνος θα απομακρυνθεί πριν την παροχή βοήθειας στο 
θύμα. Διαπιστώνεται η κατάσταση του θύματος ως προς τις αισθήσεις του και αποφεύγεται όσο 
το δυνατό η μετακίνηση του εκτός αν πρέπει να απομακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο. Ο παθών 
διατηρείται ζεστός και στεγνός και ελέγχεται ο σφυγμός του. Αν διαπιστωθεί ότι το θύμα αναπνέει με 
δυσκολία, πρέπει να αμέσως να αρχίσει τεχνητή αναπνοή. Αν το θύμα υποφέρει από αιμορραγία, 
πρέπει να εφαρμοστεί πίεση στην πληγή. Αν η αιμορραγία είναι από πόδι ή χέρι, πρέπει το άκρο να 
βρίσκεται σε ύψος για να μειωθεί η αιμορραγία. 

6.2 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Πρόληψη Πυρκαγιάς 
Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες: 
 Απαγορεύεται στους εργαζόμενους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που 

προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν 
σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους οπού υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

 Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα η 
θερμότητα, χωρίς την αδεία του υπεύθυνου εργοδηγού. 

 Οι χώροι εργασίας θα διατηρούνται καθαροί απομακρύνοντας όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα 
υλικά, όπως λάδια, στουπιά. χαρτιά, υφάσματα. 

 Θα υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια για άμεση απομάκρυνση σε περίπτωση 
που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά. 

 Θα απομακρύνονται ή όταν δεν είναι αυτό εφικτό, θα τοποθετούνται σε θέσεις απομονωμένες από 
το έργο, η άχρηστη ξυλεία, τα στουπιά, τα πετρέλαια, τυχόν χρώματα κτλ. 

 Τα καύσιμα υλικά θα αποθηκεύονται με ασφάλεια (ιδίως τα υγρά). 
 Η πρόσβαση σε εξοπλισμό πυρόσβεσης δεν θα παρεμποδίζεται.  
 Θα γίνεται περιοδικός έλεγχος των πυροσβεστήρων για το αν είναι διαθέσιμοι και γομωμένοι και 

συνεπώς έτοιμοι προς χρήση. 
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 Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα θα έχουν πυροσβεστήρες. 
 
Καταπολέμηση πυρκαγιάς 
Γενικά 
Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει λοιπόν να 
παραμένει ελεύθερο και να είναι προσιτό. Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε 
περίπτωση πυρκαγιάς Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίησης όλων των διατεθειμένων μέσων 
αντιμετώπισης πυρκαγιάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 
Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς 
• Πυροσβεστήρες CO2 για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
• Πυροσβεστήρες σκόνης για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα κατά κανόνα 
• Άμμος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίμων 
• Σκαπάνες και φτυαριά 
Αντιμετώπιση πυρκαγιάς 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς δίνεται σήμα συναγερμού χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
(σειρήνες, μεγάφωνα κλπ) και γίνεται κλήση βοήθειας. Καλούνται αρχικά η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία (199), ο Εργοταξιάρχης ή ο υπεύθυνος εργοδηγός. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια για το 
σβήσιμο ή τον περιορισμό της φωτιάς χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση 
πυροσβεστικά μέσα. Όλες οι ενέργειες επέμβασης θα κατευθύνονται από τον εργοδηγό ή τον 
Εργοταξιάρχη.  
 
Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στον χώρο εργασίας, που βρίσκονται, 
για ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλα και πως χρησιμοποιούνται. 
Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις υπό τάση, καθώς και υγρά καύσιμα. Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από 
χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται περιοδικά αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου. Οι 
χώροι καυσίμων πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να απομακρύνονται σκουπίδια και εύφλεκτα 
υλικά. 
 
Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται για κατάσβεση σε στερεά και για ελαφρά στερεά υλικά όπως 
χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ και να αποφεύγεται η χρήση πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2. Η καλύτερη 
λύση είναι το νερό. 
Κάθε πυροσβεστήρας θα φέρει πινακίδα ελέγχου που θα αναγράφει την ημερομηνία αναγόμωσης 
και την ημερομηνία λήξης, θα αναγράφεται επίσης το υλικό πυρόσβεσης, το βάρος σε κιλά και τις 
χρήσεις για τις οποίες είναι κατάλληλος. Σε κάθε πυροσβεστήρα θα παριστάνονται με εικονίδια οι 
οδηγίες χρήσης. 
 
Το πλήθος, η θέση και η δυναμικότητα των πυροσβεστήρων που τοποθετούνται εξαρτάται από το 
είδος και το μέγεθος του κινδύνου συμφωνά με την ΥΑ 7755/88. 

7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
Ως εργατικό ατύχημα θεωρείται κάθε βίαιο συμβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας ή προερχόμενο 
από αυτή. Επίσης εργατικό ατύχημα λογίζεται και αυτό του προκαλείται από βίαιο συμβάν κατά την 
διαδρομή των εργαζομένων από και προς την κατοικία των ανεξαρτήτως του μεταφορικού μέσου με 
την προϋπόθεση ότι έχει ακολουθηθεί η συντομότερη δυνατή διαδρομή. 
 
Τα ατυχήματα διακρίνονται ως ακολούθως: 
α. Ανάλογα με την σχέση τους προς την εονασία 
1. Εργατικό ατύχημα που συμβαίνει σε μέλος του προσωπικού της Εταιρίας 
2. Εργατικό ατύχημα που συμβαίνει σε μέλος του προσωπικού των Υπεργολάβων 
3. Μη εργατικό ατύχημα τρίτων προσώπων.  
β. Ανάλογα με την σοβαρότητα τους : 
1. Επουσιώδη ατυχήματα (παύση εργασίας μικρότερη της μίας ημέρας). 
2. Κοινά ατυχήματα (παύση εργασίας μεγαλύτερη της μίας ημέρας) 
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3. Σοβαρά ατυχήματα (θανατηφόρα, καθολικά τραύματα, ακρωτηριασμός) 
γ. Ανάλογα με τον τρόπο του ατυχήματος 
1. Ατυχήματα στο χώρο της εργασίας 
2. Ατυχήματα προς και από την εργασία 
 
Ταξινόμηση Εργατικών Ατυχημάτων 
Τα εργατικά ατυχήματα ταξινομούνται σύμφωνα με: 
Α. τον τύπο του ατυχήματος 
Β. τον υλικό παράγοντα που τα προξένησε 
Γ. την φύση της βλάβης 
Δ. το μέρος του σώματος που βλάφτηκε 
Ε. τα αίτια του ατυχήματος 
 
Ο Εργοταξιάρχης και οι Υπεργολάβοι ευθύνονται για την αναγγελία οποιουδήποτε ατυχήματος προς τον 
Τεχνικό Ασφαλείας του έργου ο οποίος με τη σειρά του ευθύνεται για την δήλωση του ατυχήματος 
στην Αστυνομία, το ΚΕΠΕΚ και το ΙΚΑ αντίστοιχα. 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας ευθύνεται για την διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος καθώς και την 
υπόδειξη μέτρων προς αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον. 
Κάθε εργαζόμενος ευθύνεται για την ενημέρωση των ανωτέρων του για όποιο ατύχημα συμβαίνει 
στο εργοτάξιο. 
Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος στο εργοτάξιο θα κληθεί αμέσως το ΕΚΑΒ για να προσφέρει 
πρώτες βοήθειες στον τραυματία. 
Επίσης ο ΤΑ πρέπει να καλέσει το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για να αναγγείλει το ατύχημα και τον τόπο 
που συνέβη. Οι αριθμοί τηλεφώνων επικοινωνίας σε περίπτωση πολύ σοβαρών ή θανατηφόρων 
ατυχημάτων θα δίδονται σε αντίστοιχους πίνακες. 
 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
Ανακεφαλαιωτικά των παραπάνω η σειρά των ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν έχουν ως εξής: 
• Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας πρέπει να 
μεταφερθεί σε πλησίον Νοσοκομείο η μεταφορά γίνεται αμέσως με αυτοκίνητο του εργοταξίου. 
• Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται 
Α) ο τεχνικός ασφάλειας Β) ο εργοταξιάρχης 
 
Τα έντυπα που βρίσκονται διαθέσιμα είναι τα εξής: 
1. Πίνακας Τηλεφώνων επικοινωνίας σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος ή πολύ σοβαρού 
ατυχήματος 
 
2. Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος από το Τμήμα Προσωπικού προς το ΚΕΠΕΚ και το Αστυνομικό 
Τμήμα 
 
3. Εσωτερικό Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος (Εργοταξιάρχη-Υπεργολάβου) προς τον Τ.Α. 

 
4. Έντυπο Διερεύνησης Ατυχήματος που θα συντάσσεται μόνο για σοβαρά ή θανατηφόρα 
ατυχήματα. Ο προσδιορισμός της σοβαρότητας ενός ατυχήματος θα γίνεται από τον Τεχνικό 
Ασφαλείας. 

 
Όλα τα ατυχήματα ανεξαρτήτως του πόσο επουσιώδη είναι θα καταγράφονται σε ένα Αρχείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων και 
βλάβης της υγείας. Γι΄ αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες: 

1. Να χρησιμοποιείς φόρμα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν κάπου την 
ώρα της μεταφοράς. 
2. Να χρησιμοποιείς γάντια εργασίας και υποδήματα ασφαλείας με μεταλλική προστασία 
δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.  
3. Αν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειμένων να χρησιμοποιείς κράνος. 
4. ‘Οταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτομο. Η χειρωνακτική μεταφορά 
φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους. 
5. Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρμόζεις τις ακόλουθες αρχές: 

 

 η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση 
 τα πόδια να είναι λυγισμένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάμεσά τους και το ένα 

πέλμα να εφάπτεται στο έδαφος 
 να τοποθετείς το σώμα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση βάρος 
 το σημείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και με ασφάλεια 
 πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του σώματος 

Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων, έχει το ύψος ανύψωσης του 
φορτίου. Συγκεκριμένα συνιστάται: 

 μεταφορά από το δάπεδο μέχρι του ύψους των γονάτων 
 μεταφορά από το ύψος των γονάτων μέχρι του ύψους των αγκώνων 
 μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων. 

Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερο επίπονη προσπάθεια, άρα και 
πιο επικίνδυνη. 

6. Κατά τη μεταφορά των φορτίων, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

 Oι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν τη μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη 
μικροπαγίδων και ο φωτισμός να είναι επαρκής. 

 Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να συντονίζονται 
οι κινήσεις τους. Αν τα άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να διατάσσονται 
καθ’ ύψος. Το ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη μέση. 



37 
 

 Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, με τέτοιο τρόπο 
ώστε να περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία. 

7. Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να 
αποκλειστεί ο επικίνδυνος χώρος, θα προσέχει να μην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα 
αρχίζει ή ρίψη. 

  

Πηγή: “Οδηγίες για Ασφαλή Εργασία για τις εργασίες της Υποομάδας Χαμηλής Τάσης κατά την 
κατασκευή του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας” 
Εργονομία AE, 1998. 
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 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  
(Φ.Α.Υ.) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ     :  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
                 «ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ»  
                  ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 
 
ΑΡ. ΜΕΛ : 3/2020 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Φ.Α.Υ.) 

(Π.Δ. 305 / 96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α   - ΓΕΝΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑ Β   -  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  - ΚΙΝΔΥΝΟΙ  -  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΤΜΗΜΑ Α 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

α) Τίτλος του έργου 

«Ανάπλασης της περιοχής του Αθάνατου Νερού στην Δ.Κ. Μελισσοχωρίου» 

β) Είδος έργου και χρήση αυτού 
    Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να λάβει χώρα η συντήρηση – αναβάθμιση των υπαρχόντων 
υποδομών της περιοχής του Αθάνατου Νερού της Δ.Κ. Μελισσοχωρίου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, προς ανάδειξη του εν λόγω σημείου ώστε να αποτελέσει τόπος προσέγγισης 
τόσο κατοίκων της περιοχής, όσο και επισκεπτών.  

γ) Σύντομη περιγραφή του έργου 

    Συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

 
 Ο καθαρισμός της κοίτης του ρέματος μέσω της αποψίλωσης και εκρίζωσης θάμνων και 

φυτών που δεν εντάσσονται στην προβλεπόμενη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου καθώς και ο καθαρισμός του υπάρχοντος οχετού. 

 Αποξήλωση – καθαίρεση του μικρού τοιχείου που βρίσκεται επί της οδού Κρυονερίου και 

κατασκευή νέου τοιχείου αντιστήριξης, το οποίο θα φέρει σιδηρούν κιγκλίδωμα.  

 Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο πρανές, επένδυση με φυσικούς λίθους και 

δημιουργία παρτεριού. 

 Η δημιουργία αναβαθμών στην πλατεία του Αθάνατου Νερού, η επίστρωση τους με 

πλάκες από σχιστόλιθο καθώς και τοποθέτηση εξοπλισμού (ξύλινα παγκάκια, ξύλινοι 

κάδοι κλπ). 

 Αισθητική παρέμβαση στην είσοδο της πλατείας και τοποθέτηση επιγραφής. 

 Συντήρηση της πηγής (νερομάνας) με σκοπό την επαναλειτουργία της που θα επιτευχθεί 

με την δημιουργία ενός εκ νέου φρεατίου, στην θέση του υπάρχοντος και επένδυση της 

με πλάκες από σχιστόλιθο και παράλληλα τοποθέτηση ξύλινης πέργολας. 

 Επένδυση με φυσικούς λίθους των τοιχείων της γέφυρας. 

 Δημιουργία μονοπατιών από εδαφικό υλικό και ξύλινη υποστήριξη από την οδό 

Κρυονερίου προς την πηγή. Πλησίον των μονοπατιών θα τοποθετηθεί ξύλινη περίφραξη 

προς αύξηση της ασφάλειας των χρηστών. 

 Συντήρηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου φωτισμού ώστε να βελτιωθούν οι 

συνθήκες ασφαλείας κατά την διάρκεια των νυκτερινών ωρών.    

 Τσιμεντόστρωση της παρόδιας οδού και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο παράσυρσης φερτών υλικών κατά την διάρκεια έντονων 

βροχοπτώσεων. Στο σημείο ένωσης της παρόδιας οδού με την οδό Κρυονερίου θα 

τοποθετηθεί  τυποποιημένο κανάλι με εσχάρα. 
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δ) Στοιχεία του κυρίου του έργου 

     Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου με έδρα την διεύθυνση Κομνηνών 76, 
Τ.Κ. 570 13 και Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Ο ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί μετά από διαγωνισμό. 

ε) Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ 

     Συντάκτης του ΦΑΥ είναι η υπάλληλος του Δήμου Ωραιοκάστρου Γαλάνη Κυριακή 

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α) ΥΛΙΚΑ •  

 Υλικά επίχωσης : Εδαφικό υλικό  
 Σκυροδέµατα: C12/15, C16/20  
 Οπλισµός: S500s –∆οµικά πλέγµατα  
 Επίστρωση: Πλάκες από σχιστόλιθο 
 Επένδυση από φυσικούς λίθους 
 Περίφραξη : Ξύλινη 
 Πέργολα : Ξύλινη 
 Κιγκλιδώματα : Μεταλλικά 
 Καλώδια : Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ) 
 Προβολείς : Λαμπτήρων ατμών Νατρίου 
 Αναρριχώμενα φυτά : Κατηγορίας Α3 
 Διηθητικό φύλλο : Πολυπροπυλαινίου βάρους 100 γρ/τ.μ.  

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν : 

 Εργασίες εκσκαφών 
 Εργασίες καθαιρέσεων 
 Φορτοεκφορτώσεις 
 Διάστρωση εδαφικού υλικού 
 Εκθάμνωση 
 Κατασκευή ξυλοτύπων 
 Τοποθέτηση σιδηροπλισμών 
 Διάστρωση σκυροδέματος 
 Επίστρωση με πλάκες από σχιστόλιθο 
 Επένδυση με φυσικούς λίθους 
 Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης 
 Τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων 
 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
 Εργασίες πρασίνου 
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Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών A.T.

Κωδικός  
Αναθεώρη-

σης

Μον. 
Μετρ.

10.01.01 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 1.1 ΟΙΚ-1101 ton
10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 1.2 ΟΙΚ-1127 ton x 10 m

10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 1.3 ΟΙΚ-1136 ton.km

20.01.02
Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 
- 0,40 m 2.1 ΟΙΚ-2101 m2

20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων 
σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

2.2 ΟΙΚ-2124 m3

20.05.02
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων 
σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, 
χωρίς χρήση εκρηκτικών 

2.3 ΟΙΚ-2127 m3

20.31.01
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την 
εκφόρτωση

2.4 ΟΙΚ-2172 m3

22.15.01
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης

2.5 ΟΙΚ-2226 m3

22.40.01 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος 
σκυροδέματος έως 0,15 m

2.6 ΟΙΚ-2271Α τεμ

οικ σχετ-1
Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων 
από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 2.7 ΟΙΚ-2226 m3

Α-15 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m 2.8 ΟΔΟ-1320 m

15.04 Δοκιμαστική άντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή 
εμφυσήσεως αέρα 2.9 ΥΔΡ 7104 h

32.02.03
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

3.1 ΟΙΚ-3213 m3

32.05.04
Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 3.2 ΟΙΚ 3214 m3

32.25.02

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

3.3 ΟΙΚ-3223.Α.4 m3

32.25.03

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

3.4 ΟΙΚ-3223.Α.5 m3

38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 3.5 ΟΙΚ 3811 m2

38.10 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων 3.6 ΟΙΚ 3841 m2
38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 3.7 ΟΙΚ-3873 kg

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 3.8 ΟΙΚ-3873 kg

38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 3.9 ΟΙΚ 3873 m2

11.15.06
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, 
κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 3.10 ΥΔΡ 6620.1 m

Β-66.4 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) 
(ΠΚΕ)

3.11 ΟΔΟ-2548 τεμ.

61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 5.2 ΟΙΚ 6118 kg

64.10.03
Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους από 
σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2'' 5.3 ΟΙΚ 6413 μμ

Ε-1.2.1
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, 
λειτουργικού πλάτους W5 5.4 ΟΔΟ-2653 m

Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους 5.5 ΟΙΚ-6541 τεμ.  
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Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών A.T.

Κωδικός  
Αναθεώρη-

σης

Μον. 
Μετρ.

73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 6.1 ΟΙΚ 7311 m2

45.05.02 Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων 
λιθοδομών 6.2 ΟΙΚ 4515 m2

77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 6.3 ΟΙΚ 7767.4 μμ

62.10.30.01
Προβολείς οδοφωτισμού, ασύμμετρης δέσμης, για 
λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 250W / 
400 W

7.1 ΗΛΜ 103 τεμ

62.10.41.01
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 
600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής  3 x 1,5 
mm²

7.2 ΗΛΜ 102 m

62.10.41.02
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 
600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής  3 x 2,5 
mm² 

7.3 ΗΛΜ 102 m

Β9.1 Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος 8.1 ΟΙΚ 5104 m2
Β10.12 Παγκάκια κήπου 8.2 ΟΙΚ 5104 τεμ

Β11.3 Ξύλινος  κάδος 8.3 ΟΙΚ 5104 τεμ
Δ3.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 8.4 ΠΡΣ 5220 τεμ

Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 8.5 ΠΡΣ 1710 m3
Ε9.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt 8.6 ΠΡΣ 5210 τεμ

Ε16.9.1 Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2 8.7 OIK 7912 m2

 

Β. ΕΔΑΦΟΣ 

 Σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης οι εκσκαφές που θα γίνουν θα είναι σε εδάφη γαιώδη 
- ημιβραχώδη. 

Γ. «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ» ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

   ΣΤΟ τέλος του ΦΑΥ θα επισυνάπτονται τα ως κατασκευάσθει σχέδια του έργου με το πέρας 
των εργασιών. 

 
       Η κατηγορία της σεισμικότητας της περιοχής ήπια .  
 
      Θα καταγράφονται οι ανάγκες συντήρησης των συγκεκριμένων τμημάτων και θα 
συμπληρώνεται ο πίνακας που ακολουθεί μόλις τελειώνει κάθε επιμέρους τμήμα 
συντήρησης. 
 
Ημ/νία 
Συντήρησης 

Τμήμα που 
συντηρήθηκε 

Τύπος 
συντήρησης 

Στοιχεία 
υπεύθυνου 
συντήρησης 

Υπογραφή 
αρμοδίου 
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ΤΜΗΜΑ B 

ΕΡΓΑΣIΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  -  ΚIΝΔΥΝΟΙ  -  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

        Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα καθορισθεί όπως προαναφέρθηκε το 
πρόγραμμα των αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του. Η συντήρηση θα 
περιλαμβάνει εργασίες που αναμένεται να είναι του ιδίου είδους και φύσης με αυτές που 
εκτελέστηκαν κατά την κατασκευή του έργου. 

         Η επικινδυνότητα των εργασιών αυτών αναμένεται να είναι του ιδίου ή χαμηλότερου 
βαθμού αυτών που εκτελέσθηκαν κατά την αρχική κατασκευή, εκτός αν έχουν μεταβληθεί 
ιδιαίτερα παράγοντες που επηρεάζουν την Υγιεινή και Ασφάλεια. 

        Πριν την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών συντήρησης θα πρέπει με βάση το Σ.Α.Υ. 
του έργου να εκτιμάται η επικινδυνότητα των εργασιών και να παίρνονται τα κατάλληλα 
μέτρα όπως αυτά αναφέρονται στο Σ.Α.Υ. και στην κείμενη νομοθεσία. 
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