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Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά στην ανάπλαση της «Πλατείας Τζαβέλα» που βρίσκεται  στην 

Πολεοδομική Ενότητα Παλαιοκάστρου του οικισμού  Ωραιοκάστρου του Δήμου 

Ωραιοκάστρου.  

Σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο (Διανομή οικισμού ΥΓ.1939) η προς μελέτη 

έκταση αποτελεί το οικόπεδο 399 του Ο.Τ. 76  του οικισμού Ωραιοκάστρου με χρήση 

Πλατείας. Σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 1043Δ/1987 και 

ΦΕΚ 996Δ/2003) οι χρήσεις γης στο πρόσωπο των Ο.Τ. περιμετρικά της πλατείας 

ορίζονται ως «Τοπικο Κέντρο – του άρθρου 4 του ΠΔ 23-2-87 -ΦΕΚ166Δ/1987). 

 
Εικόνα 1: Η θέση του έργου στον οικισμό Ωραιοκάστρου (πηγή: google earth) 

Η πλατεία αποτελεί το τοπικό κέντρο της Πολεοδομικής Ενότητας και περιβάλλεται από 

οδούς κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Ειδικότερα στα βόρεια διέρχεται η οδός Τζαβέλα διπλής 

κυκλοφορίας, με μέσο πλάτος οδοστρώματος 8,0 μ. η οποία είναι διαμπερής αρτηρία που 

συνδέει το Παλαιόκαστρο με το κέντρο του Ωραιοκάστρου, στα ανατολικά η οδός Κανάρη 

μονής κατεύθυνσης προς βορά, μέσου πλάτους οδοστρώματος 8,5 μ. που εντάσσεται στο 

δίκτυο των αστικών λεωφορείων, και δυτικά και νότια από την οδό Πεύκων, μονής 

Θέση έργου/  
Πλατεία Τζαβέλλα 



  

 

κατεύθυνσης προς νότο, μέσου πλάτους οδοστρώματος 10,50μ., η οποία επίσης 

χρησιμοποιείται για την διέλευση και στάθμευση των αστικών λεωφορείων.  Τα ως άνω 

πλάτη των οδοστρωμάτων, υλοποιούνται χωρίς να εξασφαλίζονται ικανοποιητικά πλάτη 

πεζοδρομίων απέναντι από την πλατεία, ενώ αντίθετα περιμετρικά της πλατείας τα 

υφιστάμενα πεζοδρόμια έχουν πλάτος 3,40 μ. περίπου. 

 
Εικόνα 2:  Δορυφορική Εικόνα περιοχής μελέτης  (πηγή: google earth) 

Η προς διαμόρφωση έκταση παρουσιάζει μέση κλίση 8,2% από βορειοδυτικά προς 

νοτιοανατολικά, με υψομετρική διαφορά από το ψηλότερο στο χαμηλότερο σημείο της 

5,55μ., (ανώτερο +200,75, κατώτερο +195,20) ενώ τοπικά αποτυπώνονται μικρότερες ή 

μεγαλύτερες κλίσεις. Η υφιστάμενη διαμόρφωση συνίσταται από πλακοστρωμένους 

διαδρόμους που ορίζουν μεγάλα παρτέρια με αδιαμόρφωτο χώμα. Ο χώρος της πλατείας 

εναρμονίζεται υψομετρικά με τα πεζοδρόμια στο βόρειο και στο δυτικό όριο του, ενώ στο 

νότιο και ανατολικό τμήμα του εμφανίζεται απομονωμένος λόγω υψομετρικής διαφοράς, 

περιβαλλόμενη από τοιχεία ύψους έως 1,5 μ. Η  γεφύρωση τη νότιας πλευράς της 

πλατείας με την βόρεια  γίνεται μέσω ευθύγραμμης κλίμακας. 

Ο χώρος είναι στο μεγαλύτερο μέρος του (νότιο και ανατολικό τμήμα) πευκόφυτο με 

δένδρα μεγάλης ηλικίας και ύψους, τα οποία απαιτούν εργασίες αποψίλωσης, 

αναζωογόνησης και συντήρησης. Οι ελάχιστοι θάμνοι και άλλα φυτικά είδη χαμηλής 

βλάστησης δεν αποτελούν αξιόλογα δείγματα προς διατήρηση.  



  

 

 

 

  Εικόνα 3 : Τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής μελέτης 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η πρόταση ανάπλασης στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση της κυκλοφορίας οχημάτων 

και πεζών καθώς και στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του χώρου της πλατείας και 

περιλαμβάνει: 

 

1. Την οργάνωση του δικτύου κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών 

2. Την ανάπλαση του χώρου της πλατείας  

 

 

 



  

 

1. Οργάνωση του δικτύου κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών 

Προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις 

 Οδός Τζαβέλα  διπλής κυκλοφορίας με πλάτος οδοστρώματος 6,5 μ. 

 Οδός Κανάρη μονής κατεύθυνσης προς βορά, με πλάτος οδοστρώματος 3,50 μ. 

 Οδός Πεύκων μονής κατεύθυνσης προς νότο, με πλάτος οδοστρώματος 4,0 μ. 

 Δημιουργία εσοχής στην οδό Πεύκων για την διαμόρφωση στάσης των αστικών 

λεωφορείων 

 Δημιουργία εσοχής στην οδό Κανάρη για την στάθμευση 5 επιβατικών αυτοκινήτων 

 Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων απέναντι από το χώρο της πλατείας ώστε να 

εξασφαλίζεται πλάτος από 2,0μ έως 5,50μ. ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση 

και την γεωμετρία του δικτύου 

 Διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στο νοτιοανατολικό τμήμα της πλατείας 

 Δημιουργία οδηγού κυκλοφορίας τυφλών 

 Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ στις προβλεπόμενες θέσεις των διαβάσεων και 

υποβιβασμός των κρασπέδων στις θέσεις  εισόδων σε ιδιωτικούς χώρους 

στάθμευσης. 

 Σήμανση της κυκλοφορίας 

 

 

2. Ανάπλαση του χώρου της πλατείας  

Βασική παραδοχή της προτεινόμενης ανάπλασης ήταν η διατήρηση του συνόλου της 

υφιστάμενης ψηλής βλάστησης (πεύκα κυπαρίσσια), παράγοντας που περιόρισε της 

δυνατότητες και την υψομετρική διαμόρφωση της περιοχής περιοχής μελέτης. Τα 

δένδρα με βάση την υψομετρική τους θέση ομαδοποιήθηκαν εντάχθηκαν σε νησίδες με 

διαφορετικές χρήσεις. Οι υπόλοιπου ελεύθεροι χώροι αξιοποιούνται για κοινόχρηστες 

δραστηριότητες ανάπαυσης ανανέωσης και αναψυχής. Παράλληλα δημιουργείται 

δίκτυο διαδρομών που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ στο σύνολο των 

επιμέρους χώρων από όλες τις πλευρές. Η επιφάνεια της προς ανάπλαση έκτασης της 

πλατείας, είναι  2.013,07 τμ. 

Ειδικότερα προτείνονται οι εξής επιμέρους παρεμβάσεις: 

 Κατεδάφιση του περιμετρικού τοιχείου της πλατείας, αλλά και του συνόλου των 

επιμέρους εσωτερικών διαμορφώσεων. 

 Κατασκευή δύο νέων τοιχείων στο ανατολικό και νότιο τμήμα της πλατείας ώστε να 

εναρμονισθεί η διαμόρφωση στο υψομετρικό ανάγλυφο, εξασφαλίζοντας  συνέχεια 

του κοινόχρηστου δικτύου πεζών της ευρύτερης περιοχής διαμέσου της πλατείας. 



  

 

 Δημιουργία διαδρομών με κλίση έως 5% για την πρόσβαση στο εσωτερικό της 

πλατείας από βορά, δυτικά και νότια, εναρμονισμένους υψομετρικά με το 

ανάγλυφο της περιοχής 

 Δημιουργία ήπιας κλίμακας με σκαλοπάτια πλάτους πατήματος 1,35 μ. για την 

σύνδεση του χώρου με το πεζοδρόμιο στο δυτικό όριο της πλατείας 

 Διεύρυνση του πεζοδρομίου στο νοτιοανατολικό όριο της πλατείας, εις βάρος 

πλεονάζοντος οδοστρώματος ώστε να δημιουργηθεί  χώρος ικανών διαστάσεων 

για στάση, ξεκούραση αναψυχή.   

 Δημιουργία μικρού αμφιθεάτρου στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας 

χωρητικότητας 140 καθήμενων και 60-70 επιπλέον ορθίων. 

 Διαμόρφωση του εδάφους της πευκόφυτης νησίδας στο βορειοανατολικό τμήμα 

ώστε να τοποθετηθούν όργανα υπαίθριας γυμναστικής ενηλίκων. 

 Δημιουργία νησίδων για φύτευση καλλωπιστικών θάμνων συνολικής επιφάνειας 

186,98 τμ. 

 Διαφοροποίηση τμήματος του δαπέδου της πλατείας του αμφιθεάτρου με την 

τοποθέτηση φυσικού σταθεροποιημένου δαπέδου (kourasanit) για την μείωση των 

σκληρών επιφανειών και των επιφανειακών απορροών των ομβρίων. 

 Επίστρωση του συνόλου των σκληρών επιφανειών με βοτσαλωτό δάπεδο, που 

εξασφαλίζει ανετότερο βάδισμα σε κεκλιμένες επιφάνειες.   

 Τα προτεινόμενα τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος επενδύονται με πέτρα πάχους 

τουλάχιστον 10 εκ. 

 Σε επιλεγμένες θέσεις περιμετρικά των παρτεριών κατασκευάζονται τοιχεία εξ 

οπλισμένου σκυροδέματος με επένδυση πέτρας. Η στέψη των μικρών αυτών 

τοιχείων θα γίνει με πλάκα εμφανούς σκυροδέματος πλάτους 40 εκ. και πάχους 

10εκ. με τριγωνική εξομάλυνση στις ακμές ώστε να μπορούν να χρησιμοπιηθούν 

για κάθισμα. 

 Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση 6 ξύλινων παγκακίων με πλάτη.  

 Στο δυτικό όριο της πευκόφυτης νησίδας τοποθετείται βρύση διπλής όψης 

 Τα δένδρα που εμπίπτουν στο δυτικό τμήμα της πλατείας (στην νησίδα που 

επιστρώνεται με κουρασανίτ) εγκιβωτίζονται με πέτρινα τοιχεία μεταβλητού 

πλάτους (0,30-0,60) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ελεύθερα καθιστικά.  

 

 

 

 



  

 

 

  Εικόνα 4 : Γενική Διάταξη του χώρου της Πλατείας Τζαβέλα 

 

Για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα ακολουθηθεί η εξής μεθοδολογία. 

Αρχικά θα γίνουν καθαιρέσεις των υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχείο 

διαμορφώσεις και πλακοστρώσεις και η απομάκρυνσή του από την περιοχή του έργου. Θα 

ακολουθήσουν γενικές εκσκαφές ώστε να επιτευχθεί το απαραίτητο βάθος των 

θεμελιώσεων των τοιχίων αντιστήριξης.  Το βάθος των εκσκαφών, από την υφιστάμενη 

τελική επιφάνεια των δαπέδων  θα είναι 40 εκ. Τα υψόμετρα των τελικών επιφανειών 

σημειώνονται στο Σχέδιο Οριζοντιογραφία της πλατείας. Μετά την κατασκευή των τοιχίων 

αντιστήριξης, θα γίνουν εκσκαφές μικρής κλίμακας για να προσαρμοσθεί το έδαφος στην 

υψομετρία της πρότασης και να διαμορφωθεί η υπόβαση των διαμορφώσεων. Θα 



  

 

κατασκευασθούν τα προβλεπόμενα κράσπεδα και διαχωριστικά μικρά τοιχία, 

συμπεριλαμβανομένου των κατασκευών εξ οπλισμένου σκυροδέματος. Στην θέση του 

αμφιθεάτρου. Θα ακολουθήσει διάστρωση θραυστού υλικού 3Α πάχους 20εκ. σύμφωνα με 

τα σχέδια λεπτομερειών. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί η βάση από σκυρόδεμα  C 12/15  

μέσου πάχους 10εκ, όπου προβλέπεται βοτσαλωτό δάπεδο και θα διαμορφωθούν 

υψομετρικά οι τελικές επιφάνειες στρώσης του.. Τέλος θα διαστρωθεί το βοτσαλωτό 

δάπεδο και η  διάστρωση κεραμικής ψηφίδας, όπου προβλέπεται φυσικό 

σταθεροποιημένο δάπεδο kourasanit. Πριν από την κατασκευή της υπόβασης και της θα 

προβλεφθεί, η τοποθέτηση καλωδίων γείωσης και σωλήνα PVC Φ90, 6 ατμοσφαιρών, για 

τον ηλεκτροφωτισμό. Επίσης θα κατασκευαστούν φρεάτια στα σημεία όπου προβλέπεται 

τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων. Στις θέσει όπου προβλέπονται νέες φυτεύσεις θα 

γίνουν τοπικές εκσκαφές και θα αντικατασταθεί το φυσικό χώμα με φυτική γη, αφού 

τοποθετηθεί γεωύφασμα.  

 

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

Τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για την φυτοτεχνική διαµόρφωση είναι η υφιστάμενη 

βλάστηση που εντοπίζεται τόσο εντός της έκτασης της πλατείας όσο και στην ευρύτερη 

περιοχή του οικισμού, η ποιότητα του υφιστάμενου εδάφους, ο προσανατολισμός και οι 

περιοχές σκίασης/ηλιασμού, οι αισθητικές και οι λειτουργικές απαιτήσεις του χώρου, 

καθώς και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις και χρήσεις. Το σύνολο των φυτοτεχνικών 

παρεµβάσεων έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ενοποίηση των φυτεύσεων, αλλά 

και εναρμόνιση αυτών µε την αρχιτεκτονική πρόταση. 

  

Οι βασικές αρχές των φυτοτεχνικών παρεμβάσεων είναι:  

 

- Χρήση φυτικών ειδών που οι βιολογικές απαιτήσεις τους είναι ίδιες µε τις 

βιοκλιματικές συνθήκες της περιοχής.  

- Η επιλογή των φυτικών ειδών µε βάση το λειτουργικό σκοπό που πρόκειται να 

ικανοποιήσουν (σκίαση, στοιχεία θέας, οριοθέτηση, απόκρυψη, διακοσµητική 

φύτευση κλπ.) και τα βοτανικά τους χαρακτηριστικά τους (τελικές διαστάσεις, 

σχήµα κόµης, φυλλοβόλο ή αειθαλές, εποχή ανθοφορίας, χρώµα άνθους, κλπ.)  

- Το σύνολο των φυτών να εναρµονίζονται µε τα φυτικά είδη του υφιστάµενου 

τοπίου.  



  

 

- Αποφυγή εισαγωγής και φύτευσης εξωτικών και επεκτατικών ειδών.  

- Περιορισμός εργασιών συντήρησης και ελαχιστοποίηση άρδευσης. 

 

Η φυτοτεχνική πρόταση περιλαμβάνει δένδρα και θάμνους: 

Δέντρα  

Σε ότι αφορά τα δέντρα, η πρόταση περιλαμβάνει τη διατήρηση όλων των υφιστάμενων 

πεύκων και κυπαρισσιών που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Οι νέες φυτεύσεις 

αφορούν σε: 

- 2 ελιές, εντός των νέων περιοχών φύτευσης που δημιουργούνται στο βόρειο τμήμα 

της πλατείας γύρω από το αμφιθεατράκι, με σκοπό να αποτελέσουν τα νέα 

«γλυπτά» της πλατείας και να αναβαθμίσουν την αισθητική του χώρου. 

- 3 κέλτιδες (μιελικοκιές) στην νησίδα που δημιουργείται νότια της πλατείας.  

 

Θάμνοι 

Η φύτευση θάµνων χαμηλής, µέσης και υψηλής ανάπτυξης, ακολουθεί τις ανάγκες των 

επιλογών του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Αναλυτικά: 

- Για την περιοχή φύτευσης  στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας προτείνεται μίξη από 

δενδρολίβανο έρπων, στίπα και μυρτιά νάνα.  Οι μυρτιές τοποθετούνται κατά μήκος 

των κερκίδων με σκοπό να δημιουργήσουν ένα χαμηλό «φράχτη» και να  

απομονώσουν το χώρο του θεάτρου Στην υπόλοιπη έκταση φυτεύονται δενδρολίβανα 

και στίπες συνθέτοντας μια εικόνα που θυμίζει μεσογειακό λιβάδι.  

 

- Αντίστοιχα, για την τριγωνική περιοχή φύτευσης στο βορειοανατολικό τμήμα της 

πλατείας επιλέχθηκε μίξη με δενδρολίβανο έρπων, λεβαντίνη, μυρτιά και ρείκι.   

 

- Στην ανατολική πλευρά της πλατείας, όπου δημιουργείται χώρος με όργανα 

γυμναστικής, επιλέχθηκαν σχίνα και μυρτιές μεσαίας και ψηλής ανάπτυξης τα οποία 

τοποθετούνται κατά μήκος του πεζοδρομίου ώστε να εξασφαλίσουν την αίσθηση 

απομόνωσης στους χρήστες. Επίσης, κατά μήκος του τοιχίου που περιβάλει το χώρο 

από τη νότια πλευρά φυτεύεται γραμμικά δενδρολίβανο έρπον, και σημειακά αγγελική 

νάνα, με σκοπό να εξομαλύνει το όριο και να διακοσμήσει το τοιχίο που αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο της νότιας όψης της πλατείας.  



  

 

- Για την περιοχή φύτευσης στη νότια πλευρά της πλατείας όπου διατηρούνται τα πέντε 

δέντρα χαλέπιου πεύκης προτείνεται για τους ίδιους λόγους η γραμμική φύτευση, και 

κατά μήκος του τοιχίου, με δενδρολίβανο έρπον, και σημειακά αγγελική νάνα. Η 

υπόλοιπη έκταση δεν διαταράσσεται με σκοπό να προστατευθεί το ριζικό σύστημα των 

υφιστάμενων δέντρων.  

 

- Στη δυτική πλευρά της πλατείας και κατά μήκος της ράμπας που εισέρχεται στην 

πλατεία από την οδό Πεύκων προτείνεται η δημιουργία χαμηλού «φράχτη» από 

αγγελικές με σκοπό να οριοθετήσει τον κεντρικό χώρο της πλατείας.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

    Εικόνα 5 : Γενική Διάταξη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης 

 
 
 
Η διάρκεια του έργου κατασκευής του έργου θα είναι δώδεκα  (12) ημερολογιακοί μήνες, 
αρχομένης από της υπογραφής του συμφωνητικού. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 605.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του 24% Φ.Π.Α.), θα χρηματοδοτηθεί από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» και 
πιστώσεις  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. 
 
 

                                                         Ωραιόκαστρο 18/05/2020 
 
 
                                                                       Ελέχθηκε                                   Θεωρήθηκε 
              Οι  συντάξαντες                   Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.            Η Προϊσταμένη  Δ.Τ.Υ. & Π. 
                    
                    
                    
                    
  
       Κανελλόπουλος Κων/νος             Μεντζίνης Δημήτρης                           Τόλια Ελένη 
           πολ/κός μηχ/κός με α' βαθμό                πολ/κός μηχ/κός τ.ε. με α' βαθμό                   τοπ/φος μηχ/κός  με α' βαθμό    

         Μιχαηλίδης Ιωάννης 
            Μηχ/γος μηχ/κός με α' βαθμό                 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες                                                 
επιφάνεια 1472,81 * 0,30 πάχος = 441,84 m3 1 Α-2 ΟΔΟ-1123Α 442,00

2
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 
επιφάνεια 1145,02 * 0,30 πάχος = 343,51   

m3 2 Α-2.1 ΟΔΟ-1123Α 344,00

3 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων                                                         
μήκος 81,50 * 1,80  ύψος * 0,30 πάχος =  44,01 m3 3 Α-12 ΟΙΚ-2227 45,00

4
Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού                                                                                
επιφάνεια 700,13 * 0,30 πάχος = 210,04 

m3 4 22.10.01 ΟΙΚ-2226 212,00

5 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων                   
επιφάνεια 500,67 * 0,30 πάχος = 151,70 m3 5 20.10 ΟΙΚ-2162 152,00

6 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης           
επιφάνεια 500,67 * 0,30 πάχος = 151,70 m3 6 20.11 ΟΙΚ-2163 152,00

7 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε4                                      
επιφάνεια 1.792,13 * 0,20 πάχος = 358,43 m3 7 Α-18.1 ΟΔΟ-1510 360,00

8 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη                                                              
επιφάνεια 1.86,96 * 0,50 πάχος = 93,48 m3 8 Α-25 ΟΔΟ-1620 95,00

9 Διαχείρηση προιόντων εκσκαφής ΑΕΚΚ                                            
προϊοντα εκσκαφων 441,84+343,51+44,01+210,04+420=1459,40 m3 9 ΝΑ ΥΔΡ 

2.1 ΥΔΡ 6070 1500,00

Σύνολο

10 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m           
επιφάνεια 116,83 * 0,80 πάχος = 93,46 m3 10 Β-1 ΟΔΟ-2151 95,00

11 Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη επιφάνεια                                            
επιφάνεια 137,4 * 0,10 πάχος = 13,74 m3 11 Β-9 ΟΔΟ-2252 14,00

12 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10  
επιφάνεια 152,16 * 0,10 πάχος = 15,22 m3 12 Β-29.1.1 ΟΔΟ-2511 16,00

13 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο               
μήκος 102,37 * 0,15 πάχος * 0,45 βάθος = 6,91 m3 13 Β-29.2.1 ΟΔΟ-2531 7,00

14
 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 
σκυρόδεμα C12/15                                                                           
επιφάνεια 1325,62 * 0,10 πάχος = 132,56

m3 14 Β-29.2.2 ΟΔΟ-2531 135,00

15

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30                                                              
49,18+43,75+3,85 = 96,79

m3 15 32.01.06 ΟΙΚ 3215 97,00

16 Ξυλότυποι χυτών τοίχων                                                                    
186,61+166,01+17,12 = 369,74 m2 16 38.01 ΟΙΚ 3801 370,00
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



17 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών                                                     
46,76+11,00+26,85+ = 84,61 m2 17 38.02 ΟΙΚ 3811 85,00

18 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων                              
17,41+7,73+23,37+20,79+2,87+42,42+28,66=142,88 m2 18 38.13 ΟΙΚ 3841 143,00

19 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500Α (S220s) 
8635,60+1480,50=10116,10 kg 19 38.20.01 ΟΙΚ-3872 10.200,00

20 Δομικά πλέγματα B500C (S500s)                                                                   
επιφάνεια 1325,62 *1,92=2545,19 kg 20 38.20.03 ΟΙΚ-3873 2.600,00

21 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25                                                    
4,16+2,42+9,13+5,45=21,15 m3 21 Β-29.4.4 ΟΔΟ-2551 22,00

22 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα                                                         
257,10+33,36+488,59=779,05 m 22 Β-51 ΟΔΟ-2921 780,00

23 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.                                               
243,67+310,98+339,88+184,16+76,92=1155,61 m2 23 Β-52  ΟΔΟ-2922 1.160,00

24 Γεωύφασμα διαχωρισμού                                                                                
52,41+197,73=250,14 m2 24 Β-64.2 ΟΙΚ-7914 252,00

25 Επιστρώσεις πεζοδρομίων  και πλατείας με βοτσαλωτό δάπεδο           
520,10 m2 25 ΝΑ ΟΙΚ 

Α73.61 ΟΙΚ 7363 523,00

26 Επιστρώσεις πεζοδρομίων  και πλατείας με κυβόλιθους                                 
801,23 m2 26 ΝΑ ΟΙΚ 

73.36.01 ΟΙΚ 7335 802,00

27 Επιστρώσεις με φυσικο σταθεροποιημένο δάπεδο (kurasanit)                        
199,40 m2 27 ΝΑ ΟΙΚ 

73.36.01 ΟΙΚ 7335 200,00

28 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες               τεμ. 28 Β-82 ΟΔΟ-2922 14,00
29 Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα                                                   τεμ. 29 Β-83  ΟΔΟ-2921 6,00

30 Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου                                                                                           τεμ. 30 Β-85 ΟΔΟ-2548 1,00

Σύνολο

31 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m                              
26,45 m2 31 Γ-1.2 ΟΔΟ-3111.Β 27,00

32 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)                                                             
26,45 m2 32 Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β 27,00

Σύνολο

33 Ασφαλτική προεπάλειψη                                                                               
26,45 m2 33 Δ-3 ΟΔΟ - 4110 27,00

34 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού                                                   
26,45 m2 34 Δ-8Α ΟΔΟ-4521Β 27,00

Σύνολο

35 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή                                             
83,27 m2 35 Ε-17.1  ΟΙΚ-7788 84,00

36 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό                   
14,29 m2 36 Ε-17.2 ΟΙΚ-7788 15,00

37 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)       τεμ. 37 Ε-10.1 ΟΔΟ-2653 18,00

38
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1                
2,48 

m2 38 Ε-8.3 ΟΙΚ-6541 2,50

39 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους                                                                     τεμ. 39 Ε-9.4 ΟΙΚ-6541 10,00
Σύνολο

40 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την 
προμήθεια του υλικού                186,96 m3 40 Α6 ΠΡΣ 1620 187,00

41 Τάφροι βάθους 20 -  40 cm       97,65 m 41 Α9.2 ΠΡΣ 2111 98,00
42 Μεταλλικές σχάρες δένδρων      6 τεμ * 110 kg/τεμ=660 kg 42 Β1 ΥΔΡ 6752 660,00

43 Επιστήλιος διπλός κάδος με σταχτοδοχείο τεμ 43 Β11.10 ΟΙΚ 5104 4,00

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣT: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



44 Δένδρα κατηγορίας Δ6 τεμ 44 Δ1.6 ΠΡΣ 5210 5,00
45 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 τεμ 45 Δ2.1 ΠΡΣ 5210 345,00
46 Θάμνοι κατηγορίας Θ6 τεμ 46 Δ2.6 ΠΡΣ 5210 12,00
47 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt τεμ 47 Ε9.4 ΠΡΣ 5210 345,00

48 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt τεμ 48 Ε9.6 ΠΡΣ 5210 12,00

49 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt τεμ 49 Ε9.7 ΠΡΣ 5210 5,00

50 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, 
πάρκα κλπ

τεμ 50 ΣΤ4.3.1 ΠΡΣ 5354 8,00
51 Καθιστικά με σκελετό από χυτοσίδηρο τεμ 51 Β10.9 ΟΙΚ 5104 6,00

52 Προμήθεια και τοποθέτηση  πινγκ – πονγκ εξωτερικού χώρου τεμ 52 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.1 OIK 5105 1,00

53 Προμήθεια και τοποθέτηση σκάκι  εξωτερικού χώρου τεμ 53 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.2 OIK 5105 2,00

54 Προμήθεια και τοποθέτηση όργανο διπλό εξωτερικού χώρου ελλειπτικής 
κίνησης ποδιών – έκτασης ποδιών τεμ 54 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.3 OIK 5105 2,00

55 Προμήθεια και τοποθέτηση  όργανο διπλό εξωτερικού χώρου έλξεων 
ώμων - παράλληλες μπάρες τεμ 55 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.4 OIK 5105 2,00

56 Προμήθεια και τοποθέτηση όργανο διπλό εξωτερικού χώρου ποδήλατο- 
πάγκος κοιλιακών τεμ 56 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.5 OIK 5105 2,00

57 Προμήθεια και τοποθέτηση όργανο διπλό εξωτερικού χώρου βάδισης 
αέρος – όργανο στατικής βάδισης τεμ 57 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.6 OIK 5105 1,00

58 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινος κάδος απορριμμάτων τεμ 58 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β11.3 OIK 5105 14,00

59 Προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικό με πλάτη με μεταλλικό ορθοστάτη τεμ 59 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.7

OIK 5105 16,00

60 Προμήθεια -  εγκατάσταση ηλιακού καθιστικού τεμ 60 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.8 OIK 5105 2,00

61 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινη πέργκολα σκίασης με καθιστικό σώμα           
14,92 m 61 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.9 OIK 5105 15,00

62 Προμήθεια και τοποθέτηση εξάγωνα παγκάκια τεμ 62 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.10 OIK 5105 2,00

63 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινη πέργκολα σκίασης σε σχήμα γ τεμ 63 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.11 OIK 5105 3,00

64 Προμήθεια και τοποθέτηση  ξύλινη πέργκολα σκίασης ημικυκλικής 
διατομής  με καθιστικό σώμα m 64 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.12 OIK 5105 18,00

65 Προμήθεια και τοποθέτηση  ξύλινη πέργκολα σκίασης σε σχήμα γ με 
καθιστικό τεμ 65 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.13 OIK 5105 3,00

66 Προμήθεια και τοποθέτηση  συνθετικού χλοοτάπητα (25μμ)                                       
62,29 m2 66 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.14 OIK 5105 63,00

67 Προμήθεια και τοποθέτηση ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφάλειας          
249,33 m2 67 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.15 OIK 5105 250,00

68 Προμήθεια ψηφίδα καφέ τεμ 68 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.16 OIK 5105 24,00

69 Προμήθεια και τοποθέτηση ξυλεία για κάλυψη επιφανειών για καθιστική 
χρήση    24,85 m2 69 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.17 OIK 5105 25,00

70 Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος σιντριβανιών τεμ 70 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.18 OIK 5105 1,00

71 Προμήθεια και τοποθέτηση  πινακίδα πληροφόρησης υπαίθριου 
γυμναστηρίου ενηλίκων τεμ 71 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.19 OIK 5105 1,00

Σύνολο

72
Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων 
δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών          Σε κάθε είδος 
εδάφη εκτός από βραχώδη       449,20

m3 72 3.15.01 ΥΔΡ  6065 450,00

73 Διάστρωση πυθμένα τάφρου με άμμο     829,00 m 73 ΑΤΗΕ  
Ν9309 

ΗΛΜ 10    
100,00% 830,00

74 Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος 
Διαμέτρου 150 mm        144,00 m 74 ΑΤΗΕ  

8047.4 
ΗΛΜ 10    
100,00% 145,00

ΟΜΑΔΑ Z: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ



75 Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος 
Διαμέτρου 250 mm  159,50 m 75 ΑΤΗΕ  

8047.6 
ΗΛΜ 10       
100,00% 160,00

76 Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος 
Διαμέτρου 300 mm    39,25 m 76 ΑΤΗΕ  

8047.7 
ΗΛΜ 10       
100,00% 40,00

77 Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος 
Διαμέτρου 350 mm    29,55 m 77 ΟΔΟ-Α  Β-

53.2 
ΟΔΟ 2883 
100,00% 30,00

78 Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος 
Διαμέτρου 400 mm   18,95 m 78 ΑΤΗΕ  

8047.8 
ΗΛΜ 10       
100,00% 20,00

79 Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτιο 
υδροσυλλογής  60Χ120cm, βάθους 100cm με χυροσιδηρό κάλυμμα.  τεμ. 79 ΟΔΟ-Γ  Β-

66.1 
ΟΔΟ 2548 
100,00% 1,00

80
Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτιο 
υδροσυλλογής  40Χ90cm, βάθους 100cm με χυροσιδηρή σχάρα 
συλλογής ομβρίων.  

τεμ. 80 ΟΔΟ-Α  Β-
66.1 

ΟΔΟ 2548 
100,00% 13,00

Σύνολο

81 Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού 
ή σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες m3 81 ΑΤΗΕ  

9301.1
ΗΛΜ 10      
100,00% 30,00

82 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες m3 82 ΑΤΗΕ  

9302.1
ΗΛΜ 10      
100,00% 86,40

83 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων διατομής έως και DN160 με άμμο 
ποταμού ή λατομείου m 83 ΑΤΗΕ  

Ν9305.10
ΥΔΡ 6069     
100,00% 13,40

84 Σήμανση όδευσης υπόγειων σωληνώσεων m 84 ΑΤΗΕ  
Ν9305.20

ΗΛΜ 10      
100,00% 250,00

85 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) m 85 60.20.40.
12

ΗΛΜ 5    
100,00% 250,00

86 Προκατασκευασμένη βάση ιστού τεμ. 86 ΑΤΗΕ  
Ν9313.1 

ΗΛΜ 10       
100,00%

20,00

87 Πίλλαρ οδοφωτισμού τεμ. 87 60.10.80.
01

ΗΛΜ 52      
100,00% 1,00

88 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Φ 25 mm2 m 88 62.10.48.
03

ΗΛΜ 45 
100,00% 280,00

89 Καλώδιο τύπου NYY Διατομής 4 Χ 10 m 89 62.10.41.
04

ΗΛΜ 102 
100,00% 265,00

90 Καλώδιο  τύπου ΝΥΜ 3 x 1,5 m 90 62.10.40.
01

ΗΛΜ 101 
100,00% 90,00

91 Σιδηρoιστός ανάρτησης φωτιστικού LED 4 m Τεμ. 91 ΑΤΗΕ  
9322.1 σχ 

ΗΛΜ 101 
100,00% 20,00

92 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα ιστού τύπου LED τεμ. 92
ΑΤΗΕ  

Ν9330.1 
σχ

ΗΛΜ 103 
100,00% 18,00

93 Προβολέας τύπου LED 60 W τεμ. 93
ΑΤΗΕ  

Ν9330.1 
σχ

ΗΛΜ 103 
100,00% 4,00
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ΟΜΑΔΑ H: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μερική Ολική

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 
-ημιβραχώδες m3 1 Α-2 ΟΔΟ-1123Α 442,00 3,10 1.370,20

2

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός 
του ορίου των γενικών εκσκαφών  

m3 2 Α-2.1 ΟΔΟ-1123Α 344,00 4,00 1.376,00

3 Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων m3 3 Α-12 ΟΙΚ-2227 45,00 28,90 1.300,50

4
Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών 
από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

m3 4 22.10.01 ΟΙΚ-2226 212,00 30,40 6.444,80

5 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων m3 5 20.10 ΟΙΚ-2162 152,00 4,50 684,00

6 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων 
μεταφορών υλικών επίχωσης m3 6 20.11 ΟΙΚ-2163 152,00 1,70 258,40

7 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας 
Ε2 έως Ε4 m3 7 Α-18.1 ΟΔΟ-1510 360,00 4,20 1.512,00

8 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη m3 8 Α-25 ΟΔΟ-1620 95,00 2,30 218,50

9 Διαχείρηση προιόντων εκσκαφής 
ΑΕΚΚ m3 9 ΝΑ ΥΔΡ 

2.1 ΥΔΡ 6070 1500,00 6,00 9.000,00

Σύνολο 22.164,40 22.164,40

10 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
και τάφρων πλάτους έως 5,0 m m3 10 Β-1 ΟΔΟ-2151 95,00 6,40 608,00

11 Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη 
επιφάνεια m3 11 Β-9 ΟΔΟ-2252 14,00 43,80 613,20

12
Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές 
στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα 
C8/10

m3 12 Β-29.1.1 ΟΔΟ-2511 16,00 72,30 1.156,80

13 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με 
σκυρόδεμα C12/15, άοπλο m3 13 Β-29.2.1 ΟΔΟ-2531 7,00 86,50 605,50

14
 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15 

m3 14 Β-29.2.2 ΟΔΟ-2531 135,00 89,80 12.123,00

15

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

m3 15 32.01.06 ΟΙΚ 3215 97,00 101,00 9.797,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τι
μή

 μ
ον

άδ
ας

Δαπάνη



16 Ξυλότυποι χυτών τοίχων m2 16 38.01 ΟΙΚ 3801 370,00 13,50 4.995,00

17 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών m2 17 38.02 ΟΙΚ 3811 85,00 22,50 1.912,50

18 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων m2 18 38.13 ΟΙΚ 3841 143,00 20,25 2.895,75

19 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι 
κατηγορίας Β500Α (S220s) kg 19 38.20.01 ΟΙΚ-3872 10.200,00 1,13 11.526,00

20 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) kg 20 38.20.03 ΟΙΚ-3873 2.600,00 1,01 2.626,00

21 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα 
C20/25  m3 21 Β-29.4.4 ΟΔΟ-2551 22,00 143,00 3.146,00

22 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα m 22 Β-51 ΟΔΟ-2921 780,00 9,60 7.488,00

23 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, 
νησίδων κ.λ.π. m2 23 Β-52  ΟΔΟ-2922 1.160,00 13,80 16.008,00

24 Γεωύφασμα διαχωρισμού m2 24 Β-64.2 ΟΙΚ-7914 252,00 1,80 453,60

25 Επιστρώσεις πεζοδρομίων  και 
πλατείας με βοτσαλωτό δάπεδο m2 25 ΝΑ ΟΙΚ 

Α73.61 ΟΙΚ 7363 523,00 25,00 13.075,00

26 Επιστρώσεις πεζοδρομίων  και 
πλατείας με κυβόλιθους m2 26 ΝΑ ΟΙΚ 

73.36.01 ΟΙΚ 7335 802,00 40,00 32.080,00

27 Επιστρώσεις με φυσικο 
σταθεροποιημένο δάπεδο (kurasanit) m2 27 ΝΑ ΟΙΚ 

73.36.01 ΟΙΚ 7335 200,00 25,00 5.000,00

28 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε 
πεζοδρόμια και νησίδες τεμ. 28 Β-82 ΟΔΟ-2922 14,00 115,00 1.610,00

29 Περιζώματα δένδρων από 
σκυρόδεμα τεμ. 29 Β-83  ΟΔΟ-2921 6,00 23,00 138,00

30
Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου 
φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου

τεμ. 30 Β-85 ΟΔΟ-2548 1,00 40,30 40,30

Σύνολο 127.897,65 127.897,65

31 Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m m2 31 Γ-1.2 ΟΔΟ-3111.Β 27,00 1,42 38,34

32 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) m2 32 Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β 27,00 1,52 41,04

Σύνολο 79,38 79,38

33 Ασφαλτική προεπάλειψη m2 33 Δ-3 ΟΔΟ - 4110 27,00 1,20 32,40

34 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
αστικής οδού m2 34 Δ-8Α ΟΔΟ-4521Β 27,00 9,48 255,96

Σύνολο 288,36 288,36

35 Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή m2 35 Ε-17.1  ΟΙΚ-7788 84,00 3,80 319,20

36
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 
υλικό 

m2 36 Ε-17.2 ΟΙΚ-7788 15,00 19,70 295,50

37 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) τεμ. 37 Ε-10.1 ΟΔΟ-2653 18,00 31,10 559,80

38

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες 
οδικής σήμανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, με υπόβαθρο 
τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1

m2 38 Ε-8.3 ΟΙΚ-6541 2,50 92,00 230,00

39 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου 
μεγέθους τεμ. 39 Ε-9.4 ΟΙΚ-6541 10,00 53,70 537,00

Σύνολο 1.941,50 1.941,50

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣT: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 



40
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε 
αστικές περιοχές, χωρίς την 
προμήθεια του υλικού 

m3 40 Α6 ΠΡΣ 1620 187,00 2,60 486,20

41 Τάφροι βάθους 20 -  40 cm m 41 Α9.2 ΠΡΣ 2111 98,00 1,00 98,00

42 Μεταλλικές σχάρες δένδρων kg 42 Β1 ΥΔΡ 6752 660,00 3,50 2.310,00

43 Επιστήλιος διπλός κάδος με 
σταχτοδοχείο τεμ 43 Β11.10 ΟΙΚ 5104 4,00 240,00 960,00

44 Δένδρα κατηγορίας Δ6 τεμ 44 Δ1.6 ΠΡΣ 5210 5,00 80,00 400,00
45 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 τεμ 45 Δ2.1 ΠΡΣ 5210 345,00 2,30 793,50

46 Θάμνοι κατηγορίας Θ6 τεμ 46 Δ2.6 ΠΡΣ 5210 12,00 45,00 540,00

47 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 2,00 - 4,00 lt τεμ 47 Ε9.4 ΠΡΣ 5210 345,00 1,10 379,50

48 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 12,50 - 22,00 lt τεμ 48 Ε9.6 ΠΡΣ 5210 12,00 3,00 36,00

49 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 23 - 40 lt τεμ 49 Ε9.7 ΠΡΣ 5210 5,00 4,00 20,00

50
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ

τεμ 50 ΣΤ4.3.1 ΠΡΣ 5354 8,00 67,50 540,00

51 Καθιστικά με σκελετό από 
χυτοσίδηρο τεμ 51 Β10.9 ΟΙΚ 5104 6,00 400,00 2.400,00

52 Προμήθεια και τοποθέτηση  πινγκ – 
πονγκ εξωτερικού χώρου τεμ 52 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.1 OIK 5105 1,00 2.800,00 2.800,00

53 Προμήθεια και τοποθέτηση σκάκι  
εξωτερικού χώρου τεμ 53 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.2 OIK 5105 2,00 2.100,00 4.200,00

54
Προμήθεια και τοποθέτηση όργανο 
διπλό εξωτερικού χώρου ελλειπτικής 
κίνησης ποδιών – έκτασης ποδιών

τεμ 54 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.3 OIK 5105 2,00 2.900,00 5.800,00

55
Προμήθεια και τοποθέτηση  όργανο 
διπλό εξωτερικού χώρου έλξεων 
ώμων - παράλληλες μπάρες 

τεμ 55 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.4 OIK 5105 2,00 2.900,00 5.800,00

56
Προμήθεια και τοποθέτηση όργανο 
διπλό εξωτερικού χώρου ποδήλατο- 
πάγκος κοιλιακών

τεμ 56 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.5 OIK 5105 2,00 2.900,00 5.800,00

57
Προμήθεια και τοποθέτηση όργανο 
διπλό εξωτερικού χώρου βάδισης 
αέρος – όργανο στατικής βάδισης 

τεμ 57 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.6 OIK 5105 1,00 2.900,00 2.900,00

58 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινος 
κάδος απορριμμάτων τεμ 58 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β11.3 OIK 5105 14,00 380,00 5.320,00

59 Προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικό 
με πλάτη με μεταλλικό ορθοστάτη τεμ 59 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.7 OIK 5105 16,00 480,00 7.680,00

60 Προμήθεια -  εγκατάσταση ηλιακού 
καθιστικού τεμ 60 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.8 OIK 5105 2,00 9.800,00 19.600,00

61
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινη 
πέργκολα σκίασης με καθιστικό 
σώμα

m 61 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.9 OIK 5105 15,00 720,00 10.800,00

62 Προμήθεια και τοποθέτηση εξάγωνα 
παγκάκια τεμ 62 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.10 OIK 5105 2,00 927,00 1.854,00

63 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινη 
πέργκολα σκίασης σε σχήμα γ τεμ 63 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.11 OIK 5105 3,00 1.500,00 4.500,00

64
Προμήθεια και τοποθέτηση  ξύλινη 
πέργκολα σκίασης ημικυκλικής 
διατομής  με καθιστικό σώμα

m 64 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.12 OIK 5105 18,00 690,00 12.420,00

65
Προμήθεια και τοποθέτηση  ξύλινη 
πέργκολα σκίασης σε σχήμα γ με 
καθιστικό

τεμ 65 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.13 OIK 5105 3,00 1.800,00 5.400,00



66 Προμήθεια και τοποθέτηση  
συνθετικού χλοοτάπητα (25μμ) m2 66 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.14 OIK 5105 63,00 35,00 2.205,00

67
Προμήθεια και τοποθέτηση 
ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου 
ασφάλειας 

m2 67 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.15 OIK 5105 250,00 65,00 16.250,00

68 Προμήθεια ψηφίδα καφέ τεμ 68 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.16 OIK 5105 24,00 350,00 8.400,00

69
Προμήθεια και τοποθέτηση ξυλεία 
για κάλυψη επιφανειών για καθιστική 
χρήση

m2 69 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.17 OIK 5105 25,00 280,00 7.000,00

70 Προμήθεια και τοποθέτηση 
συστήματος σιντριβανιών τεμ 70 ΝΑ ΠΡΣ 

Ν/Β12.18 OIK 5105 1,00 12.000,00 12.000,00

71
Προμήθεια και τοποθέτηση  πινακίδα 
πληροφόρησης υπαίθριου 
γυμναστηρίου ενηλίκων

τεμ 71 ΝΑ ΠΡΣ 
Ν/Β12.19 OIK 5105 1,00 400,00 400,00

Σύνολο 150.092,20 150.092,20

72

Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 
υπογείων δικτύων σωληνώσεων 
εκτός κατοικημένων περιοχών          
Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από 
βραχώδη

m3 72 3.15.01 ΥΔΡ  6065 450,00 1,24 558,00

73 Διάστρωση πυθμένα τάφρου με 
άμμο  m 73 ΑΤΗΕ  

Ν9309 
ΗΛΜ 10    
100,00% 830,00 1,20 996,00

74
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων 
εντός υπάρχοντος χάνδακος 
Διαμέτρου 150 mm 

m 74 ΑΤΗΕ  
8047.4 

ΗΛΜ 10    
100,00% 145,00 8,00 1.160,00

75
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων 
εντός υπάρχοντος χάνδακος 
Διαμέτρου 250 mm 

m 75 ΑΤΗΕ  
8047.6 

ΗΛΜ 10       
100,00% 160,00 18,00 2.880,00

76
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων 
εντός υπάρχοντος χάνδακος 
Διαμέτρου 300 mm 

m 76 ΑΤΗΕ  
8047.7 

ΗΛΜ 10       
100,00% 40,00 35,00 1.400,00

77
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων 
εντός υπάρχοντος χάνδακος 
Διαμέτρου 350 mm  

m 77 ΟΔΟ-Α  Β-
53.2 

ΟΔΟ 2883 
100,00% 30,00 42,00 1.260,00

78
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων 
εντός υπάρχοντος χάνδακος 
Διαμέτρου 400 mm 

m 78 ΑΤΗΕ  
8047.8 

ΗΛΜ 10       
100,00% 20,00 56,00 1.120,00

79

Φρεάτια αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτιο 
υδροσυλλογής  60Χ120cm, βάθους 
100cm με χυροσιδηρό κάλυμμα.  

τεμ. 79 ΟΔΟ-Γ  Β-
66.1 

ΟΔΟ 2548 
100,00% 1,00 1.080,00 1.080,00

80

Φρεάτια αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτιο 
υδροσυλλογής  40Χ90cm, βάθους 
100cm με χυροσιδηρή σχάρα 
συλλογής ομβρίων.  

τεμ. 80 ΟΔΟ-Α  Β-
66.1 

ΟΔΟ 2548 
100,00% 13,00 640,00 8.320,00

Σύνολο 18.774,00 18.774,00

81
Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου 
βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού 
ή σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες ή 

m3 81 ΑΤΗΕ  
9301.1

ΗΛΜ 10      
100,00% 30,00 39,88 1.196,40

ΟΜΑΔΑ Z: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ H: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ



82
Εκσκαφή χάνδακα για την 
τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες

m3 82 ΑΤΗΕ  
9302.1

ΗΛΜ 10      
100,00% 86,40 15,00 1.296,00

83
Διάστρωση και εγκιβωτισμός 
σωλήνων διατομής έως και DN160 
με άμμο ποταμού ή λατομείου

m 83 ΑΤΗΕ  
Ν9305.10

ΥΔΡ 6069     
100,00% 13,40 3,00 40,20

84 Σήμανση όδευσης υπόγειων 
σωληνώσεων m 84 ΑΤΗΕ  

Ν9305.20
ΗΛΜ 10      
100,00% 250,00 1,30 325,00

85
Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων από πολυαιθυλένιο 
(HDPE)

m 85 60.20.40.
12

ΗΛΜ 5    
100,00% 250,00 7,50 1.875,00

86 Προκατασκευασμένη βάση ιστού τεμ. 86
ΑΤΗΕ  

Ν9313.1 
σχ

ΗΛΜ 10       
100,00% 20,00 250,00 5.000,00

87 Πίλλαρ οδοφωτισμού τεμ. 87 60.10.80.
01

ΗΛΜ 52      
100,00%

1,00 2.500,00 2.500,00

88 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Φ 25 mm2m 88 62.10.48.
03

ΗΛΜ 45 
100,00% 280,00 6,00 1.680,00

89 Καλώδιο τύπου NYY Διατομής 4 Χ 
10 m 89 62.10.41.

04
ΗΛΜ 102 
100,00% 265,00 12,50 3.312,50

90 Καλώδιο  τύπου ΝΥΜ 3 x 1,5 m 90 62.10.40.
01

ΗΛΜ 101 
100,00% 90,00 2,30 207,00

91 Σιδηρoιστός ανάρτησης φωτιστικού 
LED 4 m Τεμ. 91 ΑΤΗΕ  

9322.1 σχ 
ΗΛΜ 101 
100,00% 20,00 380,00 7.600,00

92 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα ιστού 
τύπου LED τεμ. 92

ΑΤΗΕ  
Ν9330.1 

σχ

ΗΛΜ 103 
100,00% 18,00 550,00 9.900,00

93 Προβολέας τύπου LED 60 W τεμ. 93
ΑΤΗΕ  

Ν9330.1 
σχ

ΗΛΜ 103 
100,00% 4,00 500,00 2.000,00

Σύνολο 36.932,10 36.932,10

Αθροισμα 358.169,59

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 64.470,53

Σύνολο 422.640,12
Απρόβλεπτα 15% 63.396,02

Αθροισμα 486.036,14
Αναθεώρηση 1.867,09

Αθροισμα 487.903,23

Φ.Π.Α. 24% 117.096,77

Γενικό Σύνολο

150.092,20

    ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ = 18.774,00

                  ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΕΡΓΑ Η/Μ= 36.932,10

605.000,00

152.371,29    ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ =

     ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ =
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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. 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 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

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

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

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

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

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), 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. 

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

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

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

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

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

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



δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

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

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

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

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

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

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

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

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 κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 
(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 

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. 
 



 
 
 

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 
ΟΔΟ), 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). 

 
 
 
 
 
 



Άρθρο 1o   Α-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 

πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών CutandCover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και CutandCover 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες,  
 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και 

ο σχηματισμός των αναβαθμών  
 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές 
ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του 
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως 
αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα 
ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  



 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που 

οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού 
τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, 
επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές 
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:        τρία & δέκα λεπτά 
 Αριθμητικά:          3,10   
 
[για 10km * (0,21€/m3km +0,03€/m3km πρόσθετη τιμή για την αναμονή) =2,4  + 0,70=3,10 €/m3 ] 
 
(ανάλυση για τον υπολογισμό της μεταφοράς με μέση απόσταση 10 km  από to έργο  αστική περιοχή > 5km  0,21€ / 
m3 km  συν 0,03 € / m3 km  πρόσθετη τιμή για  παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης στην μονάδα απόθεσης) 
 
 
 
Άρθρο 2ο    Α-2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ   
                            (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με 
τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με 
την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους 
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
 



Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:           Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:            4,00 

 
[για 10km * (0,21€/m3km +0,03€/m3km πρόσθετη τιμή για την αναμονή) =2,4  + 1,60=4,00 €/m3 ] 
 
(ανάλυση για τον υπολογισμό της μεταφοράς με μέση απόσταση 10 km  από to έργο  αστική περιοχή > 5km  0,21€ / 
m3 km  συν 0,03 € / m3 km  πρόσθετη τιμή για  παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης στην μονάδα απόθεσης) 
 

 
Άρθρο 3ο     Α-12 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2227) 
 
Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
 
Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και 
απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου 
τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
 η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 
 η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  
 ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε σχέση 
με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη 
τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά 
οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την 
καθαίρεση. 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   είκοσι οκτώ & ενενήντα λεπτά 
  Αριθμητικά:                28,90 
 
[για 10km * (0,21€/m3km +0,03€/m3km πρόσθετη τιμή για την αναμονή) =2,4  + 26,50=28,90 €/m3 ] 
 
(ανάλυση για τον υπολογισμό της μεταφοράς με μέση απόσταση 10 km  από to έργο  αστική περιοχή > 5km  0,21€ / 
m3 km  συν 0,03 € / m3 km  πρόσθετη τιμή για  παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης στην μονάδα απόθεσης) 



Άρθρο 4ο     22.10.01  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
                                             ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
   (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2226) 
 
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα". 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με 
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως:        τριάντα & σαράντα λεπτά 
 Αριθμητικά:        30,40 
 
[για 10km * (0,21€/m3km +0,03€/m3km πρόσθετη τιμή για την αναμονή) =2,4  + 28,00=30,40  €/m3 ] 
 
(ανάλυση για τον υπολογισμό της μεταφοράς με μέση απόσταση 10 km  από to έργο  αστική περιοχή > 5km  0,21€ / 
m3 km  συν 0,03 € / m3 km  πρόσθετη τιμή για  παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης στην μονάδα απόθεσης) 
 

 
Άρθρο 5ο    20.10 ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΩΝ Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων 
αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, 
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], 
ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τέσσερα & πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:  4.50  
 

 



Άρθρο 6ο      20.11 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΩΣΗΣ 
         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2163  
 
Πρόσθετη αποζημίωση για τις πλάγιες μεταφορές υλικών επίχωσης στην ζώνη θεμελίωσης του 
κτιρίου με μονότροχο ή μικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή παρεμφερούς) ανά 20,00 m πέραν των 
αρχικών 10,00 m. Η τιμή εφαρμόζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις επιχώσεων με προϊόντα 
εκσκαφών του ιδίου του κτιρίου. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
επίχωση.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα  & εβδομήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:     1.70 
 
 
 
Άρθρο 7ο          Α-18.1    ΣΥΝΗΘΗ ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε2 - Ε4 

      (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για 
την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για 
την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,  
 η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 

γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση,  

 η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

 οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου,  

 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τέσσερα & είκοσι λεπτά 

Αριθμητικά:              4,20 
 
[ για 15 km * (0,21€/m3km) = 3,15 + 1,05=3,15 €/ m3 ] 
 
(ανάλυση για τον υπολογισμό της μεταφοράς με μέση απόσταση 15 km  από μονάδα παραγωγής δανείων υλικών  έως 
τη θέση ενσωμάτωσης στο έργο,  αστική περιοχή > 5km  0,21€ / m3 km ) 



 

Άρθρο   8ο      Α-25 ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1620) 

 
Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου με 
κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση 
νησίδων με φυτική γη".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
 Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του 

έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία 
αυτοκινήτων) 

 Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.  

 Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της μέχρι τη 
λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.  

 
Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της πλήρωσης, 
με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών,  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δύο & τριάντα λεπτά 
 Αριθμητικά:      2,30 
 
 
 
Άρθρο 9ο   ΝΑ ΥΔΡ 2.1      ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΕΚΚ 

                                           (Κωδικός ΑναθεώρησηΥΔΡ - 6070) 
 
 
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 παράδοσης σε Εταιρία Ανακύκλωσης προϊόντων εκσκαφής κατασκευών και 
κατεδαφίσεων. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:       Έξι 
 Αριθμητικά:        6,00 



 
Άρθρο 10ο     Β-1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 
 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων 
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, 
Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των 
γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
 Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος 
 Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 
περιβλήματα αγωγών κλπ) 

 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 
 Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων 

εκσκαφών 
 Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση 
 Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα 

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 
τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

 Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 
παρειών του ορύγματος. 

 Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων 
στην θέση του ορύγματος 

 Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης) 

 Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα 
οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας 
έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι 



μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και 
πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη 
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη 
(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/ 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:          Έξι & σαράντα 

 Αριθμητικά:                      6,40 
 

[για 10km * (0,21€/m3km +0,03€/m3km πρόσθετη τιμή για την αναμονή) =2,4  + 4,00=6,40  €/m3 ] 
 
(ανάλυση για τον υπολογισμό της μεταφοράς με μέση απόσταση 10 km  από to έργο  αστική περιοχή > 5km  0,21€ / 
m3 km  συν 0,03 € / m3 km  πρόσθετη τιμή για  παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης στην μονάδα απόθεσης) 

 
 
 
Άρθρο 11ο     Β-9 ΞΗΡΟΛΙΘΟΔΟΜΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2252) 
 
Κατασκευή ξηρολιθοδομής από λίθους λατομείου πάχους 0,30 έως 0,35 m, χωρίς αρμολόγηση, για την 
προστασία του φυσικού εδάφους από διάβρωση, με επιμελημένη διαμόρφωση της επιφανείας, στις 
θέσεις και με τις διαστάσεις που καθορίζονται στην μελέτη. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια των λίθων, η μεταφορά τους στον τόπο ενσωμάτωσης, οι πλάγιες μεταφορές και η 

προσέγγισή τους στην θέση της κατασκευής, 
 η δόμηση της εμφανούς ξηρολιθοδομής.. 

 
Για την επιμέτρηση λαμβάνονται 3 m2 έτοιμης ξηρολιθοδομής ως ένα κυβικό μέτρο. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Σαράντα τρία  & ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικά:  43,80 
 
 
Άρθρο 12ο    Β-29.1.1 ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
                                           C8/10 

       (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2511) 
 
 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου 



κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής 
και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος,  

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

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

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

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

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

σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 
 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένωναυτοφερομένων δοκών),  

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
 οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
 η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής 
μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 



Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από 
εκσκαφή.  
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  
 
Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10, χωρίς χρήση ξυλοτύπων. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εβδομήντα δύο  & τριάντα λεπτά 
 Αριθμητικά:  72.30  
 

 

Άρθρο 13ο      Β-29.2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΛΠ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15, ΑΟΠΛΟ 
        (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

 
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους 
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων 
οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15. 
 



ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ογδόντα έξι & πενήντα  λεπτά 
 Αριθμητικά:  86,50 
 
 
Άρθρο 14ο      Β-29.2.2 ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ 
                                          ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15  

      (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 
 
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα και 
βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, 
σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων 
κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ογδόντα εννιά  & ογδόντα λεπτά 
 Αριθμητικά:     89.80  
 
Άρθρο 15ο        32.01.06   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ  
                                               ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ  ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
                                               ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C25/30 

        (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ -3215) 
 
 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή  
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
 διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
 καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των  
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και τις ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός 
εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση 
όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του 
σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι 
σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος 
και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 



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

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

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος 
από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατόν ένα 
 Αριθμητικά:     101,00 
 
 
 
Άρθρο 16ο            38.01  ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 

   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801  
 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια 
κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του 
καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα 
επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.  



Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 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) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δεκατρία & πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:   13.50 €  
 
 
Άρθρο 17ο            38.02 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
  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  & πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:  22.50 € 
 
 
Άρθρο 18ο         38.13  ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΕΜΦΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 
 
Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ 
τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυέία με 
λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος".   
 
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση 
πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών 
του ξυλότυπου.,  
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή 
επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Είκοσι  &  είκοσι πέντε 



 Αριθμητικά:    20.25 € 
 
 
 
Άρθρο 19ο         38.20.01  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΛΕΙΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500A 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3872 
 
 
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 



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 
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 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε 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. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα  &  δεκατρία λεπτά 
 Αριθμητικά:   1.13 
 
  
 
 
Άρθρο 20ο      38.20.03 ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ B500C 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα  &  ένα λεπτό 
 Αριθμητικά:    1.01 



Άρθρο  21ο       Β-29.4.4 ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25  
         (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551) 

 
Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 
ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C20/25 άοπλο ή και οπλισμένο. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:     Εκατόν σαράντα τρία  
  Αριθμητικά:      143,00 € 
 
 
Άρθρο  22ο      Β-51 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

         (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 
 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 
0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, 
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, 
κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, 
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 

σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  
 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 

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

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εννιά  & εξήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:  9.60  
 
 
 
 
Άρθρο  23ο       Β-52 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ 

         (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 
 
Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x 
0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ 
 



Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης 

και αρμολόγησης,  
 η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 

2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg 
τσιμέντου ανά m3,  

 η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3 
μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκατρία  &  οκτώ λεπτά 
 Αριθμητικά:     13.80 
 
 
 
Άρθρο   24ο        Β-64.2 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

         (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914) 
 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον 
διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους 280 
gr/m2, εφελκυστικής αντοχής 15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ ENISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (20%) 
κατά ΕΛΟΤ ENISO 10319, αντοχής σε διάτρηση 3000 N (κατά ΕΛΟΤ ENISO 12236 και πάχους 1,25 mm 
(κατά ΕΝ ΙSO 9864). 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του 
 το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
 η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος 
 η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή  

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
φθορές στο γεωύφασμα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα  &  ογδόντα λεπτά 
 Αριθμητικά:  1.80  
 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο   25ο        ΝΑ ΟΙΚ Α73.61  ΕΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 
                         (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7363) 

 
 
Κατασκευή διακοσμητικού, ανάγλυφου, ενιαίου, χυτού δαπέδου που αποτελείται από τσιμέντο, 

ποταμίσια βότσαλα, χημικά πρόσμικτα, ίνες. Εφαρμόζεται σε νωπό ή παλαιό σκυρόδεμα, δημιουργώντας 

ένα αντιολισθηρό δάπεδο. Αποτελείται από το ειδικό αστάρι, το ειδικό μείγμα, τον ειδικό αδρανοποιητή 

και το ειδικό σφραγιστικό υλικό ενδεικτικού τύπου. H εφαρμογή του βοτσαλωτού δαπέδου επάνω σε 

στεγνό σκυρόδεμα, πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί ξέπλυμα με νερό υπό πίεση και καλός 

καθαρισμός της επιφάνειας από υλικά που μπορεί να επηρεάσουν τη συγκόλληση, όπως σκόνη και 

υπολείμματα. Ακολουθεί διαβροχή της επιφάνειας, αποφεύγοντας τη δημιουργία λιμνάζοντος νερού και 

στη συνέχεια αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό τσιμεντοειδές αστάρι σε συνιστώμενο πάχος 1-

2mm, με κατανάλωση 1,5 έως 2 kg/m2. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το μείγμα των ειδικών ακρυλικών 

ρητινών, με το τσιμέντο, τα αδρανή και το νερό, επάνω στο νωπό συγκολλητικό κονίαμα, προτού αυτό 

στεγνώσει. Το υλικό διαστρώνεται και η επιφάνεια επιπεδώνεται με χρήση ειδικής σπάτουλας. Η 

επιφάνεια μετά την διάστρωση του μείγματος ψεκάζεται ομοιόμορφα με τον ειδικό αδρανοποιητή ενώ 

είναι ακόμη νωπή, εντός 10 λεπτών από την εφαρμογή του ειδικού μείγματος. (κατανάλωση : 150- 

200gr/m2). Στη συνέχεια ξεπλένεται με νερό υπό πίεση μέσα στις επόμενες 5-24 ώρες (καλοκαίρι-

χειμώνας), ανάλογα με τη θερμοκρασία, με πιεστικό. Παράλληλα με το ξέπλυμα, ακολουθεί βούρτσισμα 

της επιφάνειας με σκούπα από κοντές, σκληρές τρίχες για να διευκολυνθεί η αποκάλυψη των αδρανών. 

Τέλος αφού στεγνώσει η επιφάνεια (μετά από 2-3 ημέρες, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία), 

εφαρμόζεται το ειδικό σφραγιστικό υλικό, για την στεγανοποίηση του δαπέδου, με ψεκασμό ή βούρτσα 

(κατανάλωση: 150-200gr/m2). Σε περίπτωση εφαρμογής σε παλαιό σκυρόδεμα επιβάλλεται η διατήρηση 

των υπαρχόντων αρμών στο νέο δάπεδο, με σχετικό καλούπωμα. Εάν δεν υπάρχουν αρμοί, τότε πρέπει 

να δημιουργηθούν τόσο στο βοτσαλωτό δάπεδο όσο και στο υπόστρωμα, στο ίδιο ακριβώς σημείο.  

Οι αρμοί πρέπει να δημιουργούνται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να αποφεύγεται η δημιουργία 

ρωγμών λόγω συστοδιαστολής. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία 

καθώς επίσης και η μεταφορά των αδρανων και των υλικών στο εργοτάξιο. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι πέντε 
 Αριθμητικά:    25,00 
 
 
 
 
 



Άρθρο   26ο      ΝΑ ΟΙΚ 73.36.01   ΕΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ 
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-7335) 

 
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους τσιμέντου διαφόρων χρωμάτων (γκρι - κίτρινο - κόκκινο) 
οποιουδήποτε σχήματος και πάχους 6 εκατοστών. 
 
Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται σε υπόβαση από καθαρή άμμο , χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών πάνω από 
3% (άργιλο , χώμα κ.λ.π.). Το πάχος της στρώσης άμμου πρέπει να είναι 40 - 60 mm και να προηγηθεί 
διαβροχή και συμπύκνωση πριν τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι . 
 
Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνει με το χέρι , με την δέουσα επιμέλεια, τοποθετώντας τους στεγνά 
(χωρίς κονίαμα) το ένα δίπλα στο άλλο , στη συνέχεια κατάβρεγμα και συμπύκνωση μέσω δονητικής 
πλάκας , επικάλυψη των κυβόλιθων με άμμο θαλάσσης και σκούπισμα αυτής 
         
Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά επί τόπου του έργου καθώς και  η εργασία για 
την πλήρη και έντεχνη επίστρωση ενός τετραγωνικού μέτρου με κυβόλιθους. 
         
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως. 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Σαράντα 
 Αριθμητικά:    40,00 
 
 
Άρθρο   27ο        ΝΑ ΟΙΚ 73.36.01 ΕΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ (KURASANIT) 

                         (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7335) 
 
 
Δάπεδο σταθεροποιημένου Χώματος τύπου Κουρασανίτ, πάχους 5cm. To φυσικό δάπεδο που θα 

κατασκευαστεί, πρέπει να έχει προδιαγραφές για χρήση σε πεζοδρόμους και σε πάρκα. Η κατασκευή 

του δαπέδου θα γίνει με πρόσμιξη ποζολανικών και φυσικών αδράνων σύμφωνα με τη μελέτη και τις 

προδιαγραφές του προμηθευτή, προκειμένου να δημιουργηθεί σταθερό απορροφητικό δάπεδο 

χωμάτινης υφής. Το δάπεδο σταθεροποιημένου χώματος κατασκευάζεται επάνω σε υπόστρωμα καλά 

συμπιεσμένων αδρανών, τα οποία πληρώνονται ξεχωριστά με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου. 

Η διάστρωση του μείγματος και η ομαλή κατανομή επάνω στην επιφάνεια, θα γίνει με πήχη και εν 

συνεχεία θα ακολουθήσει συμπύκνωση με δόνηση με δονητικό οδοστρωτήρα βάρους έως 500 κιλά. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα κατασκευαστεί δείγμα ικανών διαστάσεων (ενδεικτικά 2,00 x 

2,00 m), προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί από την υπηρεσία ο βαθμός 

σταθεροποίησης, η απορροφητικότητα καθώς και η τελική χωμάτινη όψη. Στην τιμή του παρόντος 

άρθρου περιλαμβάνονται, υλικά, προμήθειες, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, εργασία κ.λπ., για την 

πλήρη και έντεχνη κατασκευή του χωμάτινου σταθεροποιημένου δαπέδου.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) καθαρής επιφάνειας 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι πέντε 
 Αριθμητικά:    25,00 



Άρθρο 28ο    Β-82 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΔΕΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 

 
Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων  
 η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό αρμολόγησης, 

μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης εργασιών και 
συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με 
την προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών 
απόλυτα προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη πλακόστρωση.  
 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  
 
Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους διαμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν δεκαπέντε  

 Αριθμητικά:    115,00€ 
 

 
Άρθρο 29Ο   Β-83 ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 
 
Διαμόρφωση περιζώματος δένδρου με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και τοποθέτηση των στοιχείων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20,  
 το κονίαμα πάκτωσης,  
 η πλήρης ευθυγράμμισή τους με την περιβάλλουσα πλακόστρωση  
 ο επιμελής καθαρισμός από προϊόντα εκσκαφής, υπολείμματα υλικών κλπ.  
Τιμή ανά πλήρως διαμορφωμένο περίζωμα ως άνω (τεμ), ανεξαρτήτως διαστάσεων.  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τρία  

 Αριθμητικά: 23,00 
 
 
Άρθρο 30Ο    Β-85 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 

 
Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην 
προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή 



εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην 
απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια ± 5 mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα 
πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα 
παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα 
εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.  
 
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του. 
Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία 
άρθρα του τιμολογίου.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως 
0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον 
συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του 
καλύμματος. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα  &  τριάντα λεπτά 

 Αριθμητικά:  40,30  
 
 
 

Άρθρο 31Ο          Γ-1.2  ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 M 
    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β) 

 
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα  & σαράντα δύο λεπτά 
 Αριθμητικά:               1,42 
 
 
[ για 15 km * (0,21€/m3km) = 2,1€*0.10= 0,315€/τ.μ.  + 1,10=1,42 €/τ.μ.] 

 
(ανάλυση για τον υπολογισμό της μεταφοράς με μέση απόσταση 10 km  από μονάδα παραγωγής αδρανών υλικών  
έως τη θέση ενσωμάτωσης στο έργο  αστική περιοχή > 5km  0,21€ / m3 km  & μετατροπή σε τ.μ.) 

 

 
 



Άρθρο 32ο      Γ-2.2  ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 M (ΠΤΠ Ο-155) 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 

 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα & πενήντα δύο λεπτά 
 Αριθμητικά:                       1,52 
 
 
[ για 15 km * (0,21€/m3km) = 2,1€*0.10= 0,315€/τ.μ.  + 1,20=1,52 €/τ.μ.] 

 
(ανάλυση για τον υπολογισμό της μεταφοράς με μέση απόσταση 10 km  από μονάδα παραγωγής αδρανών υλικών  
έως τη θέση ενσωμάτωσης στο έργο  αστική περιοχή > 5km  0,21€ / m3 km  & μετατροπή σε τ.μ.) 

 

 
 
 
Άρθρο 33ο      Δ-3  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110) 
 

 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal),  

 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας 

και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα & είκοσι 
 Αριθμητικά:    1,20 
 
 
 
 
Άρθρο 34ο     Δ-8Α ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή 
μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 
20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος", συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, με 
χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher).  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να μην 

σταθμεύουν τα οχήματά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα έντυπα μηνύματα, 
καθώς και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση των οχημάτων μη συμμορφωθέντων οδηγών.  

 Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισμα) με κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Arrow) οδών που δεν 
έχουν υποστεί φρεζάρισμα. 

 Η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ψυχρού τύπου σε 
αναλογία τουλάχιστον 500 gr/m2. 

 Η προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση με finisher και συμπύκνωση 
του ασφαλτοσκυροδέματος.  

 Η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης ασφαλτόστρωσης. 

  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννιά  & σαράντα οκτώ λεπτά 
 Αριθμητικά:                 9,48 

 
 
[ για 15 km * (0,21€/m3km +0,03€/m3km πρόσθετη τιμή για την αναμονή) = 3,60 €*0.05= 0,18 €/τ.μ. + 9,30 =9,48 ] 

 
(ανάλυση για τον υπολογισμό της μεταφοράς με μέση απόσταση 105 km  από μονάδα παραγωγής ασφαλτικού  έως 
τη θέση ενσωμάτωσης στο έργο,  αστική περιοχή > 5km  0,21€ / m3 km, συν 0,03 € / m3 km  πρόσθετη τιμή για  
παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης & μετατροπή σε τ.μ.) 

 
 
 
 



Άρθρο 35Ο       Ε-17.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ 
       (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788) 

 
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής 
και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό 
υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό 
επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 
‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 

αποθήκευση (αν απαιτείται) 
 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών 

και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 
 ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου 

ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  
 η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 

χρησιμοποιουμένου υλικού  
 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  
 η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 

στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τρία  & ογδόντα λεπτά 
 Αριθμητικά:  3.80 € 
 
 
 
 
Άρθρο 36ο   Ε-17.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΨΥΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα εννέα  &  εβδομήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:  19.70  
 
 

 
Άρθρο 37Ο   Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήναDN 40 mm (1 ½ ‘’) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 
 



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: threadsizeR = 
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  &  δέκα λεπτά 
 Αριθμητικά:  31,10 
 
 
 
 
Άρθρο 38Ο   Ε-8.3 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, 

με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό υπόβαθρο 
από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου 
(ΠΣΠ)’’ 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου 

πάχους 3 mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη 
τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από 
αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές 
πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει 
χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και 
την ημερομηνία κατασκευής της 

 η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση 
της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 



 τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν 
θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

 η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα 
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

 η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης  
 η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν 

απαιτείται) 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ενενήντα δύο  
 Αριθμητικά:  92,00  
 
 
 

 
Άρθρο 39Ο            Ε-9.4 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

              (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  &  εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:   53,70 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 40Ο    Α6  ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ , ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620 

 
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων 
χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 
‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των 
αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση 
και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη 



λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και 
μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση 
συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.  
 
Η προμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα 
Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δύο  &  εξήντα λεπτά  

  Αριθμητικώς :   2.60  
 
 
 
 Άρθρο 41Ο            Α9.2 ΤΑΦΡΟΙ ΒΑΘΟΥΣ 20 -  40 CM 
                                            (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 2111) 
 
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου σε 
χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη.. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:     Ένα  

  Αριθμητικώς :  1,00 
 

 

 
Άρθρο 42Ο          Β1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ 

              (Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6752) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του 
δένδρου, με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία επιφανείας με μεταλλοβολή 
και βαφή με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιμή 
περιλαμβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τρία & πενήντα λεπτά  

  Αριθμητικώς :   3.50  
 

 
Άρθρο 43Ο          Β11.10 ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 

                 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104) 



 
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση επιστήλιου κάδου, αποτελούμενου από δύο κυλιδρικούς 
υποδοχείς χωρητικότητας 30 lt, ανοικτούς στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και 
τέσσερες οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, σταχτοδοχείο από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο και 
διακοσμητικό στυλίσκο στήριξης,  βαμμένων όλων με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα 
πολυεστερικής βάσεως. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Διακόσια σαράντα    
 Αριθμητικώς : 240,00 
 
 
 
 
Άρθρο 44ο            Δ1.6 ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ6 

             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων 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, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Ογδόντα  

 Αριθμητικώς :  80,00 
 
 
 
 
 
Άρθρο 45ο        Άρθρο Δ2.1 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ1 

                            (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 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, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 



 
Ε ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δύο  &  τριάντα λεπτά  
 Αριθμητικώς :  2.30  
 
 
 
Άρθρο 46ο          Δ2.6 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ6 

              (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Σαράντα πέντε  

 Αριθμητικώς : 45,00 
 
 

 
Άρθρο 47ο           Ε9.4 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 2,00 - 4,00 LT 

              (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 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 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 (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα  &  δέκα λεπτά  

  Αριθμητικώς :  1.10 
 
 
 
Άρθρο 48ο           Ε9.6 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 12,50 -22,00 LT 

               (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 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, σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια 
άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, 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:   Τρία  
 Αριθμητικώς:   3,00 
 
 
Άρθρο 49ο           Ε9.7 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 23 -40 LT 

                (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 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 και μια 
άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, 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:   Τέσσερα  
 Αριθμητικώς : 4,00 
 
 
 
Άρθρο 50ο            ΣΤ4.3.1  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 8 - 12 M,   
                                             ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ ΚΛΠ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354) 
 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα 
και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην 
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι 
αρμόδιες Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εξήντα επτά  &  πενήντα λεπτά  

 Αριθμητικώς : 67.50  
 
 
 



Άρθρο 51ο           Β10.9 ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ   
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104) 

 
Τα καθιστικά σώματα θα είναι κατασκευασμένα από ξύλο και χυτοσίδηρο, με διαστάσεις: μήκος 
περίπου 1800 mm, πλάτος από 580 mm έως 620 mm μεταξύ των εξωτερικών παρειών των ποδιών, 
συνολικό ύψος περίπου 700 mm  και ύψος καθίσματος από 410 mm έως 420 mm. Τα ξύλινα μέρη του 
είναι η πλάτη και το κάθισμα όπου τα αποτελούν δέκα ξύλα διαστάσεων φάρδους 55-70 mm, πάχους 
35-45 mm και μήκους 1800 mm. Τα πλαϊνά μέρη θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο με 
ειδικές οπές για να μπαίνουν τα ξύλα και να δένεται το παγκάκι. 
Οι διαστάσεις των επιμέρους μεταλλικών εξαρτημάτων θα είναι απόλυτα επαρκής αφενός για να 
δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί αφετέρου για να έχουν μεγάλη αντοχή στην 
διάβρωση και στις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας. 
Το ξύλο που έχει επιλεγεί για την κατασκευή κάθε πάγκου που αναφέρεται παραπάνω είναι από 
ξυλεία πεύκης, με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένη με ειδικά μη τοξικά υλικά για 
την προστασία της από τους μύκητες και το σαράκι. Επίσης τα ξύλα θα είναι βαμμένα με αδιάβροχο 
ελαστικό βερνίκι αβλαβές, μη αναφλέξιμο για αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και τον χρόνο. Οι 
εργασίες βαφής των ξύλινων επιφανειών θα πρέπει να γίνουν όπως περιγράφεται παρακάτω: Πρώτο 
στάδιο. Λείανση με μηχανικά μέσα για να αφαιρεθούν οι ακίδες. Δεύτερο στάδιο. Επάλειψη της 
επιφάνειας με χρώμα (κατ επιλογήν της Υπηρεσίας) εμποτισμού, για την προστασία του ξύλου. Τρίτο 
στάδιο. Επάλειψη υπό πίεση με σκληρυντικό εξωτερικού χώρου (αστάρι) για την σταθεροποίηση. 
Τέταρτο στάδιο. Λείανση (αποχαρτάρισμα), για την εξομάλυνση της επιφάνειας μετά το σκληρυντικό. 
Πέμπτο στάδιο. Βαφή υπό πίεση με βερνίκι. 
Τα μεταλλικά μέρη θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο και βαμμένα με τη διαδικασία της 
ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν  για την 
βαφή πρέπει να είναι μη τοξικά, να μην περιέχουν βαρέα μέταλλα , να  προστατεύουν από τις 
υπεριώδης ακτίνες και να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-2. 
Στην τιμή τεμαχίου προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή  . 
•  Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών στο χώρο της 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του καθιστικού σώματος . Η 
τοποθέτηση αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου ο οποίος θα είναι ο μόνος υπέυθυνος για την 
ασφαλή και έντεχνη τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
. H τοποθέτηση γίνεται με βίδωμα με μεταλλικά upat 10x100mm. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο. 
Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001:2015, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία OHSAS 18001:2007, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011 και 
πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με την κατασκευή 
αστικού εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου, σιδήρου και 
μετάλλου. Επίσης πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 22301:2012 για την εφαρμογή συστήματος 
διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 



 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια  

  Αριθμητικώς : 400,00 
 
 
 
Άρθρο 52ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.1    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

               (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 

Τρόπος  χρήσης 
Σύμφωνα με τους κανόνες του πινγκ πονγκ και των μεθόδων  χρήσης που χρησιμοποιούνται  για  
άσκηση του πινγκ-πονγκ . 

Το μέγεθος θα είναι   2745 mm Χ 1530 mm Χ  760 mm ύψος,  μεταλλικό δίχτυ καθαρού ύψους 150 
mm, μήκους 1530 mm. Τραπέζι κατασκευασμένο από υλικό SMC , γενική χύτευση με θερμότητα, που 
θα μπορεί να είναι 500 Ν  υπό συνθήκες στατικού φορτίου και τις κατάλληλες απαιτήσεις κρούσης , 
καλής σταθερότητας με ισχυρή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Θα διαθέτει υψηλό βαθμό αντοχής 
στη γήρανση, αντιδιαβρωτικό, θα διαθέτει προστασία από τον ήλιο, θα είναι αδιάβροχο, με 
επιβραδυντικό φλόγας,  δεν είναι εύκολο να παραμορφωθεί κλπ., θα διαθέτει εγγύηση για χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους έναντι των παραμορφώσεων, ρωγμών και ζημιών. 

Το σασί θα υιοθετεί τη δομή σχεδιασμού ποδιού ουράνιου τόξου με σωλήνα κάμψης με διάμετρο 60 
mm, υψηλής ποιότητας χάλυβα πάχους τοιχώματος 3 mm, εξασφαλίζοντας  συνολική σταθερότητα. 

Τα δίκτυα μπάλας και η σκουριά των ράβδων, το κλείδωμα και η ασφάλεια,  θα αποτρέπουν τις 
ζημιές. 

Για να αγκιστρωθεί σε βάθος όχι μικρότερο από 400 mm.  

Θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό συμμόρφωσης  σύμφωνα με τα  
Ευρωπαϊκά πρότυπα  EN 14468-1,2:2015 . 

Ο  κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 ή 
ισοδύναμα, τα πιστοποιητικά αυτά θα περιλαμβάνονται στον φάκελο προσφοράς του 
διαγωνιζομένου. 

Στην τιμή  προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 

•Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του , η προμήθεια . 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Δύο χιλιάδες οκτακόσια  

             (Αριθμητικώς) : 2.800,00  

 



 

Άρθρο 53ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.2    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  
               (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 

Μεταλλικό σκάκι εξωτερικού χώρου με εξωτερικές διαστάσεις 166x166x74,10cm . To πλαίσιο της 
σκακιέρας θα έχει διάσταση 64,20 x 64,20 cm και θα είναι κατασκευασμένο από υλικό inox 
(ανοξείδωτο ατσάλι). Το τραπέζι θα αποτελείται από έναν στύλο με διατομή Φ114 και ύψος 74,10cm, 
τοποθετημένο (μετά πάκτωσης) Κάθε τραπέζι θα αποτελείται από 4 μεταλλικά καθίσματα διαμέτρου 
30cm, την βάση του οποίου αποτελεί στύλος διαμέτρου 7,60cm και ύψους 79,10cm, προ πάκτωσης. 
Το τελικό ύψος καθίσματος, μετά την τοποθέτηση, θα είναι περίπου 39,10cm. Tα χαρακτηριστικά 
αυτά θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, στο οποίο θα 
αναγράφεται ο κωδικός παραγωγής του. Το φυλλάδιο αυτό θα περιλαμβάνεται στο φάκελο 
προσφοράς του Διαγωνιζομένου  

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001 , ISO 9001, OHSAS 18001 ή 
αντίστοιχα και τα πιστοποιητικά αυτά θα περιλαμβάνονται στον φάκελο προσφοράς του 
διαγωνιζομένου. 

Για την εγκατάσταση, την σωστή  τοποθέτηση του  (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ) ενός παιχνιδιού 
σκάκι εξωτερικού χώρου  όπως περιγράφεται, μετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαμβάνει   
την  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου   του  εξοπλισμού,  την  εργασία χωροθέτησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και των  εργαλείων που θα  
χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση, την κάλυψη  των  γενικών εξόδων και γενικά για όλες τις εργασίες 
(ακόμα κι αν δεν περιγράφονται ρητά) που είναι απαραίτητες για τη σωστή  λειτουργία του, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Στην τιμή  προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 

•Η προμήθεια του είδους. 

•Όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του . 

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του . 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Δύο χιλιάδες εκατό  

             (Αριθμητικώς) : 2.100,00  

 

Άρθρο 54ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.3    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΠΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
                                                           ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ – ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ 

               (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 
 



Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών για την ενδυνάμωση και την εκγύμναση των κάτω άκρων,της 
σπονδυλικής στύλης και του ισχύου.   

Τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε 
οργάνου θα  είναι 2.75-3.00mm. 

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση  
λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται κατά μέρη θα 
είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς 
αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου 
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να 
διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. 

Όργανο  για την αερόβια εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης, 
της κοιλιάς αλλα και της πλάτης.  

Τα όργανα  θα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε 
οργάνου  θα είναι 2.75-3.00mm. 

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω 
καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη θα είναι inox 
(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή 
ατυχημάτων ή και βανδαλισμού. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου 
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να 
διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.  

Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο θα  είναι 
ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να 
εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  
υπόστρωμα μπετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας. 

Η  εταιρεία κατασκευής  των οργάνων πρέπει να έχει πιστοποίηση : ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο , ISO 
14001 ή άλλο ισοδύναμο, OHSAS 18001 ή άλλο ισοδύναμο . Τα όργανα πρέπει  να είναι 
πιστοποιημένα  και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων για την κατασκευή και 
ασφάλεια τους και σε κάθε περίπτωση  σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και 
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και 
πιστοποιηθεί το κάθε  μεμονωμένο όργανο είναι το ΕΝ16630 :2015 . 

Στην τιμή  θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας, η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό 
που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Δύο χιλιάδες εννιακόσια  

             (Αριθμητικώς) : 2.900,00  



 

Άρθρο 55ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.4    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΠΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
                                                           ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ  

               (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 
 
Όργανο έλξεων ώμων για την εκγύμναση των άνω άκρων και κυρίως των ώμων καθώς και της πλάτης. 
Εκγυμνάζει ολόκληρο το σώμα και βελτιώνει την φυσική κατάσταση. 

Τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε 
οργάνου θα  είναι 2.75-3.00mm. 

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση  
λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη θα είναι 
inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς 
αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου 
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να 
διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. 

Όργανο παράλληλες μπάρες  για την εκγύμναση των άνω άκρων, των ώμων αλλά και της πλάτης, 
βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος. 

Τα όργανα  θα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε 
οργάνου  θα είναι 2.75-3.00mm. 

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω 
καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη θα είναι inox 
(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή 
ατυχημάτων ή και βανδαλισμού. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου 
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να 
διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.  

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες 
αναλυτικές 

οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε με 
πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα μπετόν 
ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας. 

Η  εταιρεία κατασκευής  των οργάνων πρέπει να έχει πιστοποίηση : ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο , ISO 
14001 ή άλλο ισοδύναμο, OHSAS 18001 ή άλλο ισοδύναμο . Τα όργανα πρέπει  να είναι 
πιστοποιημένα  και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων για την κατασκευή και 
ασφάλεια τους και σε κάθε περίπτωση  σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και 



Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και 
πιστοποιηθεί το κάθε  μεμονωμένο όργανο είναι το ΕΝ16630 :2015 . 

Στην τιμή  θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας, η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό 
που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Δύο χιλιάδες εννιακόσια  

             (Αριθμητικώς) : 2.900,00  

 

Άρθρο 56ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.5  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΠΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
                                                         ΠΟΔΗΛΑΤΟ- ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 
Όργανο ποδηλάτου εκγύμνασης των κάτω άκρων. Μίμηση φυσικής κίνησης ποδηλάτου 
εκγυμνάζοντας όλες τις μυϊκές ομάδες του σώματος. 

Τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε 
οργάνου θα  είναι 2.75-3.00mm. 

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση  
λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη θα είναι 
inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς 
αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου 
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να 
διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. 

Όργανο πάγκος κοιλιακών για την εκγύμναση των μυών της κοιλιακής χώρας, των ραχιαίων μυών και 
της πλάτης, βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος. 

Τα όργανα  θα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε 
οργάνου  θα είναι 2.75-3.00mm. 

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω 
καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη θα είναι inox 
(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή 
ατυχημάτων ή και βανδαλισμού. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου 
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να 
διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.  

Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο θα είναι 
ενσωματωμένες αναλυτικές 



οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε με 
πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα μπετόν 
ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας. 

Η  εταιρεία κατασκευής  των οργάνων πρέπει να έχει πιστοποίηση : ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο , ISO 
14001 ή άλλο ισοδύναμο, OHSAS 18001 ή άλλο ισοδύναμο . Τα όργανα πρέπει  να είναι 
πιστοποιημένα  και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων για την κατασκευή και 
ασφάλεια τους και σε κάθε περίπτωση  σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και 
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και 
πιστοποιηθεί το κάθε  μεμονωμένο όργανο είναι το ΕΝ16630 :2015 . 

Στην τιμή  θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας, η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό 
που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Δύο χιλιάδες εννιακόσια  

             (Αριθμητικώς) : 2.900,00  

 

Άρθρο 57ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.6  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΠΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
                                                         ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ – ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ  

             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 
Όργανο βάδισης αέρος  για βάδιση και αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων και 
βελτίωση της φυσικής κατάστασης και λειτουργίας του σώματος. Μίμηση φυσικής κίνηση βάδην. 

Τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε 
οργάνου θα  είναι 2.75-3.00mm. 

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση  
λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη θα είναι 
inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Tα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς 
αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου 
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να 
διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. 

Όργανο στατικής βάδισης (stepper) για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλα και 
των άνω βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος. 

Τα όργανα  θα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε 
οργάνου  θα είναι 2.75-3.00mm. 

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω 
καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη θα είναι inox 



(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή 
ατυχημάτων ή και βανδαλισμού. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου 
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να 
διαβρώνει το στρώμα του χρώματος.  

Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο θα είναι 
ενσωματωμένες αναλυτικές 

οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε με 
πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με  μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρωμα μπετόν 
ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας. 

Η  εταιρεία κατασκευής  των οργάνων πρέπει να έχει πιστοποίηση : ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο , ISO 
14001 ή άλλο ισοδύναμο, OHSAS 18001 ή άλλο ισοδύναμο . Τα όργανα πρέπει  να είναι 
πιστοποιημένα  και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων για την κατασκευή και 
ασφάλεια τους και σε κάθε περίπτωση  σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ποιότητας και 
Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και 
πιστοποιηθεί το κάθε  μεμονωμένο όργανο είναι το ΕΝ16630 :2015 . 

Στην τιμή  θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας, η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό 
που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Δύο χιλιάδες εννιακόσια  

              (Αριθμητικώς) : 2.900,00 

 

 

 

 

 Άρθρο 58ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β11.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
            (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 

 

Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τεσσερις οπές αποστράγγισης 
στον πυθμένα, με περίβλημα από συνθετική αντικολλητή ξυλεία, στηριζόμενος σε μεταλλικό στύλο με 
δύο λάμες που σχηματίζουν κύκλο 

Ο κάδος απορριμμάτων αποτελείται από τα εξής τμήματα: 



Το δοχείο πάρκου το οποίο στηρίζεται σε έναν ορθοστάτη από σιδηροσωλήνα Φ70mm o οποίος 
καταλήγει στο πάνω μέρος σε μία βάση στήριξης για τον κάδο. Η βάση κατασκευάζεται από δύο 
σιδερένιες λάμες κυλινδρικού σχήματος που ενώνονται με δύο διασταυρούμενες λάμες στο σημείο 
ένωσης με τον ορθοστάτη. Η βάση κατασκευάζεται από λαμαρίνα 1,5mm και έχει διάμετρο Φ275mm 
και ύψος 340mm. Στον πυθμένα του υπάρχουν οπές για την διαφυγή των υγρών που εισέρχονται 
στον κάδο. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001:2015, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία OHSAS 18001:2007, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011 και 
πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με την κατασκευή 
αστικού εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου, σιδήρου και 
μετάλλου. Επίσης πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 22301:2012 για την εφαρμογή συστήματος 
διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Τριακόσια ογδόντα  

              (Αριθμητικώς) : 380,00  

 

Άρθρο 59ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  
                                                      ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 

          (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 
 
Το  Καθιστικό με πλάτη με μεταλλικό ορθοστάτη θα αποτελείται  από το κάθισμα, την πλάτη και δύο 
(2) μεταλλικές βάσεις. 

Διαστάσεις  : μήκος 1900 mm 

                      :πλάτος   595mm 

                      :ύψος    785 mm,                                                                                                      

Υλικά κατασκευής. 

 Μεταλλικά στοιχεία (εξαρτήματα) : Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν  για την 
κατασκευή (βίδες, συνδετικά μέσα –βάσεις στήριξης – μικροϋλικά,  κλπ) θα είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο. Οι διαστάσεις  και οι διατομές των  μεταλλικών εξαρτημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν θα διασφαλίζουν την αντοχή τους στα φορτία που πρόκειται να παραλάβουν 
καθώς και την αντοχή τους στην διάβρωση και  στις αντίξοες συνθήκες. Η συνδεσμολογία  θα γίνει  
σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας .   



Ξύλινα στοιχεία  : Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν  θα είναι Πεύκης,  εμποτισμένη 
για προστασία από μύκητες  και   έντομα,  θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην 
υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της  και  με στρογγυλεμένες ακμές  προς αποφυγή τραυματισμών. 

Χρώματα-βερνίκια: Τα βερνίκια και χρώματα προστασίας των ξύλινων & μεταλλικών  στοιχείων θα 
είναι κατάλληλα προς  χρήση  στην  ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής   

και  απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά   (μετά την σκλήρυνσή τους ) δεν θα περιέχουν μόλυβδο, 
χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα .  

Περιγραφή  -στερέωσης & εγκατάστασης :                                                                                            Το  
κάθισμα θα αποτελείται από  πέντε (5) ξύλινους δοκούς διαστάσεων 1900Χ70Χ70mm και η πλάτη 
από τρεις (3) ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής.                 

Οι μεταλλικές βάσεις θα  είναι κατασκευασμένες από χάλυβα St-37 και θα αποτελούνται από την 
πλάκα πάκτωσης διαστάσεων 120Χ500Χ4mm, και ένα  μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 120Χ60mm, 
πάχους 3mm και  μήκους 360mm, πάνω στο οποίο θα εδράζεται η λάμα συγκράτησης του 
καθίσματος και της πλάτης, διατομής 100Χ8mm. Η πλάτη του καθιστικού θα φέρει κλίση 30ο .                                     
Οι βάσεις στήριξης του καθιστικού θα  ενισχύονται  με μεταλλική λάμα διατομής  25x5mm.                        
Oι μεταλλικές βάσεις θα αγκυρώνονται   στο έδαφος με στριφώνια  τύπου Μ8. 
Οι χώροι στους οποίους θα  πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση των 
καθιστικών  με πλάτη με μεταλλικό ορθοστάτη θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου.  
Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001:2015, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία OHSAS 18001:2007, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011 και 
πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με την κατασκευή 
αστικού εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου, μετάλλου. Επίσης 
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 22301:2012 για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης 
επιχειρησιακής συνέχειας ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο. 

  Στην τιμή τεμαχίου προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 

 Όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του 
Καθιστικού με πλάτη με μεταλλικό ορθοστάτη. 

  Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών στο χώρο 
της τοποθέτησης .  

 Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του Καθιστικού με 
πλάτη με μεταλλικό ορθοστάτη. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Τετρακόσια ογδόντα  

               (Αριθμητικώς) : 480,00  



 

 
Άρθρο 60ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.8   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 

            (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 

Καθιστικό στοιχείο εξωτερικού χώρου με ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ και έξυπνες δυνατότητες 
καταγραφής δεδομένων χρήσης και περιβαλλοντικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της 
ανάπαυσης θα προσφέρει δωρεάν φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών και πρόσβαση στο internet μέσω 
wifi. 

Η ποιότητα κατασκευής θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους με πολύ καλή 
αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, το καθιστικό θα αποτελείται από: 

 Μεταλλικό σκελετό που προκύπτει από προσεκτικές αναδιπλώσεις του υλικού με συνέπεια 
να προκύπτει ένα σώμα χωρίς συγκολλήσεις ή με τμήματα που μπορούν να αφαιρεθούν 
εύκολα. 

 Δύο μεταλλικά, ανοξείδωτα, στρογγυλά καλύμματα των θυρών USB, η μετατόπιση των 
οποίων επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτές. Τα καλύμματα διαθέτουν απόσταση από το κυρίως 
σώμα του καθιστικού ώστε να μην προκαλούν τραυματισμό και απομάκρυνση της βαφής 
κατά την κίνηση τους. 

 Πολυστρωματική βαφή τριών σταδίων με UV προστασία για αντοχή σε οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες. Ο μεταλλικός σκελετός καθαρίζεται αρχικά με ατμό υπό πίεση και χρήση 
λειαντικών στοιχείων (blast abrasive cleaning). Έπειτα ακολουθούν δύο στρώματα ασταριού 
(primer) και τέλος η πολυεστερική βαφή πούδρας δύο στρωμάτων. 

 Επιφάνεια έδρας από εξαιρετικής αντοχής, διάφανου γυαλιού ασφαλείας πάχους 14mm 
έναντι κοινών πάχους 10mm, ώστε να καθίσταται ιδιαίτερα ανθεκτικό στην θερμότητα και 
στην κρούση. 

 Φωτοβολταϊκά πάνελ 90W σε απόσταση από την επιφάνεια έδρας ώστε να μην επηρεάζουν 
την λειτουργία ως καθιστικού. 

 Εσωτερικό μηχανισμό ψύξης ώστε να διασφαλίζεται η θερμοκρασία και κατά συνέπεια η 
απρόσκοπτη λειτουργία. 

 Μπαταρίες 66Ah, τεχνολογίας VRLA για συνεχόμενη λειτουργία το βράδυ ή και κατά την 
διάρκεια ημερών χαμηλής ηλιοφάνειας. 

 Ρυθμιστή φόρτισης MPPT.  
 Φωτισμό LED κατά τις βραδινές ώρες. 
 Modem 4G/LTE και αντίστοιχη κεραία. 
 Όλα τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά στοιχεία όπως και οι μπαταρίες περιέχονται σε πλήρως 

αδιάβροχα πλαίσια εντός των δύο ποδιών του καθιστικού. 

Ο εξοπλισμός θα διαθέτει δυνατότητα φόρτισης με: 

 2 αδιάβροχες θύρες USB υψηλής ταχύτητας, μία σε κάθε πλευρά του καθιστικού ώστε να 
μπορούν δύο διαφορετικά άτομα να κάνουν ταυτόχρονη χρήση.  

 2 ενσωματωμένες θέσεις ασύρματης φόρτισης Qi στα δύο άκρα της έδρας ώστε να μπορούν 
δύο διαφορετικά άτομα να κάνουν ταυτόχρονη χρήση. 



Ο εξοπλισμός θα διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας ως wifi spot με μια κάρτα SIM και αντίστοιχο 
πρόγραμμα δεδομένων ώστε να παρέχεται: 

 Πρόσβαση στο internet με WiFi (3G/4G/LTE connection).  
 Ρυθμιζόμενη εμβέλεια σήματος έως και 80 μέτρα. 

Αναφορικά με το περιβάλλον, ο εξοπλισμός θα  διαθέτει μετρητικούς δέκτες που θα εμφανίζουν 
πληροφορίες τόσο σε πραγματικό χρόνο αλλά και σε ιστορική καταγραφή, οι οποίοι θα 
περιλαμβάνουν: 

 Θερμοκρασία 
 Υγρασία 
 Ατμοσφαιρική πίεση 

Αναφορικά με τη χρήση, ο εξοπλισμός θα  διαθέτει μετρητικούς δέκτες, που εμφανίζουν πληροφορίες 
τόσο σε πραγματικό χρόνο αλλά και σε ιστορική καταγραφή, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν: 

 Τη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργεια που αντλείται από τα φωτοβολταϊκά και χρησιμοποιείται 
 Το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών 
 Το πλήθος και την κατανομή ανά ώρα των φορτίσεων ανά μέσο και ανά λειτουργικό σύστημα 
 Το πλήθος και την κατανομή ανά ώρα των προσβάσεων στο internet 
 Το πλήθος των μοναδικών χρηστών που αποκτούν πρόσβαση στο internet 

Η υποστήριξη των λειτουργιών του καθιστικού θα πρέπει να γίνεται απομακρυσμένα και να 
καλύπτεται μέσω συνθηκών όπως: 

 Το καθιστικό αυτό στοιχείο θα δύναται να συνδεθεί με αντίστοιχα σε ένα δίκτυο πόλης. Η 
πληροφόρηση σχετικά με το δίκτυο θα πρέπει να πραγματοποιείται δωρεάν και μέσω 
εφαρμογής (διαθέσιμης σε iOS και Android) ώστε ο κάθε πολίτης να είναι σε θέση να γνωρίζει 
το πλήθος, την τοποθεσία, τον φορέα διαχείρισης του καθιστικού σταθμού και τα 
περιβαλλοντικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. 

 Web based cloud εφαρμογή για: 
o Παρακολούθηση του ιστορικού και των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο αναφορικά 

με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά γύρω από κάθε σταθμό μέσω των προηγμένων 
ενσωματωμένων περιβαλλοντικών αισθητήρων. 

o Παρακολούθηση του ιστορικού και των δεδομένων του wifi σε πραγματικό χρόνο. 
Περιλαμβάνονται μετρητές για προσαρμογή και εξαγωγή γραφημάτων και αναφορών 
στατιστικών χρήσης των ενεργειακά αυτόνομων σταθμών από τους πολίτες καθώς και 
σύγκριση και ανάλυση των δεδομένων αυτών σε επιλεγμένες χρονικές περιόδους, 
αναφορικά με το πλήθος τους, την συχνότητα χρήσης, τον χρόνο που αφιερώνουν και 
τις χρονικές στιγμές που επιλέγουν. 

o Παρακολούθηση των επιδόσεων κάθε ενεργειακά αυτόνομου σταθμού αναφορικά με 
την ενέργεια που παράγεται και καταναλώνεται. 

Το καθιστικό θα πρέπει επίσης να μπορεί να υποστηρίξει την επικοινωνία μηνυμάτων προωθητικού 
χαρακτήρα με ενημερωτικό ή διαφημιστικό χαρακτήρα μέσω: 



 Branded WiFi landing page. Το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας κατά την σύνδεση στο 
internet θα ορίζεται από την πλατφόρμα διαχείρισης του WiFi. Μέσω της σελίδας θα μπορεί 
να προσφέρεται η προβολή προωθητικών μηνυμάτων είτε για πολιτιστικές δράσεις, 
σημαντικές ενημερώσεις και γενικές πληροφορίες, είτε για προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών. Θα μπορούν να δημοσιευτούν διαφορετικά μηνύματα, ανάλογα με τις διάφορες 
συνθήκες γύρω από κάθε έξυπνο πάγκο (καιρικές συνθήκες, γεωγραφική θέση, ώρα μιας 
ημέρας κ.λ.π.). 

 Ο σταθμός θα διαθέτει επίσης μεταλλικές επιφάνειες με κατάλληλο μέγεθος και ειδικό, 
ελκυστικό σχεδιασμό ώστε με χρήση αυτοκόλλητων να μπορούν να υποστηρίξουν 
προωθητικές ενέργειες είτε σε μόνιμη είτε σε περιοδική βάση. Η χρήση των επιφανειών 
αυτών μπορεί να αποτελέσει μέρος των προγραμματισμένων ενημερώσεων του φορέα 
διαχείρισης τους ή να αποτελέσουν ένα μέσο εσόδων με την διάθεση τους για 
διαφημιστικούς σκοπούς. 

Για την εγκατάσταση, την σωστή  τοποθέτηση του  (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ) ενός  καθιστικού  
όπως περιγράφεται, μετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαμβάνει   την  μεταφορά  επί  
τόπου  του  έργου   του  εξοπλισμού,  την  εργασία χωροθέτησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και των  εργαλείων που θα  χρησιμοποιηθούν για τη 
στερέωση, την κάλυψη  των  γενικών εξόδων και γενικά για όλες τις εργασίες (ακόμα κι αν δεν 
περιγράφονται ρητά) που είναι απαραίτητες για τη σωστή  λειτουργία του, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Στην τιμή  προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 

•Η προμήθεια του είδους. 

•Όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του . 

•Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του. 

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Εννιά χιλιάδες οκτακόσια   

               (Αριθμητικώς) : 9.800,00 

 

 

Άρθρο 61ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.9         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ 
                                                                ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

                    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 
 
Κατασκευές, που θα σχηματίζουν από την πλάγια όψη τους «Γ». Στηρίζονται σε κολώνες 9Χ9εκ. ανά 2 
μέτρα. Το ύψος τους θα είναι 2,5μ.  Οι κολώνες θα ενώνονται μεταξύ τους στηριζόμενες σε οριζόντια 



δοκό 9Χ9εκ. Κάθετα στην οριζόντια δοκό και σχηματίζοντας γωνία 90◦ θα  τοποθετούνται δοκοί 
μήκους 1,5μ. από ξυλεία 4,5Χ9εκ. σχηματίζοντας έτσι το «Γ», όπως απεικονίζεται. Επίσης οι ίδιοι θα 
δοκοί τοποθετούνται στην οριζόντια δοκό και στο ενδιάμεσο της απόστασης μεταξύ των δύο 
κολώνων. Για τη στήριξη των δοκών με τις κολώνες αλλά και για λόγους αισθητικής  θα 
τοποθετούνται αντηρίδες σε όλη την έκταση από κολωνάκια 4,5Χ9εκ.  

Στο άνω μέρος της πέργκολας θα τοποθετείται ξυλεία ίδιας διατομής για την κατασκευή πλαισίου, 
στο εσωτερικό του οποίου θα τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη ξύλινες δοκοί διατομής 5Χ5 για την 
σκίαση της όλης κατασκευής.  

Το καθιστικό θα εκτείνεται περιμετρικά και αποτελείται από 3 δοκούς 15Χ5εκ που θα αποτελούν το 
κάθισμα και ανά 2,00 μέτρα θα στηρίζεται σε δύο τεμ.  πόδια  (ένα στη μπροστινή και 1 στην πίσω 
πλευρά) από διατομής (9Χ9εκ, ) ξυλεία 

Η στήριξη της κατασκευής θα γίνεται με λόγχες σε βάθος 60εκ. από την επιφάνεια του εδάφους.    

Ξυλεία. Θα χρησιμοποιείται ξυλεία  απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την 
αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με συντηρητικό εμποτισμού σε χρώμα που επιθυμεί η Υπηρεσία . 

Στην τιμή  προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 

•Η προμήθεια του είδους. 

•Όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του . 

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001:2015, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία OHSAS 18001:2007, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011 και 
πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με την κατασκευή 
αστικού εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου. Επίσης πρέπει να 
διαθέτει πιστοποίηση ISO 22301:2012 για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής 
συνέχειας ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 

Τιμή ανά μέτρο. 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Επτακόσια είκοσι  

              (Αριθμητικώς) : 720,00 

 

Άρθρο 62ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.10  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΓΩΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ 



                (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 

 

Τα παγκάκια θα τοποθετηθούν σε σχήμα εξάγωνο πλευράς 1,20m . Το ύψος του καθιστικού είναι 
46εκ. και το πλάτος του καθιστικού 40εκ.  Το μήκος της μπροστινής πλευράς του καθιστικού είναι 
1,20m και της πίσω πλευράς είναι 0,75m. , σχηματίζοντας τραπέζιο στην επιφάνεια καθίσματος. Το 
καθιστικό αποτελείται από 4 δοκούς ξυλείας διατομής 4,5*9εκ.  

Η πλάτη του καθιστικού έχει μήκος 0,75m και ύψος 0,40m.  Αποτελείται από 4 δοκούς ξυλείας 
διατομής 4,5*9εκ.  οι οποίοι ενώνονται με κολωνάκι από τις δύο πλευρές ύψους 40εκ. διατομής 
6*12εκ.  

Η βάση του καθίσματος είναι δοκάρι μήκους 1,20μ. από ξυλεία διατομής 6*12εκ.  και τα πόδια του 
καθιστικού κολωνάκια διατομής 6*12εκ.  και ύψος 46εκ.  

Τα έξι παγκάκια θα ενωθούν μεταξύ τους για να σχηματίσουν το ενιαίο εξάγωνο καθιστικό. 

Οι βίδες είναι Βίδες ξύλου με κεφάλι τύπου TORX (αστεράκι), με ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο 
σπείρωμα και διαγώνια τομή στη μύτη της βίδας προκειμένου να μη χρειάζεται προτρύπημα. 

Στην τιμή  προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 

•Η προμήθεια του είδους. 

•Όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του. 

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001:2015, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία OHSAS 18001:2007, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011 και 
πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με την κατασκευή 
αστικού εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου. Επίσης πρέπει να 
διαθέτει πιστοποίηση ISO 22301:2012 για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής 
συνέχειας ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Εννιακόσια είκοσι επτά  

              (Αριθμητικώς) : 927,00 

 

 



 

Άρθρο 63ο    ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Γ 

           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 

Η Ξύλινη πέργκολα σκίασης θα αποτελείται από συστοιχίες δοκών τοποθετημένες σε  οριζόντια 
διάταξη με σκοπό την δημιουργία πέργκολας σκίασης. Οι ξύλινοι δοκοί διατομής 7Χ7Χ240εκ. θα 
ενώνονται κάθετα με ξύλινη δοκό διατομής 7Χ7X80εκ. σχηματίζοντας την πέργκολα σκίασης σε 
μορφή Γ συνολικής διάστασης 120Χ80χ247εκ. 

Στην τιμή  προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 

•Η προμήθεια του είδους. 

•Όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή. 

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001:2015, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία OHSAS 18001:2007, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011 και 
πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με την κατασκευή 
αστικού εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου. Επίσης πρέπει να 
διαθέτει πιστοποίηση ISO 22301:2012 για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής 
συνέχειας ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Χίλια πεντακόσια  

               (Αριθμητικώς) : 1.500,00 

 

 

Άρθρο 64ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.12    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 

                                                            ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ  ΜΕ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

                (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 

Κατασκευές, που θα σχηματίζουν από την πλάγια όψη τους «Γ». Θα στηρίζονται σε κολώνες 9Χ9εκ. 
ανά 2 μέτρα. Το ύψος τους θα είναι 2,5μ.  Οι κολώνες θα ενώνονται μεταξύ τους στηριζόμενες σε 



οριζόντια δοκό 9*9εκ. Κάθετα στην οριζόντια δοκό και σχηματίζοντας γωνία 90◦  θα τοποθετούνται 
δοκοί μήκους 1,5μ. από ξυλεία 4,5*9εκ. σχηματίζοντας έτσι το «Γ», όπως απεικονίζεται. Επίσης οι 
ίδιοι δοκοί θα τοποθετούνται στην οριζόντια δοκό και στο ενδιάμεσο της απόστασης μεταξύ των δύο 
κολώνων.  Για τη στήριξη των δοκών με τις κολώνες αλλά και για λόγους αισθητικής θα 
τοποθετούνται αντηρίδες σε όλη την έκταση από κολωνάκια 4,5*9εκ.  

Στο άνω μέρος της πέργκολας θα τοποθετείται ξυλεία ίδιας διατομής για την κατασκευή πλαισίου, 
στο εσωτερικό του οποίου θα τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη και ακολουθούμενη την κυκλική 
διατομή της πέργκολας, ξύλινες δοκοί διατομής 5Χ5 για την σκίαση της όλης κατασκευής.  

Το καθιστικό θα εκτείνεται περιμετρικά και αποτελείται από 3 δοκούς 15Χ5εκ που  αποτελούν το 
κάθισμα και ανά 2,00 μέτρα θα στηρίζεται σε δύο τεμ.  πόδια  (ένα στη μπροστινή και 1 στην πίσω 
πλευρά) από διατομής (9Χ9εκ, ) ξυλεία 

Η στήριξη της κατασκευής θα γίνεται με λόγχες σε βάθος 60εκ. από την επιφάνεια του εδάφους.    

Ξυλεία. Χρησιμοποιείται ξυλεία  απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την 
αποφυγή ακίδων. Είναι βαμμένη με συντηρητικό εμποτισμού σε χρώμα που επιθυμεί η Υπηρεσία . 

Στην τιμή  προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 

•Η προμήθεια του είδους. 

•Όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του . 

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του . 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο.  

Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001:2015, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία OHSAS 18001:2007, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011 και 
πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με την κατασκευή 
αστικού εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου. Επίσης πρέπει να 
διαθέτει πιστοποίηση ISO 22301:2012 για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής 
συνέχειας ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 

Τιμή ανά μέτρο. 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Εξακόσια ενενήντα  

               (Αριθμητικώς) : 690,00 

 

 



Άρθρο 65ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.13   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΕ 

                                                            ΣΧΗΜΑ Γ ΜΕ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

              (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 

 

Η Ξύλινη πέργκολα σκίασης με καθιστικό θα αποτελείται από συστοιχίες δοκών τοποθετημένες σε  
οριζόντια διάταξη με σκοπό την δημιουργία πέργκολας σκίασης. Οι ξύλινοι δοκοί διατομής 
7Χ7Χ240εκ. θα ενώνονται κάθετα με ξύλινη δοκό διατομής 7Χ7X80εκ. σχηματίζοντας την πέργκολα 
σκίασης σε μορφή Γ συνολικής διάστασης 120Χ80Χ247εκ. Η πέργκολα στο κάτω μέρος θα φέρει 
κάθισμα με ξυλεία ίδιας διατομής 7Χ7εκ. όπου η σύνδεση 7 τεμαχίων σε σχήμα Π θα αποτελούν το 
καθιστικό ενδεικτικής διάστασης 120Χ45Χ40εκ. 

Στην τιμή  προσφοράς θα περιλαμβάνονται: 

•Η προμήθεια του είδους. 

•Όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του . 

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του . 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001:2015, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία OHSAS 18001:2007, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011 και 
πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με την κατασκευή 
αστικού εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου. Επίσης πρέπει να 
διαθέτει πιστοποίηση ISO 22301:2012 για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής 
συνέχειας ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 

Τιμή ανά Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Χίλια οκτακόσια  

               (Αριθμητικώς) : 1.800,00 

 

Άρθρο 66ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.14  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (25ΜΜ) 

              (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 
Dtex: 13400 Dtex 
Νήμα: μονόκλωνο ελικοειδούς  σχήματος PE/9F + κατσαρό νήμα  ΡΡΕ/8F 

Ύψος πέλους: 25mm +-2mm 



Βάρος νήματος:    1255gr/m² +-5% 

Βάρος υπόβασης: 1100gr/m² +-10% 

Συνολικό βάρος:   2355gr/m² +-10% 

Μέθοδος παραγωγής: θύσανος(φούντα) 
Διάμετρος: 3/8’’ 
Ραφές ανά μέτρο: 150 ραφές/μέτρο 
Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο: 15750 ραφές/τετρ.μέτρο 
 

Βασική υπόβαση: ΡΡ ύφασμα + Φλίς  
PP ύφασμα  UV προστασία: ΝΑΙ 
Δευτερεύουσα υπόβαση: SBR(μαύρο) 
Διάμετρος τρύπας αποστράγγισης: 6mm 
 

Δεσμευτική δύναμη θύσανου: ≥ 35 Newton 
UV σταθερότητα: ≥3000 ώρες 
Υδατοπερατότητα: 60λίτρα/λεπτό/ m² 
Βραδυφλεγές υλικό:ΝΑΙ 
Αντιστατικό:ΝΑΙ 
191 SVHC ουσίες: δεν περιέχονται στο νήμα 
 

Πλάτος ρολλού: 2/4 μέτρα 
Μήκος ρολλού: 25 μέτρα 
Για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στους χώρους που θα τοποθετηθεί χλοοτάπητα αυτός θα 
συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης CE του κατακευαστή, και  πιστοποιητικό ότι το 
προσφερόμενο προϊόν  είναι αντιβακτηριδιακό και βραδυφλεγές ώστε να είναι ασφαλές για τους 
χρήστες. 

Έκθεση δοκιμής κατά GB / T 12703.4 -2010 σχετικά με τις ηλεκτροστατικές ιδιότητες του νήματος , 
Μέρος 4: Ηλεκτρική αντίσταση, για την απόδειξη της αντιστατικής ιδιότητα του συνθετικού 
χλοοτάπητα θα περιλαμβάνεται στον φάκελο τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντος. 

Ο κατασκευαστής του χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι  πιστοποιημένος κατά ISO 9001, ISO 14001 και 
OHSAS 18001 ή ισοδύναμα . 

Τιμή ανά Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Τριάντα πέντε  

               (Αριθμητικώς) : 35,00 

Άρθρο 67ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.15   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

                                                           ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

              (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 



Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό χλοοτάπητα μεγάλης αντοχής και την κατάλληλη 
υπόβαση (ύψους 15cm). Προσφέρει μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και  είναι αντιμικροβιακό 
και αντιβακτηριακό. και θα τοποθετηθεί κάτω από τα όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου 
δημιουργώντας επιφάνεια ασφαλείας από πτώση ή τραυματισμό. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  τα εξής : 

Πάχος υποστρώματος 3/8” 

Πυκνότητα πέλους 11000 κόμποι (Dtex) 

Βάρος πέλους 1074gr/m2 ±5% 

Ύψος πέλους : 25mm ± 2mm (150ραφές/μ.)  

Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο : 15750 ραφές /τετραγωνικό μέτρο 

Έχει υδατοπερατότητα 60λίτρα το λεπτό ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Η κάτω επιφάνεια του χλοοτάπητα  θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη απορροή των υδάτων.  

Σαν υπόβαση  θα  χρησιμοποιείται μίγμα αδρανών υλικών (π.χ. ψιλό – χοντρό χαλίκι, βότσαλο, 
ελαφρόπετρα) απαλλαγμένο από σκόνη και άλλα ξένα προς αυτό φερτά υλικά  το οποίο προσφέρει 
πολυάριθμα οφέλη.   Έχει δηλώθεί ότι χαλαρά υλικά πλήρωσης, όπως τα αδρανή υλικά προσφέρουν 
καλή απορρόφηση των κραδασμών  σε όλη την επιφάνεια τους. Επίσης τα αδρανή υλικά ως υπόβαση 
συμβάλλουν στην βελτίωση της απορροής των υδάτων  , το οποίο θα μειώσει τυχόν προβλήματα 
αποστράγγισης και θα επιστρέψει με ασφάλεια το νερό της βροχής πίσω στο έδαφος.  

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007, 
και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα του κατασκευαστή του 
δαπέδου ασφαλείας σχετικά με τον σχεδιασμό και την  κατασκευή δαπέδων ασφαλείας. Επίσης 
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 22301:2012 για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης 
επιχειρησιακής συνέχειας ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 

Ο κατασκευαστής του δαπέδου ασφαλείας  πρέπει έχει εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση 
συνοδευόμενη από βεβαίωση καλής εκτέλεσης Δημοσίου Φορέα η οποία να περιλαμβάνει  
ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας. 

Το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση δυο χρόνων από την 
οριστική παραλαβή του για φθορές που δε θα οφείλονται σε κακή μεταχείριση ή βανδαλισμούς. 

Στην τιμή  θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο 
υλικό που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εγκατάσταση του συστήματος. 

Δείγμα από το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας σε διάσταση τουλάχιστον 20x20εκ. – 
τεμάχιο ένα, θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισμού. 

Τιμή ανά Τετραγωνικό μέτρο 



ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Εξήντα πέντε  

                 (Αριθμητικώς) : 65,00 

 

 

Άρθρο 68ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.16        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΔΑ ΚΑΦΕ 

                      (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 

Οι ψηφίδες  καφέ θα  παράγονται φυσικό πέτρωμα κατόπιν θραύσεως, σε μικρότερα τεμάχια με 
ειδικούς σπαστήρες. Στην συνέχεια τα προϊόντα θραύσεως θα περνούν από διαλογητήρα και θα 
γίνονται διάφορες διαλογές ανάλογα με το μέγεθός τους. Η συσκευασία τους θα είναι συνήθως σε 
μεγάλο σάκο Big Bag  
Διαστάσεις : Οι διαστάσεις αρχίζουν από 10mm και φθάνουν έως  30mm. 

Τιμή ανά Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Τριακόσια πενήντα 

               (Αριθμητικώς) : 350,00 

 

 

Άρθρο 69ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.17     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  

                                                              ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

                (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 

Επίστρωση τσιμεντένιου στηθαίου με ξυλεία Α’ ποιότητας  διατομής 45Χ90mm για χρήση καθιστική, 
ανάπαυσης και ξεκούρασης. Η επίστρωση θα γίνεται με  την τοποθέτηση δοκών 45Χ90mm σε 
οριζόντια διάταξη ακολουθούμενη το μήκος της τελικής επιφάνειας  του στηθαίου και η στήριξη της 
θα γίνεται με την δημιουργία βάσης στήριξης από ξυλεία διατομής 50Χ50mm ίδιας ποιότητας. 

Στην τιμή  προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 

•Η προμήθεια του είδους. 

•Όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή. 

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 

Τιμή ανά Τετραγωνικό μέτρο 



ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Διακόσια ογδόντα  

                (Αριθμητικώς) : 280,00 

 

 

Άρθρο 70o         ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.18      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 

                   (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 

Σύστημα υδάτινου στοιχείου με τρία αυτόνομα σιντριβάνια από γρανίτη με περιμετρική φύτευση. 

Το σύστημα υδάτινου στοιχείου θα αποτελείται από τρία αυτόνομα σιντριβάνια νερού 
κατασκευασμένα από συμπαγή πέτρα γρανίτη, σμιλευμένη με τέτοιο τρόπο ώστε η ροή του νερού να 
είναι συστηματικά  ελεγχόμενη με μηδενική απώλεια εξαιρουμένου της φυσική εξάτμισης. Τα 
σιντριβάνια θα παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

1) Σιντριβάνι από γρανίτη γενικής διάστασης 30Χ60Χ100εκ. με αυτόνομη βάση/λεκάνη 
παραλληλόγραμμου σχήματος  στην οποία θα συγκεντρώνεται το νερό και γίνεται η 
συνδεσμολογία της αντλίας και της παροχής ρεύματος για την λειτουργία του φωτισμού LED. 
Η αντλία θα ανακυκλώνει το νερό στην λεκάνη συγκέντρωσης και θα το οδηγεί στην κορυφή 
της πλάκας γρανίτη όπου κυλάει ομαλά προς την λεκάνη, χωρίς να χρειάζεται η σύνδεση με 
παροχή νερού. H λεκάνη θα φέρει πλάκα από γρανίτη με σχάρα αποστράγγισης η οποία είναι 
επικαλυμμένη με φυσικό βότσαλο.  

2)  Σιντριβάνι από γρανίτη γενικής διάστασης 60Χ60Χ100εκ. με αυτόνομη βάση/λεκάνη 
παραλληλόγραμμου σχήματος  στην οποία θα συγκεντρώνεται το νερό και θα γίνεται η 
συνδεσμολογία της αντλίας και της παροχής ρεύματος για την λειτουργία του φωτισμού LED. 
Η αντλία θα ανακυκλώνει το νερό στην λεκάνη συγκέντρωσης και θα το οδηγεί στην κορυφή 
της πλάκας γρανίτη όπου κυλάει ομαλά προς την λεκάνη, χωρίς να χρειάζεται η σύνδεση με 
παροχή νερού. Η πλάκα από γρανίτη θα έχει την μορφή διπλού τελικού Σ και θα είναι 
σμιλευμένο οριζόντια για την επίτευξη της ομαλής ροής του νερού προς την λεκάνη. H λεκάνη 
θα φέρει πλάκα από γρανίτη με σχάρα αποστράγγισης η οποία θα  είναι επικαλυμμένη με 
φυσικό βότσαλο.  

3) Σιντριβάνι από γρανίτη γενικής διάστασης 55Χ55Χ50εκ. με αυτόνομη βάση/λεκάνη 
παραλληλόγραμμου σχήματος  στην οποία θα συγκεντρώνεται το νερό και θα γίνεται η 
συνδεσμολογία της αντλίας και της παροχής ρεύματος για την λειτουργία του φωτισμού. Η 
αντλία θα ανακυκλώνει το νερό στην λεκάνη συγκέντρωσης και θα το οδηγεί στην κορυφή της 
κάθε μπάλας  γρανίτη όπου θα κυλάει ομαλά προς την λεκάνη, χωρίς να χρειάζεται η 
σύνδεση με παροχή νερού. Το σιντριβάνι αυτό θα έχει τρείς μπάλες από γρανίτη η κάθε μία 
θα φέρει παροχή για την ροή του νερού και φωτισμό LED. H λεκάνη θα φέρει πλάκα από 
γρανίτη με σχάρα αποστράγγισης η οποία θα είναι επικαλυμμένη με φυσικό βότσαλο.  

Τα σιντριβάνια θα πλαισιώνονται από φύτευση με πολυετή και εποχιακά φυτά για την δημιουργία 
ενός φυσικού υδάτινου στοιχείου απόλυτα εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον. Όλη η 
επιφάνεια θα επιστρώνεται με πανί εδαφοκάλυψης για την αποτροπή φυτικών ζιζανίων και ύστερα   



με φυσική πέτρα (ψηφίδα) διαφόρων χρωματισμών κατά επιλογή με σκοπό ο χώρος να παραμένει 
καθαρός και να  αποτρέπει τις ακαθαρσίες ζώων συντροφιάς στον χώρο. Περιμετρικά όλη η 
κατασκευή θα πλαισιώνεται με διακοσμητικά στοιχεία με την μορφή τούβλου για την σωστή 
χωροθέτηση του χώρου.     

 
Τιμή ανά Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Δώδεκα χιλιάδες  

              (Αριθμητικώς) : 12.000,00 

 

 

Άρθρο 71ο        ΝΑ ΠΡΣ Ν/Β12.19       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

                                                                ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

                    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5105) 
 

 Ο στύλος της πινακίδας πληροφόρησης θα κατασκευάζεται από πλαίσιο αλουμινίου με επίστρωση 
ηλεκτροστατικής βαφής και καλύπτεται με καπάκι αλουμινίου. 

Η χρήση αλουμινίου θα αποφεύγει αυτόματα οποιαδήποτε διάβρωση και θα εγγυηθεί μια μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Ο στύλος θα είναι κατασκευασμένος από πλαίσιο που αποτελείται από 4 τμήματα, 
καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει ένα τμήμα τριγώνου και ένα τετράγωνο τμήμα 25μμx25μμ. 

Κάθε ένα από όλα αυτά τα τμήματα  θα είναι ντυμένα με σύνθετα καλύμματα. 

Τα σύνθετα καλύμματα θα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και θα παράγονται με την 
τεχνική εξώθησης που προσφέρει ισχυρά, απαλά και ανθεκτικά εξαρτήματα. 

Οι στύλοι θα συνδέονται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένων με 
γαλβανισμένες βάσεις ή με γαλβανισμένες οπές στήριξης. 

Ο στύλος θα έχει διατομή 10Χ10Χ200εκ. 

Η πινακίδα θα κατασκευάζεται από υλικό HDPE διατομής 100Χ70εκ και θα φέρει πληροφορίες για την 
ορθή λειτουργία του γυμναστηρίου και κανονισμούς για την ορθή χρήση του εξοπλισμού. 



Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία OHSAS 18001:2007, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011 και 
πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με την κατασκευή 
αστικού εξοπλισμού και την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων μετάλλου. Επίσης πρέπει να 
διαθέτει πιστοποίηση ISO 22301:2012 για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής 
συνέχειας ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα,. 

Δείγμα ενός τεμαχίου από τον στύλο του άρθρου σε διάσταση τουλάχιστον ενός (1)  μέτρου επί ποινή 
αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία. 

Τιμή ανά Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Τετρακόσια  

              (Αριθμητικώς) : 400,00 

 

 
Άρθρο 72ο        3.15.01  ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΝΔΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η 
                                            ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  
                                           ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΕΔΑΦΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΩΔΗ 

         (Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6065) 
 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, 
εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός 
καταστρώματος οδών.  
 

Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη 
τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου όγκου του 
ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με τα προϊόντα της 
εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των 
προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Ένα & είκοσι τέσσερα  

              (Αριθμητικώς) : 1,24 

 

 



 

Άρθρο 73ο        ΑΤΗΕ Ν9309      ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΑΦΡΟΥ ΜΕ ΑΜΜΟ   
                   (Κωδικός Αναθεώρησης   ΗΛΜ 10) 

 

 

      Διάστρωση πυθμένα τάφρου με άμμο για έδραση σωληνώσεων ή επικάλυψη σωληνώσεων μέσα 
σε τάφρο με άμμο,περιλαμβανόμενης της προμήθειας της άμμου και της εργασίας τοποθέτησης και 
διάστρωσής της.    

( 1 m )  Μέτρο  

  

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Ένα & είκοσι   

              (Αριθμητικώς) : 1,20 

  

    

 

 Άρθρο 74ο        ΑΤΗΕ 8047.4     ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 

                                               ΧΑΝΔΑΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 150 MM  

                                                (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10) 

    

  Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος , δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και 
υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλην χωματουργικών 
και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος  Διαμέτρου 150 mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ     

 (Αριθμητικώς): 8,00      

 

Άρθρο 75ο        ΑΤΗΕ 8047.6      ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΧΑΝΔΑΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 250 MM  

                                                         (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10) 



      Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος , δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και 
υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλην χωματουργικών 
και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος  Διαμέτρου 250 mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ     

 (Αριθμητικώς): 18,00      

 

 

Άρθρο 76ο        ΑΤΗΕ 8047.67      ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΧΑΝΔΑΚΟΣ  
 ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 300 MM 

                                                                (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10) 
 
      Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος , δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και 
υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλην χωματουργικών 
και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος  Διαμέτρου 300 mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε     

 (Αριθμητικώς): 35,00      

 
 

 
 
Άρθρο 77ο        ΟΔΟ-Α  Β-53.2       ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
                                                          ΧΑΝΔΑΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 350 MM   

                                                                 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2883) 
 
      Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος , δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και 
υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλην χωματουργικών 
και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος   

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα δύο     

 (Αριθμητικώς): 42,00      

 



 
 

 
 
Άρθρο 78ο        ΑΤΗΕ 8047.8       ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
                                                          ΧΑΝΔΑΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 400 MM   

                                                                 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10) 
 

      Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος , δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και 
υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλην χωματουργικών 
και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος  Διαμέτρου 400 mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα έξι     

 (Αριθμητικώς): 56,00      

 

 
 

 
 
Άρθρο 79ο        ΟΔΟ-Γ  Β-66.1       ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ –  
                                                         ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ  60Χ120CM, ΒΑΘΟΥΣ 100CM ΜΕ 
                                                         ΧΥΡΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ.   

                                                                 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548) 
 

      Για την κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων ή επίσκεψης υπονόμου ή / και 
στραγγιστηρίου, το οποίο θα είναι πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένο ή θα κατασκευαστεί με 
επί τόπου έγχυση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης αποχέτευσης., την Τ.Σ.Υ., τα ΠΚΕ και τους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, τοποθετημένο και στερεωμένο στην προβλεπόμενη θέση του, 
συνδεδεμένο με τους αγωγούς εισροής ή εκροής, έτοιμο για λειτουργία. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

- η δαπάνη προμήθειας των κάθε είδους υλικών, όπως σκυροδέματα (κατασκευής, κοιτόστρωσης, 
εγκιβωτισμού και μόρφωσης της κλίσης του πυθμένα των φρεατίων υδροσυλλογής σε τριγωνική 
τάφρο επιχώματος), έτοιμα προκατασκευασμένα τεμάχια, οπλισμοί (κοινοί ή γαλβανισμένοι), αγωγοί 
μέσα στα φρεάτια επίσκεψης, (με το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού τους), σιδηρά, γαλβανισμένα και 
χυτοσιδηρά είδη (όπως σχάρες, καλύμματα και πλαίσια φρεατίων, αγκυρώσεις, βαθμίδες επίσκεψης, 
σιδηρές αναρτήσεις), μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης 
αγωγών και στερέωσης σχαρών υδροσυλλογής, υλικά της ΠΤΠ Ο 150, τάκοι στερέωσης, 

- η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο προκατασκευής και απ’ εκεί (ή 
απ’ ευθείας) στον τόπο ενσωμάτωσης, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεων, σταλίες και προσωρινές αποθηκεύσεις, 



- η δαπάνη της πλήρους εργασίας για εκσκαφή του σκάμματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος, 
προκατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των φρεατίων, επί τόπου τοποθέτηση οπλισμού, 
κατασκευή ξυλοτύπων, έγχυση σκυροδέματος, διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων, σύνδεση των 
σωλήνων, σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων, κατασκευή και πάκτωση των 
βαθμίδων επίσκεψης, κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων, 
επαναπλήρωση σκάμματος,  

- η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για 
προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

- η δαπάνη χρήσης των μηχανημάτων (με υποχρεωτική χρήση κατάλληλου γερανού για τη φάση 
τοποθέτησης και στερέωσης προκατασκευασμένων στοιχείων),  

- η δαπάνη απόσβεσης τύπων και άλλων εγκαταστάσεων προκατασκευής,  

- η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία 
νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την 
πλήρη εκτέλεση της εργασίας, όπως περιγράφεται.  

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη (εργασία και υλικά) όπλισης φρεατίων 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν όπου απαιτείται, η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης 
τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού μέσου ύψους του φρεατίου 
πέραν των 1200χλστ. και η πρόσθετη δαπάνη (εργασία και υλικά) κατασκευής λαιμού ύψους h>1,00μ 
σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων 

 

Τιμή για ένα τεμάχιο φρεατίου    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια ογδόντα     

 (Αριθμητικώς): 1080,00      

 
 

 
 
Άρθρο 80ο        ΟΔΟ-Γ  Β-66.1       ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ –  
                                                         ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ  40Χ90CM, ΒΑΘΟΥΣ 100CM ΜΕ 
                                                         ΧΥΡΟΣΙΔΗΡΗ ΣΧΑΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ.   

                                                                 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548) 
 
      Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου υδροσυλλογής 
ομβρίων ή επίσκεψης υπονόμου ή / και στραγγιστηρίου, το οποίο θα είναι πλήρως ή εν μέρει 
προκατασκευασμένο ή θα κατασκευαστεί με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 
αποχέτευσης., την Τ.Σ.Υ., τα ΠΚΕ και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, τοποθετημένο και 
στερεωμένο στην προβλεπόμενη θέση του, συνδεδεμένο με τους αγωγούς εισροής ή εκροής, έτοιμο 
για λειτουργία. 



Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

- η δαπάνη προμήθειας των κάθε είδους υλικών, όπως σκυροδέματα (κατασκευής, κοιτόστρωσης, 
εγκιβωτισμού και μόρφωσης της κλίσης του πυθμένα των φρεατίων υδροσυλλογής σε τριγωνική 
τάφρο επιχώματος), έτοιμα προκατασκευασμένα τεμάχια, οπλισμοί (κοινοί ή γαλβανισμένοι), αγωγοί 
μέσα στα φρεάτια επίσκεψης, (με το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού τους), σιδηρά, γαλβανισμένα και 
χυτοσιδηρά είδη (όπως σχάρες, καλύμματα και πλαίσια φρεατίων, αγκυρώσεις, βαθμίδες επίσκεψης, 
σιδηρές αναρτήσεις), μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης 
αγωγών και στερέωσης σχαρών υδροσυλλογής, υλικά της ΠΤΠ Ο 150, τάκοι στερέωσης, 

- η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο προκατασκευής και απ’ εκεί (ή 
απ’ ευθείας) στον τόπο ενσωμάτωσης, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεων, σταλίες και προσωρινές αποθηκεύσεις, 

- η δαπάνη της πλήρους εργασίας για εκσκαφή του σκάμματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος, 
προκατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των φρεατίων, επί τόπου τοποθέτηση οπλισμού, 
κατασκευή ξυλοτύπων, έγχυση σκυροδέματος, διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων, σύνδεση των 
σωλήνων, σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων, κατασκευή και πάκτωση των 
βαθμίδων επίσκεψης, κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων, 
επαναπλήρωση σκάμματος,  

- η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για 
προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

- η δαπάνη χρήσης των μηχανημάτων (με υποχρεωτική χρήση κατάλληλου γερανού για τη φάση 
τοποθέτησης και στερέωσης προκατασκευασμένων στοιχείων),  

- η δαπάνη απόσβεσης τύπων και άλλων εγκαταστάσεων προκατασκευής,  

- η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία 
νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την 
πλήρη εκτέλεση της εργασίας, όπως περιγράφεται.  

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη (εργασία και υλικά) όπλισης φρεατίων 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν όπου απαιτείται, η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης 
τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού μέσου ύψους του φρεατίου 
πέραν των 1200χλστ. και η πρόσθετη δαπάνη (εργασία και υλικά) κατασκευής λαιμού ύψους h>1,00μ 
σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων 

Τιμή για ένα τεμάχιο φρεατίου   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ     

 (Αριθμητικώς): 640,00      

 



  

Άρθρο 81ο   

ΑΤΗΕ 9301.1 Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή 

σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10) 

Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού οιωνδήποτε 

διαστάσεων που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και με την 

υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την 

απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνομία.  Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες  

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως κατά στρώσεις 

πλήρως συμπιεζόμενες. 

Τιμή εφαρμογής 1 m3 : 39,88 € (τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά) 

 

Άρθρο 82ο 

ΑΤΗΕ 9302.1  Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10) 

Εκσκαφή χάνδακα σωληνώσεως για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με 

προσοχή για αποφυγή καταστροφών των υπαρχόντων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), πλάτους οφρύου 

ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 1.00 m και σε βάθος μέχρι 1.00 m με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο 

εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό ή στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή 

υποβιβάζεται με άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά, με την μόρφωση των παρειών και του 

πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την 

αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως 

φορτοεκφορτώσεως, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακορύφων)  και μεταφορών για την 

οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την 

Αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των 

εκσκαφθέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή 



περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφθέντων χανδάκων 

κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες. 

Τιμή εφαρμογής 1 m3 : 15,00 € (δέκα πέντε ευρώ) 

 

Άρθρο 83ο     

ΑΤΗΕ Ν9305.10  Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων διατομής έως και DN 160 με άμμο 

ποταμού ή λατομείου 

 (Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069) 

Για ένα τρεχάμενο μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων διατομής έως DN160 με 

άμμο ποταμού ή λατομείου, εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους 

όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α.  Η προμήθεια της άμμου ποταμού ή λατομείου 

β.  Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 

γ.  Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους-ορύγματα με κάθε μέσο 

χειρωνακτικό ή μηχανοκίνητο. 

δ.  Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των  σωλήνων από 

άμμο ποταμού ή λατομείου και προϊόντων επίχωσης μέχρι αρνήσεως. 

Λαμβάνεται πλάτος ορύγματος 30 cm και ελάχιστος εγκιβωτισμός του σωλήνα (άνω και κάτω παρειά) 

τουλάχιστον 5 cm. 

Τιμή για ένα τρέχον μέτρο επίχωσης σωλήνα ως ανωτέρω. 

Τιμή εφαρμογής 1 m : 3,00 € (τρία ευρώ) 



Άρθρο 84ο 

ΑΤΗΕ Ν9305.20 Σήμανση όδευσης υπόγειων σωληνώσεων με πλέγμα πολυπροπυλενίου κατά ΕΝ 

12613 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10) 

Σήμανση όδευσης υπόγειων σωληνώσεων (καλωδίων ρεύματος, νερού κλπ.) με πλέγμα από 

πρωτογενές πολυπροπυλένιο, πλάτους 30 εκ., σε φωτεινά χρώματα ανάλογα του υποκείμενου 

όδευσης (μπλε για νερό, κίτρινο για φυσικό αέριο, κόκκινο για καλώδια ρεύματος κλπ.) 

Το πλέγμα θα είναι κατασκευασμένο κατά EN 12613. 

Τιμή για ένα τρέχον μέτρο πλέγματος 

Τιμή εφαρμογής 1 m : 1,30 € (ένα ευρώ και τριάντα λεπτά) 

 

Άρθρο 85ο 

60.20.40.10 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE)  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 

καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 

61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, 

με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 

και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 

τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η 

πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα 

στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.  

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται 

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.  

60.20.40.12 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm  

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής (m): 7,50 € (επτά ευρώ και πενήντα λεπτά) 



Άρθρο 86ο  

ΑΤΗΕ Ν9313.1 σχ. Προκατασκευασμένη βάση ιστού 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Προκατασκευασμένη μονοκόμματη βάση τοποθέτησης ιστού φωτισμού, εξωτερικών διαστάσεων 800 

x 600 x 550 mm, κατάλληλη για ιστούς ύψους 3,00m έως 5,00m, κατασκευασμένη από σκυρόδεμα 

ποιότητας C20/25 οπλισμένο με S500s, αποτελούμενη από : 

 βάση αγκύρωσης αποτελούμενη από 4 αγκύρια διατομής Μ16 Χ 500 mm,  σε διάταξη 235x235 

mm, γαλβανισμένη εν θερμώ. Τα τέσσερα αγκύρια θα συγκρατούνται με σιδηρογωνίες ή λάμες 

30x3 mm ηλεκτροσυγκολλημένες σε διάταξη σχήματος τετραγώνου στο άνω (κάτω από το 

σπείρωμά τους) και στο κάτω μέρος των αγκυρίων και χιαστί περίπου στο μέσο τους. Το 

εκτεθειμένο τμήμα των αγκυρίων (και επιπλέον σε τμήμα 100mm που βυθίζεται μέσα στο 

σκυρόδεμα), όπως και τα περικόχλια και οι ροδέλες (δύο ανά αγκύριο) θα είναι προστατευμένα 

με θερμό βαθύ γαλβάνισμα. 

 φρεάτιο έλξης καλωδίων, εσωτερικών διαστάσεων 325x325 mm, με κατάλληλο χυτοσιδηρό 

στεγανό καπάκι διαστάσεων 400x400 mm, κατηγορίας Β125, κατασκευασμένο κατά EN 124. 

 Πλαστική σωλήνα Φ90 και Φ63 για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης 

Τιμή εφαρμογής τεμάχιο : 250,00 €  (διακόσια πενήντα ευρώ) 

 

Άρθρο 87ο 

60.10.80.01 Πίλλαρ οδοφωτισμού  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-52) 

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 

για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη 

στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχρής 

εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την 

κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμμένου με διπλή 

στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα 



στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς 

του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

 η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως 

ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή 

διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων 

φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από 

βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα 

τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του 

καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων 

προς το δίκτυο. 

 τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 

αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά 

κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), φωτοκύτταρο, 

χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία 

νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο 

κάτω μέρος του κιβωτίου). 

 η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον 

έλεγχο λειτουργίας 

Τιμή πίλλαρ έως τεσσάρων αναχωρήσεων: 2.500,00 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) 

 

Άρθρο 88ο   

62.10.48 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm2 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 

περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 

ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 

μετρήσεων και ελέγχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού  



62.10.48.03  διατομής 25 mm² 

Τιμή εφαρμογής 1 m : 6,00 € (έξι ευρώ) 

 

Άρθρο 89ο        

62.10.41 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από 

μανδύα 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. 

62.10.41.04  διατομής 4 x 10 mm² 

Τιμή εφαρμογής 1 m: 12,50 € (δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά)  

 

Άρθρο 90ο        

62.10.40 Καλώδια τύπου H05VV-U,R (NYM), ονομ. τάσης 300/500 V με μόνωση από 

μανδύα PVC 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 

καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R 

(πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων 

των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 

κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

62.10.40.01  διατομής 3 x 1,5 mm² 

Τιμή εφαρμογής 1 m: 2,30 € (δύο ευρώ και τριάντα λεπτά). 



Άρθρο 91ο 

 ΑΤΗΕ 9322.1 σχ.     Σιδηροϊστός ανάρτησης φωτιστικού 4 m   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση χαλύβδινου ιστού φωτισμού, τύπου Zincometal 

ARMONIA, ύψους 4000mm, κωνικής κυκλικής διατομής με διάμετρο βάσης και κορυφής Ø100mm και 

Ø60mm αντίστοιχα και κωνικότητας 10mm/m. 

Ιστός κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα  πάχους 3 mm, ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-

2/DIN17100), θερμής εξέλασης, χωρίς εγκάρσια ραφή με πιστοποιητικά ποιότητας από τον 

προμηθευτή. 

Στο κάτω μέρος του θα φέρει χαλύβδινη πλάκα έδρασης διαστάσεων 310x310 mm και πάχους 10mm, 

από υλικό ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIΝ17100), η οποία θα είναι συγκολλημένη με τον 

ιστό και θα φέρει ενίσχυση αποτελούμενη από 4 τρίγωνα συγκολλημένα στην πλάκα έδρασης και 

στον κορμό του ιστού. 

Στο κέντρο της θα φέρει κεντρική οπή ίδιας διαμέτρου με την βάση του κορμού για τη διέλευση των 

καλωδίων και του αγωγού γειώσεως καθώς και με τέσσερις (4) οπές, για τη στερέωση των αγκυρίων 

Η πλάκα έδρασης θα καλύπτεται από διακοσμητική διαιρετή ποδιά, κωνικής μορφής, εξωτερικής 

διαμέτρου 330 mm, από χυτο-πρεσσαριστό αλουμίνιο AS 12F.   

Σε απόσταση 600 mm από τη βάση του θα έχει θύρα διαστάσεων 300x62 mm για την τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου. Το κάλυμμα της θύρας θα είναι κατασκευασμένο από έλασμα ιδίου υλικού με τον 

κορμό του ιστού, που στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει από τον κορμό, θα διαθέτει ειδική κλειδαριά 

και θα παρέχει στεγανότητα ΙΡ54 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ΙΚ10 έναντι μηχανικής 

κρούσης. 

Το ακροκιβώτιο θα είναι τύπου “Α-Μ3“ από ρητίνες πολυαμιδίων, άθραυστο, προστασίας ΙΡ54 έναντι 

στερεών και υγρών και ΙΚ08 έναντι μηχανικής κρούσης 

Οι σιδηροϊστοί και τα εξαρτήματά τους θα υποστούν γαλβάνισμα εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά 

βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461, ASTM A123/A123M & ASTM A153/A153M. 

Στη συνέχεια θα βαφούν ηλεκτροστατικά βαφή με χρώματα σκόνης (πούδρας) βάσης πολυεστέρα TGIC 

FREE αρίστης ποιότητας και σε απόχρωση που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Οι ιστοί θα φέρουν σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 40-5:2002, ο δε κατασκευαστής θα είναι 

πιστοποιημένος κατά EN ISO 9001:2015 και EN ISO 14001:2015. 

Τιμή εφαρμογής τεμ: 380,00 € (τριακόσια ογδόντα ευρώ) 

 



Άρθρο 92ο 

 ΑΤΗΕ 9330.1 σχ.     Επιστύλιο φωτιστικό σώμα ιστού τύπου smart LED 40 W 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103) 

Φωτιστικό σώμα κορυφής 40W σε σχήμα “τετραγωνικού πρίσματος” κατάλληλο για αστικό φωτισμό 

υπαίθριων χώρων ενδεικτικού τύπου ZINLUX Prisma LED.  

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. 

Θα είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά µε πολυεστερικά χρώματα πούδρας και σε απόχρωση που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία. 

Το προστατευτικό κάλυμμα (διαχύτης) του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από διαφανές 

επίπεδο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm, ανθεκτικό σε κραδασμούς και σε θερμότητα (ο φακός που 

πιθανόν να φέρει το κάθε LED δεν θεωρείται κάλυμμα). Η στεγανοποίηση έναντι της σκόνης και της 

υγρασίας, θα εξασφαλίζεται µέσω ελαστικών παρεμβυσμάτων. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο, με προστασία έναντι υγρών 

και στερεών σωματιδίων IP 66, με μηχανική αντοχή IK08 και ηλεκτρική κλάση μόνωσης Class II.  

Το φωτιστικό σώμα θα χρησιμοποιεί αυτόνομη πλακέτα τεχνολογίας Smart LED, κατασκευασμένη 

από υψηλής ποιότητας ειδικό κράμα αλουμινίου, το οποίο θα διαθέτει την αναγκαία και απαραίτητη 

διάσταση, ώστε να λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης - απαγωγής της θερμότητας, με σκοπό την 

εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των LEDs και την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους. 

Η μονάδα φωτεινής εκπομπής θα είναι τοποθετημένη εντός του φωτιστικού σώματος και θα 

αποτελείται από πολλαπλά στοιχεία LEDs, οργανωμένα σε 3 ανεξάρτητες ομάδες, για την εξασφάλιση 

της λειτουργία τους σε περίπτωση αστοχίας ενός εξ’ αυτών. Κάθε ένα από τα LEDs θα φέρει το δικό 

του ανεξάρτητο φακό, ο οποίος θα κατασκευασμένος από μετακρυλικό υλικό (PMMA) υψηλής 

θερμικής και μηχανικής αντοχής.  

Θα διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας, ώστε σε περίπτωση αύξησης της 

θερμοκρασίας των LEDs, να μειώνεται το ρεύμα τροφοδοσίας τους μέσω των ενσωματωμένων 

dimming drivers της πλακέτας με σκοπό να μην καταστραφεί η φωτεινή πηγή.  

Το σύστημα ψύξης θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας κράµα αλουμινίου, 

διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται ψύκτρες και θα βρίσκεται εντός του φωτιστικού σώματος, 

για την αποτροπή  συσσώρευσης σκόνης και άλλων ουσιών, καθώς και για αισθητικούς λόγους. 

Το φωτιστικό θα φέρει βαλβίδα αποσυμπίεσης για την αποτροπή δημιουργίας υδρατμών 

(συμπυκνώματα) στο εσωτερικό της οπτικής μονάδας. 

Η οπτική μονάδα των LED's θα είναι αποσπώμενη για εύκολη συντήρηση µέσω ειδικού connector. Θα 

υπάρχει σύστημα αυτόματης διακοπής της ηλεκτρικής παροχής (μαχαιρωτός διακόπτης ασφαλείας) 

για όσο χρόνο το κέλυφος παραμείνει αποδεσμευμένο από το σώμα για συντήρηση. 



Η σύνδεση τροφοδοσίας θα γίνεται μέσω ειδικού ταχυσυνδέσμου - connector. Η πλακέτα θα έχει 

χαμηλή τάση λειτουργίας (24V DC).  

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις στον χώρο των οργάνων θα πραγματοποιούνται με σιλικονούχα καλώδια 

υψηλής θερμικής αντοχής, άνω των 120ο C, και πρόσθετη προστασία με μακαρόνι υαλομετάξης.  

Για την ηλεκτρική σύνδεση με το δίκτυο, το φωτιστικό σώμα θα φέρει εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο – 

ανθεκτικό σε κραδασμούς / σπασίματα, στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στην UV ακτινοβολία 

–και ειδικό connector IP66/IP68. 

Το φωτιστικό σώμα θα φέρει επιπλέον σύστημα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV. 

Το φωτιστικό θα προσαρμόζεται σε κορυφή ιστού διατομής Φ60 / Φ76mm. 

Ενδεικτικές διαστάσεις φωτιστικού σώματος: 

πλάτος 475x475mm  

ύψος 535mm  

Επιπλέον χαρακτηριστικά 

Ισχύς φωτιστικού: 40 W 

Συνολική ισχύς (driver+led) ≤ 46 W 

Αριθμός LEDs: ≥ 18 

Απόδοση φωτιστικού: ≥ 80 lm/W 

Θερμοκρασία χρώματος: Neutral White 4000ο Κ 

Δείκτης χρωματικής απόδοσης: CRI ≥70 

Διάρκεια λειτουργίας: > 60.000 h 

Τάση εισόδου: 220-240 V, 50-60 Hz 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -30ο C έως + 50o C 

Προστασία από υπερτάσεις: ≥ 10 kV 

Συντελεστής ισχύος ≥ 0,9 

Ο χρόνος εργοστασιακής εγγύησης καλής λειτουργίας του φωτιστικού θα είναι 5 χρόνια. 

Προδιαγραφές - Πιστοποιήσεις 

Το φωτιστικό σώμα θα κατασκευάζεται σύμφωνα µε τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και θα φέρει σήμανση CE και ENEC από ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό εργαστήριο δοκιμών το οποίο 

θα συνοδεύεται με την πιστοποίηση ISO 17025 του εργαστηρίου. 

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE: 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

LVD 2014/35/EU 

EMC 2014/30/EU 

RoHS 2011/65/EU 

και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 



EN 60598-1, EN 60598-2-3 

EN 55015, EN 61547 

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

EN 62031 (Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό) 

EN 62471 (Πρότυπο για την φωτοβιολογική καταλληλότητα) 

Συμμόρφωση κατά RoHS. 

Θα υπάρχει έγγραφο του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του που να αναγνωρίζει πως 

η κατασκευάστρια εταιρεία φωτιστικών χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο τύπο LED, δηλώνοντας την 

ακριβή ονομασία τους.  

Πιστοποιητικό και Βεβαίωση εγγραφής στο εθνικό μητρώο παραγωγών όπου θα φαίνεται ότι ο 

κατασκευαστής συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Έκθεση μετρήσεων (test report) από ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό εργαστήριο, το οποίο θα είναι σύμφωνο 

με IES LM-79-08:2008, EN13032-04:2015, EN13032-1:2012 και από το οποίο θα προκύπτουν, η 

συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η 

θερμοκρασία χρώματος (K), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης κλπ. Το εργαστήριο θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένο κατά ISO 17025. 

Έγγραφο του κατασκευαστή για τον χρόνο ζωής των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα LM-80-08 και TM-

21 το οποίο θα έχει εκδοθεί για τον κατασκευαστή. Το εργαστήριο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο 

κατά ISO 17025. 

Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων για όλα τα επιμέρους τεχνικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια.   

Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του εργοστασίου κατασκευής του φωτιστικού σώματος, 

το οποίο θα πρέπει να είναι βιομηχανοποιημένο και όχι ιδιοκατασκευή (θα πρέπει να βρίσκεται ήδη 

σε γραμμή παραγωγής). 

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 και Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1807:2008 για το εργοστάσιο κατασκευής από 

ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης. 

Τιμή εφαρμογής τεμ: 550,00 € (πεντακόσια πενήντα ευρώ) 

 



Άρθρο 93ο 

 ΑΤΗΕ 9330.1 σχ.     Προβολέας τύπου LED 60 W 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103) 

Προβολέας LED, κατάλληλος για φωτισμό υπαίθριων χώρων, πάρκων, ισχύος 60W ενδεικτικού τύπου 

ZINLUX Star LED σειράς 3.  

Θα είναι αρθρωτής σχεδίασης (modular design), και θα αναρτάται σε βάση που θα διαθέτει 2 (δύο) 

περιστροφικούς διακόπτες ρύθμισης της κλίσης του ως προς το οριζόντιο επίπεδο, χωρίς την χρήση 

εργαλείων 

Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από ειδικό κράμα αλουμινίου ποιότητας 6063. 

Θα είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά µε πολυεστερικά χρώματα πούδρας και σε απόχρωση λευκού RAL 

9003. 

Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για λειτουργία στην ύπαιθρο, με προστασία έναντι υγρών και 

στερεών σωματιδίων IP 67, με μηχανική αντοχή IK10 και ηλεκτρική κλάση μόνωσης Class I 

Θα διαθέτει σύστημα ψύξης κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου. 

Το τροφοδοτικό του θα φέρει σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας και δυνατότητα επιλογής έξυπνου 

συστήματος dimming (intelligent dimming system) 0...10V. 

Τα LED του προβολέα θα φέρουν ομάδα φακών κατασκευασμένους από υλικό υψηλής θερμικής και 

μηχανικής αντοχής. 

Το φωτιστικό θα φέρει βαλβίδα αποσυμπίεσης για την αποτροπή δημιουργίας υδρατμών 

(συμπυκνώματα) στο εσωτερικό της οπτικής μονάδας. 

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις στον χώρο των οργάνων θα πραγματοποιούνται με σιλικονούχα καλώδια 

υψηλής θερμικής αντοχής, άνω των 120ο C.  

Για την ηλεκτρική σύνδεση με το δίκτυο, το φωτιστικό σώμα θα φέρει εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο – 

ανθεκτικό σε κραδασμούς / σπασίματα, στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στην UV ακτινοβολία 

–και ειδικό connector IP66/IP68. 

Ο προβολέας σώμα θα φέρει επιπλέον σύστημα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV. 

Ενδεικτικές διαστάσεις φωτιστικού σώματος: 

πλάτος 328/346 mm  

ύψος 293 mm  

Επιπλέον χαρακτηριστικά 

Ισχύς φωτιστικού: 60 W 

Αριθμός LEDs: ≥ 14 

Απόδοση φωτιστικού: ≥ 161 lm/W 

Θερμοκρασία χρώματος: Neutral White 5000ο Κ 



Δείκτης χρωματικής απόδοσης: CRI ≥70 

Διάρκεια λειτουργίας: > 50.000 h 

Τάση εισόδου: 220-240 V, 50-60 Hz 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -30ο C έως + 50o C 

Προστασία από υπερτάσεις: ≥ 10 kV 

Συντελεστής ισχύος ≥ 0,9 

Ο χρόνος εργοστασιακής εγγύησης καλής λειτουργίας του φωτιστικού θα είναι 5 χρόνια. 

Προδιαγραφές - Πιστοποιήσεις 

Το φωτιστικό σώμα θα κατασκευάζεται σύμφωνα µε τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και θα φέρει σήμανση CE και ENEC από ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό εργαστήριο δοκιμών το οποίο 

θα συνοδεύεται με την πιστοποίηση ISO 17025 του εργαστηρίου. 

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE: 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

LVD 2014/35/EU 

EMC 2004/108/EU 

και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-5 

EN 55015, EN 61547 

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

EN 62031 (Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό) 

EN 62471 (Πρότυπο για την φωτοβιολογική καταλληλότητα) 

Θα υπάρχει έγγραφο του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του που να αναγνωρίζει πως 

η κατασκευάστρια εταιρεία φωτιστικών χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο τύπο LED, δηλώνοντας την 

ακριβή ονομασία τους.  

Πιστοποιητικό και Βεβαίωση εγγραφής στο εθνικό μητρώο παραγωγών όπου θα φαίνεται ότι ο 

κατασκευαστής συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Έκθεση μετρήσεων (test report) από ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό εργαστήριο, το οποίο θα είναι σύμφωνο 

με IES LM-79-08:2008, EN13032-04:2015, EN13032-1:2012 και από το οποίο θα προκύπτουν, η 

συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η 

θερμοκρασία χρώματος (K), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης κλπ. Το εργαστήριο θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένο κατά ISO 17025. 

Έγγραφο του κατασκευαστή για τον χρόνο ζωής των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα LM-80-08 και TM-

21 το οποίο θα έχει εκδοθεί για τον κατασκευαστή. Το εργαστήριο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο 

κατά ISO 17025. 



Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων για όλα τα επιμέρους τεχνικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια.   

Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του εργοστασίου κατασκευής του φωτιστικού σώματος, 

το οποίο θα πρέπει να είναι βιομηχανοποιημένο και όχι ιδιοκατασκευή (θα πρέπει να βρίσκεται ήδη 

σε γραμμή παραγωγής). 

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 και Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1807:2008 για το εργοστάσιο κατασκευής από 

ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης. 

Τιμή εφαρμογής τεμ: 500,00 € (πεντακόσια ευρώ) 

 

                                                         Ωραιόκαστρο 18/05/2020 
 
                                                                       Ελέχθηκε                                   Θεωρήθηκε 
              Οι  συντάξαντες                   Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.            Η Προϊσταμένη  Δ.Τ.Υ. & Π. 
                    
                    
                    
                    
  
       Κανελλόπουλος Κων/νος             Μεντζίνης Δημήτρης                           Τόλια Ελένη 
           πολ/κός μηχ/κός με α' βαθμό                πολ/κός μηχ/κός τ.ε. με α' βαθμό                   τοπ/φος μηχ/κός  με α' βαθμό    

         Μιχαηλίδης Ιωάννης 
            Μηχ/γος μηχ/κός με α' βαθμό                 
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ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Αριθμός Μελέτης:   4/2020 
 
CPV: 45211360-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

E I Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   

Υ Π Ο Χ Ρ Ε  Ω Σ Ε Ω Ν 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άρθρο 1ο 

Θέμα Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Η παρούσα ειδική συγγραφή αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΣΤΟ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» στο Δήμο Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού 605.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.24%). 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 

του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 

2.1) Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 
άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013», 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 

συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 
52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται) 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 



- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων », 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 2.2) Ο ν. 3310/2005 
“Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 
(Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 
82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 

στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ 
αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του 
Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών 
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

 

2.3) Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

2.4) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 

 



Άρθρο 3ο 

Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου-Ποινικές Ρήτρες 

Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί την αφετηρία μέτρησης των προθεσμιών, 
εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην σύμβαση. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
και συμπληρώνεται για τα ενδιάμεσα στάδια με το χρονοδιάγραμμα που υποβάλλει ο Ανάδοχος 
μέσα σε 20 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.  

Το χρονοδιάγραμμα αυτό, η Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία, οφείλει να εγκρίνει ή να 
διορθώσει μέσα σε 15 μέρες, μετά την παρέλευση των οποίων θεωρείται αυτοδίκαια 
εγκεκριμένο.  

Στο διάστημα αυτό, ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών 
των προκαταρτικών σταδίων (προετοιμασία, λήψη διατομών, κίνηση διαδικασίας για την λήψη 
σχετικών αδειών από ΔΕΗ κ.λ.π. δοκιμαστικές τομές) ή και εργασίες του κυρίου έργου σε ότι δεν 
επηρεάζεται από τα στάδια του χρονοδιαγράμματος. 

Για τις παρατάσεις των προθεσμιών και την έγκρισή τους εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία 
Δημοσίων Έργων όπου σαν Διευθύνουσα Υπηρεσία νοείται η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και σαν 
Προϊσταμένη Αρχή η Οικονομική Επιτροπή. 

Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στη Σύμβαση του 
έργου. 

Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που είναι δυνατόν 
να επηρεάσουν το χρόνο εκτέλεσης του όλου έργου ή μέρους αυτού, ο ανάδοχος υποχρεώνεται 
όπως ευθύς αμέσως ενημερώσει έγγραφα τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις, 
προκειμένου αιτιολογηθεί και τεκμηριωθεί αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. 

 

 

Άρθρο 4ο 

Εγγυήσεις 

Με την υπογραφή της Σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που 

προβλέπεται από την διακήρυξη. Επίσης, μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου 
ασφαλιστική κάλυψη του έργου μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών που μπορούν 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία να ασφαλίζουν τέτοια έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει τον 
χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. 

 

 

 

 



Άρθρο 5ο 

Μελέτη συνθηκών έργου 

Η υποβολή προσφοράς συμμετοχής στη δημοπρασία, αποτελεί ακαταμάχητο τεκμήριο, ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου και 
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως εις ότι 
αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως 
προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα 
εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών 
προσπελάσεως, τις συνήθως κρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις 
της στάθμης υδάτων των ποταμών χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον 
τόπο των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και 
ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και 
τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν προ της ενάρξεως και κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέματα, που καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δύνανται, να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της 
σύμβασης . 

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της 
μελέτης, ως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, που περιλαμβάνονται στο φάκελο 
της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με τη διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και 
ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους 
όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του 
προς τις συμβατικές υποχρεώσεις . 

Άρθρο 6ο 

Ημερολόγιο 

Ο Ανάδοχος μεριμνά για την τήρηση Ημερολογίου όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 7ο 

Υλικά κυρίου του έργου, Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την 
ποιότητα του έργου. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που υπάρχουν στην 
αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας από εύφημο 
οίκο εξειδικευμένο σε αυτά και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών 
προδιαγραφών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει για έγκριση κύρια υλικά, που να ικανοποιούν τις 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης του έργου. Η πρόταση - αίτηση του Αναδόχου θα 
συνοδεύεται από περιγραφές στην Ελληνική, prosptectus, σχέδια, σχεδιαγράμματα κλπ., όλων 
των υλικών. Με τα στοιχεία αυτά θα χαρακτηρίζεται σαφώς και λεπτομερώς το καθένα 
προτεινόμενο είδος υλικού (εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, κλπ.) μετά επαρκών στοιχείων, 
ώστε να αποδεικνύεται σαφώς και ευχερώς ότι τούτο ικανοποιεί τις Προδιαγραφές και 
απαιτήσεις της μελέτης του έργου. 



Αν εκ παραδρομής ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, η προδιαγραφή κάποιου υλικού του έργου, 
υπολείπεται προδιαγραφής, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή προ της 

ημερομηνίας υπογραφής της μελέτης του έργου, ισχύει η δεύτερη, χωρίς οικονομική αξίωση εκ 
μέρους του αναδόχου. Αν αντίστοιχα, τεθεί σε εφαρμογή μετά την ημερομηνία υπογραφής της 
μελέτης του έργου, προδιαγραφή από κάποιο εθνικό φορέα, που αφορά υλικό του έργου και 
είναι αυστηρότερη της αντιστοίχου προδιαγραφής του έργου αυτού, τότε ισχύει για το έργο, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο Κύριος του Έργου, διατηρεί στην απόλυτη έγκρισή του, τη 
δυνατότητα να μην εφαρμόσει την ανωτέρω προδιαγραφή και έχει εφαρμογή για τα αντίστοιχα 
υλικά του έργου, εκτός αν αυτά αποδεδειγμένα, είχαν παραγγελθεί προ της ημερομηνίας 
εφαρμογής της νέας προδιαγραφής. 

Τονίζεται ότι για το έργο ισχύει η Υπουργική Απόφαση υπ΄ αρ. 470 (ΦΕΚ /183 Β/4-4-85) περί 
ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεων, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 72/23/ΕΟΚ, όπως ισχύουν σήμερα. 

Επί των προηγουμένων τονίζεται ότι κάθε τροποποίηση της ανωτέρω, η οποία ήθελε εκδοθεί 
μετά την ημερομηνία υπογραφής της μελέτης του έργου, ισχύει για το έργο υπό την 
προϋπόθεση ότι ο Κύριος του Έργου διατηρεί στην απόλυτη έγκρισή του τη δυνατότητα να μην 
εφαρμόσει την ανωτέρω τροποποίηση και έχει εφαρμογή για τα αντίστοιχα υλικά του έργου 
που αφορά, εκτός αν αυτά, αποδεδειγμένα, είχαν παραγγελθεί προ της εκδόσεως της 
τροποποιητικής αποφάσεως. Εφόσον η εφαρμογή της τροποποιητικής αποφάσεως συνεπάγεται 
κάποια υπέρβαση οικονομική στο έργο ή χρονική παράταση σ΄ αυτό, θα υποβληθεί έγκαιρα 
αίτηση του αναδόχου, αναλυτικά δικαιολογημένη. Προ της εγκρίσεως αυτής κανένα αντίστοιχο 
υλικό δεν θα παραγγελθεί. 

Επί της προμήθειας υλικών από την αλλοδαπή, τονίζεται ότι έχουν ισχύ νομίμως τα 
προβλεπόμενα περί προτιμήσεως προϊόντων από χώρες μέλη της Ε.Ε. 

Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν τη χρησιμοποίησή τους. Υλικά και 
λοιπά είδη που χρησιμοποιούνται δίχως έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η 
ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα λαμβάνονται 
εγκαίρως πριν από την χρήση και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία. 

Εν συνεχεία όταν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται προς εξέταση σε κατάλληλο 
κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών Γι’ αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν 
το όνομα του υλικού και του εργοστασίου για τα υλικά του εμπορίου, για δε τα αδρανή υλικά, 
τον τόπο προελεύσεως, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του αναδόχου, 
ως και το ότι τα υλικά, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το 
δείγμα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, για κάθε υλικό του έργου, να ζητήσει την εκτέλεση των 
προαναφερόμενων δοκιμών, για να διαπιστώσει ότι το προσκομιζόμενο στο έργο υλικό, 
συμφωνεί με τις προδιαγραφές του έργου. Η αντίστοιχη δαπάνη για τη δοκιμή του υλικού 
βαρύνει τον ανάδοχο και μόνο και πρέπει να εκτιμηθεί αντίστοιχα στην υποβολή της 
προσφοράς του. 

Η έγκριση που χορηγείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την διάρκεια του έργου για 
κάθε υλικό που προορίζεται για το έργο, σημαίνει ότι: Η Υπηρεσία συμφωνεί για τη χώρα 
προελεύσεως, τον οίκο κατασκευής και την τεχνολογία κατασκευής του υλικού, και παρέχει την 



κατ΄ αρχήν έγκρισή της για την παραγγελία και ενσωμάτωση του υλικού στο έργο. Καθυστέρηση 
στην έγκριση των υλικών που τυχόν προκύψει λόγω 

μη έγκαιρης υποβολής από τον Ανάδοχο πλήρων στοιχείων των υλικών, ή ακαταλληλότητας 
αυτών, θα βαρύνει αυτόν. 

Η οριστική έγκριση του συγκεκριμένου υλικού θα χορηγηθεί μετά την επιτυχή εγκατάσταση, 
δοκιμή και λειτουργία του στον τόπο του έργου, στη θέση για την οποία προορίζεται και μετά 
τις δοκιμές που, κατά την Τεχνική Περιγραφή ή/και Τεχν. Προδιαγραφές, απαιτούνται να γίνουν 
στο εργοστάσιο κατασκευής ή εργαστήριο δοκιμών κρατικού φορέα ή στον τόπο του έργου και 
την υποβολή στην Διευθύνουσα Υπηρεσία των σχετικών πιστοποιητικών. 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την εφαρμογή της 
μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο 
ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη διευθύνουσα Υπηρεσία για τα 
σφάλματα, τις παραλήψεις της μελέτης, ή τις λανθασμένες εκτιμήσεις στις παραδοχές με τις 
οποίες συντάχθηκε αυτή και που επηρεάζουν το έργο, να προτείνει τις απαραίτητες κατά τη 
γνώμη του τροποποιήσεις και να περιμένει τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Χωρίς τις έγγραφες αυτές εντολές, έχει ακέραιη την ευθύνη για ότι συμβεί στο έργο. 

 

Άρθρο 8ο 

Εγκατάσταση - Διευθέτηση καλωδιακών δικτύων 

8.1. Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα δίκτυα ή μετακινήσεις 
υφισταμένων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ο μικρότερος δυνατός αριθμός 
συνδέσεων. 

8.2. Κατά την εγκατάσταση οιουδήποτε καλωδιακού δικτύου δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη 
εγκατάσταση "υλικών προστασίας και καλωδίων''. Θα προηγείται η κατασκευή ή εγκατάσταση 
των βοηθητικών ή προστατευτικών υλικών (άμμου, σωληνώσεων, φρεατίων), θα ελέγχεται από 
τον επιβλέποντα μηχανικό η αρτιότης των και εν συνεχεία θα εγκαθίστανται τα καλώδια. 

 

Άρθρο 9ο 

Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων -σωληνώσεων) 

9.1. Στην τιμή εγκαταστάσεως των πάσης φύσεως καλωδίων περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη 
που απαιτείται για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση των υλικών επιχώσεων των 
χαντακιών, ανεξάρτητα της θέσεως προμήθειάς τους. 

9.2. Το ίδιο ισχύει προκειμένου και για υλικά επιχώσεως πάσης φύσεως σωληνώσεων. 

 

Άρθρο 10ο 

Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου -Προστατευτικές κατασκευές 



10.1.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει με δαπάνες του τα παραδιδόμενα υπό του κυρίου 
του έργου προς χρήση ή ενσωμάτωση μηχανήματα, εργαλεία , υλικά 

κλπ. 

10.2.- Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβεί στην κατασκευή, 
συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση των επιβαλλομένων από τον νόμο 
προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου. 

10.3.- Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις (υπόστεγα 
αποθηκεύσεως, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ.), θα ανεγερθούν με μέριμνα, 
δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου, (σε θέσεις που επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις 
λοιπές αρμόδιες Αρχές), ο οποίος θα προβεί στην εξασφάλιση ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν επίσης οι 
δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής 
τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στο άρθρο 12 . 

10.4.- Σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο 
ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και στη λήψη κάθε 
άλλου μέτρου προς αποφυγήν προκλήσεως ζημιών προς τρίτους, ή και προς το έργο, 
αποζημιούμενος για αυτές, βάσει των τιμών του συμβατικού Τιμολογίου ή βάσει τιμών μονάδος 
νέων εργασιών για τις μη προβλεπόμενες από το συμβατικό Τιμολόγιο εργασίες. 

10.5. Πριν από την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση 
κάθε Αδείας που επιβάλλει ο Νόμος, (καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για κάθε παράβαση των εν ισχύ διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών). 

10.6 Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την σύνταξη του Προγράμματος 
Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). καθώς και για την σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων με την 
ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε" με δικές του δαπάνες. 

Άρθρο 11ο 

Διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής 

11.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να εκτελεί κάθε εργασία 
που θα απαιτείται για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης και ασφαλούς κυκλοφορίας εντός και 
εκτός της Περιοχής της Πλατείας Τζαβέλλα του Δήμου Ωραιοκάστρου κατά τη μεταφορά των 
υλικών που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων. 

11.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δείξει δυστροπία ή κωλυσιεργεί στη συντήρηση και 
αποκατάσταση των φθορών, τότε η Υπηρεσία δικαιούται να αναθέσει την εκτέλεση των 
εργασιών αυτών σε τρίτους εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, ο οποίος στην 
περίπτωση αυτή δεν παύει να φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα λόγω 
αμέλειας ή μη λήψης των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων. 

 

 



Άρθρο 12ο 

Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

12.1.- Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως με δαπάνες του και πριν την παράδοση προς χρήση κάθε 
τμήματος έργου, καθώς και μετά την περαίωση ολοκλήρου του έργου, αφαιρέσει και 
απομακρύνει από τους γύρω του τμήματος τούτου χώρους και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε 
προσωρινή εγκατάσταση που προβλεπόταν από το προηγούμενο άρθρο 10 της παρούσας, 
απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιμα ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κλπ που 
πιθανόν υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του 
έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους αυτά ήταν εγκατεστημένα και να 
παραδώσει τελείως καθαρές τόσον τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου 
και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο που απαιτείται για την παράδοση του έργου σε 
εύρυθμη λειτουργία κατά τους όρους της Συμβάσεως ή που προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ. 

Ωσαύτως ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβαίνει, εκλιπόντος του λόγου, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας και στην καθαίρεση, αποκόμιση κλπ κάθε προστατευτικής κατασκευής κλπ. για την 
εκτέλεση του έργου ( εργασιών & παραγωγής υλικών ), που επιβλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, 
προς αποφυγήν πάσης φύσεως ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, 
δένδρα αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα, 
ως και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων . 

12.2.- Εάν εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν 
προβεί στην έναρξη και εντός ευλόγου προθεσμίας περαίωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές 
εκτελούνται εις βάρος του αναδόχου ,και η δαπάνη που θα γίνει θα εκπέσει από την πρώτη 
προς τούτο πληρωμή , πέραν του ότι δεν θα εκδοθεί βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του 
έργου ή τμήματος τούτου εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

 

Άρθρο 13ο 

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται 
εναέριοι ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει να μετατοπισθούν από 
τους κυρίους τους, με ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου, ο οποίος υποχρεούται να διευκολύνει 
απροφάσιστα την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μη δικαιούμενος εκ του λόγου τούτου 
ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών που θα παρουσιασθούν στις 
εκτελούμενες από αυτόν εργασίες . 

 

Άρθρο 14ο 

Ασφάλεια και Υγεία 

Ρητά καθορίζεται, ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

ασφάλεια των εργαζομένων του και είναι δική του ευθύνη η λήψη μέτρων ασφαλείας και 

η πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας ασφαλείας. 



Η Επίβλεψη μπορεί να ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, 
συμπεριλαμβανομένου και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), και να ζητά πρόσθετα ή 
εναλλακτικά μέτρα αν το κρίνει απαραίτητο, ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος δεν τηρεί τα μέτρα 
ασφαλείας που απαιτούνται, ή ότι τα τηρούμενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει 
τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να 
δίνει σε αυτόν δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίζει Συντονιστή για θέματα Ασφαλείας και Υγείας κατά την 
εκτέλεση του έργου, να αναπροσαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τον 
Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, το 
χρονοδιάγραμμα και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο 
εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου. 

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος αναπροσαρμόζει τον Φ.Α.Υ. ώστε να περιέχει τα 
κατασκευασθέντα στοιχεία του έργου. 

 

Άρθρο 15ο 

Τήρηση Νόμων , Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 

Ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει 
στην Διευθύνουσα υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απευθυνόμενες ή 
κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ. 

 

Άρθρο 16ο 

Ατυχήματα και ζημιές 

Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΕΦΚΑ, υποχρεούνται να 
ασφαλίσουν σε αυτό όλο το προσωπικό που απασχολείται. Στις περιπτώσεις που τα έργα 
εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΕΦΚΑ, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την 
ασφάλιση του τυχόν προσωπικού που χρησιμοποιείται, το οποίο τυγχάνει ασφαλισμένο από το 
ΙΚΑ, και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να 
ασφαλίσει σε μια από τις αναγνωρισμένες από το Δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Η δαπάνη 
που αφορά την ασφάλιση που πρέπει να καταβάλλει ο ανάδοχος συνολικά, δηλαδή εργοδοτική 
εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να 
επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων γενικά του προσωπικού του αναδόχου 
ως και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου ως και 
των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και 
Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα. 

 

Άρθρο 17ο 

Προσωπικό του αναδόχου 

Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να 
είναι ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη 



έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε μέλους του 
προσωπικού που κατά την κρίση της δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών ή αγνοεί τις εντολές, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια οποιουδήποτε, 
είναι προκλητικός, εριστικός κ.λ.π. 

Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο, είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο 
του, αποδεκτού από την Υπηρεσία και πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Μηχανικός 
Τ.Ε. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για κάθε ειδικότητα του υπό 
κατασκευή έργου (Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΤΕ, Εργοδηγοί και λοιποί Τεχνικοί και 
Διοικητικοί- Οικονομικοί υπάλληλοι). Το οργανοδιάγραμμα των στελεχών του αναδόχου 
εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση 
κάθε άδειας η οποία είναι κατά νόμου απαραίτητη, καθιστάμενος κατά νόμο ουσιαστικά και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των 
εργασιών. 

 

Άρθρο 18ο 

Περιεχόμενο των τιμών του Τιμολογίου 

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών του 
αναδόχου, χωρίς να δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση κάθε μιας από αυτές. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται : 

α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, 
δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα ή λιπαντικά. Η απ’ οποιαδήποτε αιτία 
επιβάρυνση λόγω ημεραργιών, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής 
των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα τούτων. 

β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού 
από τους εργοδότες, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένοι και 
ανειδίκευτοι εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ασφαλίσεις ημεραργιών, ώρες αργίας, έκτακτες 
χρηματικές παροχές κλπ. 

γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας μετά των 
φορτοεκφορτώσεων και των μεταφορών αυτών, με οποιοδήποτε μέσο, από τον τόπο της  
παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων, καθώς και κάθε υλικού το οποίο δεν έχει 
κατονομαστεί, αλλά ενδέχεται να απαιτηθεί για την ολοκληρωμένη εκτέλεση κάθε εργασίας 
(π.χ. στην τιμή του Τιμολογίου περιλαμβάνεται η απαιτούμενη στρώση άμμου, στην οποία θα 
τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι με ψυχρά υλικά , καθώς και η αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο 
εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου όπου απαιτηθεί). 

δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημιώσεων για την προσωρινή 
κατάληψη εκτάσεων προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 

ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 



στ) Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και ανακατασκευή 
κακότεχνων μερών του έργου, μετά από εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

ζ) Η οποιαδήποτε δαπάνη που δεν έχει ρητά κατονομαστεί, αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας η οποία αναφέρεται στην τιμή του τιμολογίου. 

η) Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο, δεν κατασκευαστεί από τον ανάδοχo, μετά από 
εντολή της Υπηρεσίας η αποκατάσταση της τομής με ασφαλτικό, θα γίνεται αντίστοιχη μείωση 
επτά τοις εκατό (7%) της τιμής του Τιμολογίου. 

θ) Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε ως προς τις 
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των εισερχομένων υλικών σε εκάστοτε εργασία, ούτε 
ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και 
υλικών, μετά την συμμετοχή του αναδόχου στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 19ο 

Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες - Κανονισμός Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 

Για τις αυξομειώσεις εργασιών, τις νέες εργασίες και τον κανονισμός νέων τιμών μονάδος που 
θα προκύψουν εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 20ο 

Αναθεώρηση τιμών 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτελέσεως του έργου έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες 
διατάξεις. 

 

Άρθρο 21ο 

Ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους του Αναδόχου 

Στην έννοια του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί 
της αξίας των ισχυουσών ή νέων τιμών μονάδας των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή αυτών των 
οποίων εκτελούνται απευθείας με αυτεπιστασία περιλαμβάνονται: 

α) Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 

β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την 
κανονική λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ.). 

γ) Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύναψη σύμβασης, εγκατάσταση εκτέλεσης και 
παραλαβής των έργων. 

δ) Παντός είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και πάσης φύσεως 
επιβαρύνσεις. 

ε) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για 
την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 



στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και πάσης 
φύσεως αποζημίωσης προς τρίτους. 

ζ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και μετακίνηση των προϊόντων σε θέση 
επιτρεπόμενη από την Αστυνομία . 

η) Κάθε άλλη δαπάνη η οποία δεν έχει κατονομαστεί αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη 
και σύμφωνη προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή απαιτούμενη για την 
τακτοποίηση των έργων, από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε 
είδους επισφαλή έξοδα. 

θ) Το όφελος του αναδόχου. 

 

Άρθρο 22ο 

Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται από τον νόμο 4412/16. 

Ενδεικτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να: 

- Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση 
αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις αστυνομικές 
διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές 
ασφαλίσεις κ.λ.π. 

- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών, μέχρι να 
χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και αν εκτελεί επ’ αυτού τις 
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας την 
ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή 
τους. 

- Να μην αποθέτει υλικά ή μηχανήματα επί μακρό χρόνο σε σημεία όπου παρεμποδίζεται η 
οδική κυκλοφορία ή η διέλευση των πεζών και να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά (μπάζα κλπ.) 
από τον χώρο κατασκευής του έργου .- Ορισμένες εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω παρουσίας 
αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και άλλων εμποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν με 
προσοχή και με χέρια χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. 

- Κατά την εκτέλεση των έργων πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα μέτρα (τοποθέτηση 
εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύχτα) για να αποφευχθεί οποιοδήποτε 
ατύχημα στους εργαζομένους, διαβάτες, τροχοφόρα κλ.π. και οποιαδήποτε βλάβη στις 
εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, υπονόμους καθώς και στις παρακείμενες οικοδομές. 

- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες ειδικές εργασίες και προκειμένου γρήγορα να 
προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημίες στο έργο ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές εφ’ 
όσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις 
αρμόδιες αρχές. 

Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου 
πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας 



Κινήσεως. Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά 
σήματα κ.λ.π. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία 
οχημάτων και πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήματα κ.λ.π. 

- Να τοποθετεί σε εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος του έργου 
που εκτελεί, η Δημοτική Αρχή για την οποία το εκτελεί, τα στοιχεία του και τον αριθμό 
τηλεφώνου του. 

- Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα 
σημεία για τους διαβάτες με δική του ευθύνη, ή και μετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα. 

-Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να μην κόβει δένδρα χωρίς σχετική άδεια 
αρμόδιας υπηρεσίας .  

 

Άρθρο 23ο 

Τοπογραφικές εργασίες , εφαρμογές επί του εδάφους 

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί εδάφους εφαρμογή των 
συγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται με επιμέλεια και ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά, τεχνικά μέσα και προσωπικό, βαρύνουν τον 
ανάδοχο, Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος, πρέπει να μεριμνήσει για την εφαρμογή των 
προαναφερόμενων χαράξεων της μελέτης από Τοπογράφο Μηχανικό. 

 

Άρθρο 24ο 

Προσαρμογή – Συμπλήρωση μελετών του έργου 

24.1.- Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, βάσει των χορηγούμενων σε 
αυτόν μελετών, των εγγράφων οδηγιών της υπηρεσίας και των εγκεκριμένων από το Υπουργείο 
Υποδομών προδιαγραφών εκπονήσεως μελετών, να προβεί με παρουσία του αντιπροσώπου της 
υπηρεσίας, στην επί του εδάφους εφαρμογή των μελετών, στον έλεγχο και λήψη των 
απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων προς συμπλήρωση και προσαρμογή των 
εγκεκριμένων στοιχείων της οριστικής μελέτης, καθώς επίσης και στη σήμανση της ζώνης 
καταλήψεως των έργων. 

24.2.- Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, με έγγραφη εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας, να 
εκπονήσει τις αναγκαίες μελέτες από τις τυχόν απαιτούμενες συμπληρώσεις και προσαρμογές 
των στοιχείων της οριστικής μελέτης. 

24.3.- Οι μελέτες θα υποβάλλονται πάντοτε εις 5/πλούν καθώς και σε ψηφιακή μορφή και θα 
συντάσσονται βάσει των ισχυουσών Προδιαγραφών συντάξεως μελετών και των εγκυκλίων της 
υπηρεσίας που βρίσκονται σε ισχύ . 

 

Αρθρο 25ο: 

Διευθέτηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων-εκτέλεση εργασιών με ενεργές εγκαταστάσεις 
Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης Oικοδομικών και Η/Μ 



εγκαταστάσεων του έργου χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση του αναδόχου, εκτός από 
ότι προβλέπεται στο Τιμολόγιο της Μελέτης. 

Τονίζεται ότι όλες οι εργασίες του αναδόχου εντός της περιοχής μελέτης θα γίνουν σε 
περιβάλλον «ενεργών – υπό τάση – εντός λειτουργίας» εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιακών 
ή/και ισχυρών ρευμάτων. Το αυτό ισχύει και για την αποξήλωση και επανεγκατάσταση 
υφισταμένων ενεργών εγκαταστάσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή 
του έργου. 

Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις να 
παραμείνουν σε λειτουργία αδιάλειπτα καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του έργου. 

Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τους 
χρήστες της περιοχής μελέτης. Οι δαπάνες για τα παραπάνω δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον 
Ανάδοχο, αλλά περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου Μελέτης για 
αυτό και καμία απαίτηση οικονομικής φύσεως μπορεί να εγείρει. 

 

Άρθρο 26ο 

Απαλλοτριώσεις 

Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των εργασιών απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του 
εργοδότου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες 
αποζημιώσεις. Καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του 
αναδόχου πλην χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης σε περίπτωση καθυστερήσεως 
της περαίωσης του έργου εξαιτίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση που η άνω καθυστέρηση υπερβεί το τρίμηνο ο 
ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της συμβάσεως. 

 

Άρθρο 27ο 

Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 18, 
περιλαμβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες : 

α) Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου όπως 
αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 21. 

β) Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες 
οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

γ) Οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της μελέτης και τις πιθανές 
τροποποιήσεις της. 

δ) Ο εργαστηριακός έλεγχος σε όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί για να διαπιστωθεί 
η καταλληλότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της 
διαπίστωσης των διατομών των τμημάτων του έργου και της εφαρμογής των Τεχνικών 



Προδιαγραφών το Υπουργείο Υποδομών ή της ΕΥΔΑΠ και των Εγκυκλίων και διατάξεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Σημειώνεται ότι η διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει δειγματοληψίες και να 
στέλνει τα δείγματα για έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του Υπουργείου Υποδομών ή τα 
Περιφερειακά του Τμήματα και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τη λήψη των 
δοκιμίων, τη μεταφορά τους στο Εργαστήριο ή τη μεταφορά του εργαστηρίου επί τόπου του 
έργου κλπ. με δική του δαπάνη. 

ε) Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, σχεδίων εφαρμογής, 
ημερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων με μηχανογραφικά συστήματα της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 

στ) Η φωτογράφηση, σε διάφορα στάδια του έργου σε φωτογραφίες 17x22 εκ. τουλάχιστον έξι 
(6) με επιλογή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

ζ) Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές 
μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους. 

η) Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

θ) Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

ι) Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

 

Άρθρο 28ο 

Εγγύηση – Προθεσμία αποπεράτωσης 

Όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση. 

 

Άρθρο 29ο 

Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως – 

Για την πρόοδο των εργασιών και την περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα στην 
προθεσμία που ορίζει η Σύμβαση στην περαίωση των εργασιών, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 30ο 

Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο 
ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. Η παραπάνω χρήση δεν 
αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα 



τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. 

Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
σύμβαση. 

 

Άρθρο 31ο 

Προσωρινή – Οριστική παραλαβή – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 

Σε έργα επισκευών ή συντήρησης ισχύει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης που αναγράφεται 
στη Σύμβαση, άλλως και κατά τα λοιπά ως προς το χρόνο συντήρησης και της προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής εφαρμόζονται οι ισχύουσες  διατάξεις. 

Ειδικά για το σύνολο της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης (πίνακες διανομής, φωτιστικά 
σώματα κλπ.) θα πρέπει να δίνεται εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών για την καλή 
λειτουργία. Κατά το διάστημα αυτό θα γίνεται αποκατάσταση βλαβών δωρεάν, εάν η βλάβη δεν 
οφείλεται σε κακό χειρισμό ή εξωτερική βία. Εάν η βλάβη οφείλεται σε κακό χειρισμό ή 
εξωτερική βία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα στο 
κόστος που αφορά την εργασία και έξοδα του Δήμου όσον αφορά το κόστος των υλικών 

 

Άρθρο 32ο 

Προκαταβολές 

Δεν καταβάλλεται προκαταβολή στο ανάδοχο. 

 

Άρθρο 33ο 

Λογαριασμοί – Κρατήσεις - ΦΠΑ 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται κάθε μήνα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η σύμβαση. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε λογαριασμό ο ανάδοχος καταβάλει τις 
νόμιμες κρατήσεις. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

Άρθρο 34ο 

Προτελικός λογαριασμός – Τελικός Λογαριασμός 

Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής και τη σχετική εγκριτική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προ τελικό λογαριασμό», με 
βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της 
οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει 
«τελικό λογαριασμό». 

Πριν από την αποστολή του τελικού λογαριασμού στον Δήμο ή την Κοινότητα, ζητείται από τον 
ανάδοχο η προσαγωγή των διπλοτύπων κρατήσεων και βεβαιώσεως του αρμοδίου 



υποκαταστήματος ΙΚΑ περί εξόφλησης κάθε σχετικής ασφαλιστικής εισφοράς για την εκτέλεση 
του έργου. 

 

Άρθρο 35ο 

Κήρυξη Έκπτωτου 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις όπως 
ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 36ο 

Διάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από προσωπικό εκπαιδευμένο και με ειδική εμπειρία για την 
εκάστοτε εργασία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επί τόπου του έργου κατά την κατασκευή του έργου και 
σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, μηχανικούς αντίστοιχης ειδικότητας των 
εργασιών που εκτελούνται με εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων έργων, κατόπιν έγκρισης της 
υπηρεσίας μας. 

 

 

 

                                                         Ωραιόκαστρο 18/05/2020 
 
 
                                                                       Ελέχθηκε                                   Θεωρήθηκε 
              Οι  συντάξαντες                   Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.            Η Προϊσταμένη  Δ.Τ.Υ. & Π. 
                    
                    
                    
                    

  
       Κανελλόπουλος Κων/νος             Μεντζίνης Δημήτρης                           Τόλια Ελένη 
           πολ/κός μηχ/κός με α' βαθμό                πολ/κός μηχ/κός τ.ε. με α' βαθμό                   τοπ/φος μηχ/κός  με α' βαθμό    

         Μιχαηλίδης Ιωάννης 
            Μηχ/γος μηχ/κός με α' βαθμό                 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές για 
ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση 
µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά 
την κατασκευή του έργου. 
 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: 

 Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων γενικά, αλλά και Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα και τις 
εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

 Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. Σε 
προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο. 

 Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και τέχνης. 
 
Σύμφωνα με το ΑΠΟΦ. ΔΕΕΠΠ/οικ./85/14.5/1.6.2001 (ΦΕΚ 686 Β’), «Καθιέρωση του Σχεδίου 
Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραιτήτων στοιχείων 
για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/ και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε 
δημόσιο έργο», αρθρ. 1, «ο ανάδοχος μελέτης οφείλει να επισημαίνει έγκαιρα στο ΚτΕ τους κινδύνους 
οι οποίοι συνδέονται τόσο με τις βασικές παραδοχές του έργου, όσο και με τις τεχνικές απαιτήσεις της 
κατασκευής.  
 
Ο ανάδοχος μελέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά τον σχεδιασμό του ΤΕ, τις γενικές αρχές 
πρόληψης του εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, προσαρμοσμένες για 
τα τεχνικά έργα και συγκεκριμένα: 
 Την εξάλειψη των κινδύνων στην πηγή τους 
 Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 
 Την εκτίμηση των κινδύνων που θα μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης 

τους. 
 Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν, απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο λόγω  υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή,  συντήρηση ή επισκευή του έργου. 
 Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα. 
 Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας. 
 Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 
 Τις τεχνικές ή/ και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή 

φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 
 Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 
 Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόβλεψης του εργασιακού κινδύνου, στο οποίο θα 

αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του έργου, καθώς  και  
των  ειδικών  θεσμών  για την  πρόληψη του  επαγγελματικού κινδύνου (Τεχνικός Ασφαλείας, Συντονιστής 
Ασφαλείας και Υγείας των Εργαζομένων) που προβλέπονται από την νομοθεσία. 
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Επίσης θα περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. 
αναφορά εργατικών ατυχημάτων, έκτακτης ανάγκης, χρήση εκρηκτικών, κατάρτισης προσωπικού, 
ιατρικών εξετάσεων) καθώς και οδηγίες ασφαλούς εργασίας, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. χρήση 
μέσων ατομικής προστασίας, εργασία σε ύψος). 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και με βάση τα προβλεπόμενα στην Αποφ.ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-03- 
01(ΦΕΚ 266/Β/14-03-01), καταρτίστηκε το παρόν Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας  του 
έργου, πληρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

 Εναλλακτικές μεθόδους εργασίας για εργασίες που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. DΓια 
τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την 
πρόληψη του. 

 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των 
εργαζομένων. 

 Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού κινδύνου 
και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία 
σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα κ.τ.λ.) 

 Διαδικασίες για τον χειρισμό θεμάτων ασφαλείας και υγείας για μελέτες που γίνονται αφού έχει 
αρχίσει η κατασκευή του έργου. 

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
 
Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και 
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα ΑΥΕ 
και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 
 
Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε 
να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως κατασκευάστηκε. 
 
Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου 
πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να µεριµνήσουν για 
την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο 
Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου. Το παρόν ΣΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική 
Νοµοθεσία. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1 Τίτλος του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» 
 
1.2  Στοιχεία Κυρίου του Έργου 
Δήμος Ωραιοκάστρου, Νομού Θεσσαλονίκης 
Οδός : Κομνηνών 76 
Ταχ. Κωδ.: 57013,  
Τηλ.: 231 330 4002 
E-mail: dimarxos@oraiokastro.gr  
 
1.3 Στοιχεία Υπόχρεου για την Εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος & Μιχαηλίδης Ιωάννης  
Οδός και αριθμός έδρας: Β. Γεωργίου 23 & Τραπεζούντος 
Τ.Κ.: 57013 
Πόλη: Ωραιόκαστρο 
Τηλ.: 2313304065 
Fax: 2313304039 
 

 

1.4 Αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας 

Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Το έργο αφορά στην ανάπλαση της πλατείας Τζαβέλα, συγκεκριμένα η πρόταση ανάπλασης στοχεύει στην 
ορθολογική διαχείριση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών καθώς και στην αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό του χώρου της πλατείας και περιλαμβάνει: 
1. Την οργάνωση του δικτύου κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών 
2. Την ανάπλαση του χώρου της πλατείας  

 
1. Οργάνωση του δικτύου κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών 
Προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις 
 Οδός Τζαβέλα  διπλής κυκλοφορίας με πλάτος οδοστρώματος 6,5 μ. 
 Οδός Κανάρη μονής κατεύθυνσης προς βορά, με πλάτος οδοστρώματος 3,50 μ. 
 Οδός Πεύκων μονής κατεύθυνσης προς νότο, με πλάτος οδοστρώματος 4,0 μ. 
 Δημιουργία εσοχής στην οδό Πεύκων για την διαμόρφωση στάσης των αστικών λεωφορείων 
 Δημιουργία εσοχής στην οδό Κανάρη για την στάθμευση 5 επιβατικών αυτοκινήτων 
 Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων απέναντι από το χώρο της πλατείας ώστε να εξασφαλίζεται πλάτος από 

2,0μ έως 5,50μ. ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση και την γεωμετρία του δικτύου 
 Διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στο νοτιοανατολικό τμήμα της πλατείας 
 Δημιουργία οδηγού κυκλοφορίας τυφλών 
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 Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ στις προβλεπόμενες θέσεις των διαβάσεων και υποβιβασμός των 
κρασπέδων στις θέσεις  εισόδων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. 

 Σήμανση της κυκλοφορίας 
 Διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 

 
2.1 Ανάπλαση του χώρου της πλατείας  
Βασική παραδοχή της προτεινόμενης ανάπλασης ήταν η διατήρηση του συνόλου της υφιστάμενης ψηλής 
βλάστησης (πεύκα κυπαρίσσια), παράγοντας που περιόρισε της δυνατότητες και την υψομετρική 
διαμόρφωση της περιοχής μελέτης. Τα δένδρα με βάση την υψομετρική τους θέση ομαδοποιήθηκαν 
εντάχθηκαν σε νησίδες με διαφορετικές χρήσεις. Οι υπόλοιπου ελεύθεροι χώροι αξιοποιούνται για 
κοινόχρηστες δραστηριότητες ανάπαυσης ανανέωσης και αναψυχής. Παράλληλα δημιουργείται δίκτυο 
διαδρομών που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ στο σύνολο των επιμέρους χώρων από όλες τις 
πλευρές. Η επιφάνεια της προς ανάπλαση έκτασης της πλατείας, είναι  2.013,07 τμ. 
 
Ειδικότερα προτείνονται οι εξής επιμέρους παρεμβάσεις: 
 Κατεδάφιση του περιμετρικού τοιχείου της πλατείας, αλλά και του συνόλου των επιμέρους εσωτερικών 

διαμορφώσεων. 
 Κατασκευή δύο νέων τοιχείων στο ανατολικό και νότιο τμήμα της πλατείας ώστε να εναρμονισθεί η 

διαμόρφωση στο υψομετρικό ανάγλυφο, εξασφαλίζοντας  συνέχεια του κοινόχρηστου δικτύου πεζών 
της ευρύτερης περιοχής διαμέσου της πλατείας. 

 Δημιουργία διαδρομών με κλίση έως 5% για την πρόσβαση στο εσωτερικό της πλατείας από βορά, 
δυτικά και νότια, εναρμονισμένους υψομετρικά με το ανάγλυφο της περιοχής 

 Δημιουργία ήπιας κλίμακας με σκαλοπάτια πλάτους πατήματος 1,35 μ. για την σύνδεση του χώρου με 
το πεζοδρόμιο στο δυτικό όριο της πλατείας 

 Διεύρυνση του πεζοδρομίου στο νοτιοανατολικό όριο της πλατείας, εις βάρος πλεονάζοντος 
οδοστρώματος ώστε να δημιουργηθεί  χώρος ικανών διαστάσεων για στάση, ξεκούραση αναψυχή.   

 Δημιουργία μικρού αμφιθεάτρου στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας χωρητικότητας 140 καθήμενων 
και 60-70 επιπλέον ορθίων. 

 Διαμόρφωση του εδάφους της πευκόφυτης νησίδας στο βορειοανατολικό τμήμα ώστε να 
τοποθετηθούν όργανα υπαίθριας γυμναστικής ενηλίκων. 

 Δημιουργία νησίδων για φύτευση καλλωπιστικών θάμνων συνολικής επιφάνειας 186,98 τμ. 
 Διαφοροποίηση τμήματος του δαπέδου της πλατείας του αμφιθεάτρου με την τοποθέτηση φυσικού 

σταθεροποιημένου δαπέδου (kourasanit) για την μείωση των σκληρών επιφανειών και των 
επιφανειακών απορροών των ομβρίων. 

 Επίστρωση του συνόλου των σκληρών επιφανειών με βοτσαλωτό δάπεδο, που εξασφαλίζει ανετότερο 
βάδισμα σε κεκλιμένες επιφάνειες.   

 Τα προτεινόμενα τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος επενδύονται με πέτρα πάχους τουλάχιστον 10 εκ. 
 Σε επιλεγμένες θέσεις περιμετρικά των παρτεριών κατασκευάζονται τοιχεία εξ οπλισμένου 

σκυροδέματος με επένδυση πέτρας. Η στέψη των μικρών αυτών τοιχείων θα γίνει με πλάκα εμφανούς 
σκυροδέματος πλάτους 40 εκ. και πάχους 10εκ. με τριγωνική εξομάλυνση στις ακμές ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για κάθισμα. 

 Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση 6 ξύλινων παγκακίων με πλάτη.  
 Στο δυτικό όριο της πευκόφυτης νησίδας τοποθετείται βρύση διπλής όψης 



  ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

6 

 

 

 Τα δένδρα που εμπίπτουν στο δυτικό τμήμα της πλατείας (στην νησίδα που επιστρώνεται με 
κουρασανίτ) εγκιβωτίζονται με πέτρινα τοιχεία μεταβλητού πλάτους (0,30-0,60) που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως ελεύθερα καθιστικά.  

 
2.2 Για την εκτέλεση του έργου προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:  
Αρχικά θα γίνουν καθαιρέσεις των υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχείο διαμορφώσεις και 
πλακοστρώσεις και η απομάκρυνσή του από την περιοχή του έργου. Θα ακολουθήσουν γενικές εκσκαφές 
ώστε να επιτευχθεί το απαραίτητο βάθος των θεμελιώσεων των τοιχίων αντιστήριξης.  Το βάθος των 
εκσκαφών, από την υφιστάμενη τελική επιφάνεια των δαπέδων  θα είναι 40 εκ. Τα υψόμετρα των τελικών 
επιφανειών σημειώνονται στο Σχέδιο Οριζοντιογραφία της πλατείας. Μετά την κατασκευή των τοιχίων 
αντιστήριξης, θα γίνουν εκσκαφές μικρής κλίμακας για να προσαρμοσθεί το έδαφος στην υψομετρία της 
πρότασης και να διαμορφωθεί η υπόβαση των διαμορφώσεων.  
 
Θα κατασκευασθούν τα προβλεπόμενα κράσπεδα και διαχωριστικά μικρά τοιχία, συμπεριλαμβανομένου 
των κατασκευών εξ οπλισμένου σκυροδέματος. Στην θέση του αμφιθεάτρου. Θα ακολουθήσει διάστρωση 
θραυστού υλικού 3Α πάχους 20εκ. σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί 
η βάση από σκυρόδεμα  C 12/15  μέσου πάχους 10εκ, όπου προβλέπεται βοτσαλωτό δάπεδο και θα 
διαμορφωθούν υψομετρικά οι τελικές επιφάνειες στρώσης του.. Τέλος θα διαστρωθεί το βοτσαλωτό 
δάπεδο και η  διάστρωση κεραμικής ψηφίδας, όπου προβλέπεται φυσικό σταθεροποιημένο δάπεδο 
kourasanit. Πριν από την κατασκευή της υπόβασης και της θα προβλεφθεί, η τοποθέτηση καλωδίων 
γείωσης και σωλήνα PVC Φ90, 6 ατμοσφαιρών, για τον ηλεκτροφωτισμό. Επίσης θα κατασκευαστούν 
φρεάτια στα σημεία όπου προβλέπεται τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων. Στις θέσει όπου προβλέπονται 
νέες φυτεύσεις θα γίνουν τοπικές εκσκαφές και θα αντικατασταθεί το φυσικό χώμα με φυτική γη, αφού 
τοποθετηθεί γεωύφασμα.  
 
2.2.1 ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
Τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για την φυτοτεχνική διαμόρφωση είναι η υφιστάμενη βλάστηση που 
εντοπίζεται τόσο εντός της έκτασης της πλατείας όσο και στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού, η ποιότητα 
του υφιστάμενου εδάφους, ο προσανατολισμός και οι περιοχές σκίασης/ηλιασμού, οι αισθητικές και οι 
λειτουργικές απαιτήσεις του χώρου, καθώς και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις και χρήσεις. Το σύνολο των 
φυτοτεχνικών παρεµβάσεων έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ενοποίηση των φυτεύσεων, αλλά και 
εναρμόνιση αυτών µε την αρχιτεκτονική πρόταση.  
Οι βασικές αρχές των φυτοτεχνικών παρεμβάσεων είναι:  
 Χρήση φυτικών ειδών που οι βιολογικές απαιτήσεις τους είναι ίδιες µε τις βιοκλιματικές συνθήκες της 

περιοχής.  
 Η επιλογή των φυτικών ειδών µε βάση το λειτουργικό σκοπό που πρόκειται να ικανοποιήσουν (σκίαση, 

στοιχεία θέας, οριοθέτηση, απόκρυψη, διακοσμητική φύτευση κλπ.) και τα βοτανικά τους 
χαρακτηριστικά τους (τελικές διαστάσεις, σχήµα κόµης, φυλλοβόλο ή αειθαλές, εποχή ανθοφορίας, 
χρώµα άνθους, κλπ.)  

 Το σύνολο των φυτών να εναρµονίζονται µε τα φυτικά είδη του υφιστάµενου τοπίου.  
 Αποφυγή εισαγωγής και φύτευσης εξωτικών και επεκτατικών ειδών.  
 Περιορισμός εργασιών συντήρησης και ελαχιστοποίηση άρδευσης. 
 
Η φυτοτεχνική πρόταση περιλαμβάνει δένδρα και θάμνους: 
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Δέντρα  
Σε ότι αφορά τα δέντρα, η πρόταση περιλαμβάνει τη διατήρηση όλων των υφιστάμενων πεύκων και 
κυπαρισσιών που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Οι νέες φυτεύσεις αφορούν σε: 
 2 ελιές, εντός των νέων περιοχών φύτευσης που δημιουργούνται στο βόρειο τμήμα της πλατείας γύρω 

από το αμφιθεατράκι, με σκοπό να αποτελέσουν τα νέα «γλυπτά» της πλατείας και να αναβαθμίσουν 
την αισθητική του χώρου. 

 3 κέλτιδες (μιελικοκιές) στην νησίδα που δημιουργείται νότια της πλατείας.  
 
Θάμνοι 
Η φύτευση θάµνων χαμηλής, µέσης και υψηλής ανάπτυξης, ακολουθεί τις ανάγκες των επιλογών του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα: 
 Για την περιοχή φύτευσης  στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας προτείνεται μίξη από δενδρολίβανο 

έρπων, στίπα και μυρτιάνα.  Οι μυρτιές τοποθετούνται κατά μήκος των κερκίδων με σκοπό να 
δημιουργήσουν ένα χαμηλό «φράχτη» και να  απομονώσουν το χώρο του θεάτρου Στην υπόλοιπη 
έκταση φυτεύονται δενδρολίβανα και στίπες συνθέτοντας μια εικόνα που θυμίζει μεσογειακό λιβάδι.  

 Αντίστοιχα, για την τριγωνική περιοχή φύτευσης στο βορειοανατολικό τμήμα της πλατείας επιλέχθηκε 
μίξη με δενδρολίβανο έρπων, λεβαντίνη, μυρτιά και ρείκι.  

 Στην ανατολική πλευρά της πλατείας, όπου δημιουργείται χώρος με όργανα γυμναστικής, επιλέχθηκαν 
σχίνα και μυρτιές μεσαίας και ψηλής ανάπτυξης τα οποία τοποθετούνται κατά μήκος του πεζοδρομίου 
ώστε να εξασφαλίσουν την αίσθηση απομόνωσης στους χρήστες. Επίσης, κατά μήκος του τοιχίου που 
περιβάλει το χώρο από τη νότια πλευρά φυτεύεται γραμμικά δενδρολίβανο έρπον, και σημειακά 
αγγελική νάνα, με σκοπό να εξομαλύνει το όριο και να διακοσμήσει το τοιχίο που αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο της νότιας όψης της πλατείας.  

 Για την περιοχή φύτευσης στη νότια πλευρά της πλατείας όπου διατηρούνται τα πέντε δέντρα 
χαλεπιού πεύκης προτείνεται για τους ίδιους λόγους η γραμμική φύτευση, και κατά μήκος του τοιχίου, 
με δενδρολίβανο έρπον, και σημειακά αγγελική νάνα. Η υπόλοιπη έκταση δεν διαταράσσεται με σκοπό 
να προστατευθεί το ριζικό σύστημα των υφιστάμενων δέντρων.  

 Στη δυτική πλευρά της πλατείας και κατά μήκος της ράμπας που εισέρχεται στην πλατεία από την οδό 
Πεύκων προτείνεται η δημιουργία χαμηλού «φράχτη» από αγγελικές με σκοπό να οριοθετήσει τον 
κεντρικό χώρο της πλατείας.  

 

 
Η διάρκεια του έργου κατασκευής του έργου θα είναι δώδεκα (12) μήνες, αρχομένης από της υπογραφής 
του συμφωνητικού. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 605.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
του 24% Φ.Π.Α.), θα χρηματοδοτηθεί  από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» & Ιδίους Πόρους του Δήμου. 
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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3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΠΟΥ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ελήφθησαν υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του 
Π.Δ 17/96 προσαρμοσμένες στα τεχνικά έργα και ειδικότερα: 
 Εξάλειψη κινδύνων. 
 Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους. 
 Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν  και μέτρα που προτείνονται για την πρόληψή 

τους. 
 Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτός θεωρείται 

απαραίτητος λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την διάρκεια κατασκευής, συντήρησης και επισκευής 
του έργου. 

 Αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα. 
 Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας. 
 Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο. 
 Τεχνικές  ή/και  οργανωτικές  εναλλακτικές  για  την  επίτευξη  προγραμματισμού  των  διαφόρων 

εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

 

Οι βασικότεροι κίνδυνοι που ελλοχεύουν  κατά την εκτέλεση του έργου είναι: 
 Kίνδυνος από σύγκρουση-ανατροπή οχημάτων 
 Κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενο μέρος μηχανήματος 
 Κίνδυνος αστάθειας των τεχνητών πρανών στο μέτωπο με το υφιστάμενο 
 Κίνδυνος από εμπλοκή με υπάρχοντα δίκτυα 
 Κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης 
 Κίνδυνος τραυματισμού από αφύλακτες αναμονές του οπλισμού 
 Κίνδυνος εμπλοκής με μηχάνημα 
 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από ηλεκτροσυγκόλληση στον οπλισμό 
 Κίνδυνος ατυχήματος κατά τη μεταφορά υλικών 
 Κίνδυνος ολίσθησης λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών 
 Κίνδυνος λόγω υψηλών θερμοκρασιών τις περιόδους καύσωνα 
 Κίνδυνος λόγω της διέλευσης αυτοκινητόδρομου από τμήμα των έργων 

 

Η επισήμανση των κινδύνων γίνεται στον πίνακα που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες, όπου για κάθε 
φάση εργασίας, όπως αυτές παρουσιάστηκαν παραπάνω, αναγράφεται ο αριθμός 1, 2 ή  3  στους 
κόμβους του πίνακα όπου εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. 
Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των 
κινδύνων. 

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
 είτε η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/υπόφαση εργασίας 
 είτε   οι   ιδιαίτερες   συνθήκες   του   έργου   δημιουργούν   αυξημένη   πιθανότητα   επικίνδυνων 

καταστάσεων 
 είτε ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι περιορισμένη.  
Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 
 είτε η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο 
 είτε δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων 



  ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

9 

 

 

 είτε ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι μεγάλη  
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει περιπτώσεις ενδιάμεσες των 1 και 3. 
 

4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται για κάθε πιθανό κίνδυνο που έχει επισημανθεί στον πίνακα 
του Τμήματος Β΄ οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε 
φορά μέτρα. Προηγουμένως παρουσιάζονται κάποια βασικά μέτρα ασφαλείας. Αναλυτική παρουσίαση 
της σχετικής νομοθεσίας βρίσκεται στο Τμήμα Ε΄ του παρόντος. 

 
4.1 Γενικοί κανόνες ασφαλείας 

o Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει πού βρίσκονται και πώς χρησιμοποιούνται οι 
συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του. 

o Απαγορεύεται η  κυκλοφορία  στα  μέτωπα  εργασίας  χωρίς  κράνος,  άρβυλα   (παπούτσια 
ασφαλείας) και φόρμα 

o Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 

o Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στο εργοτάξιο ή η είσοδος σε αυτό 
προσώπων σε κατάσταση μέθης. 

o Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν του έχει 
ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του. 

o Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία ευρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

o Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο 
προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό. 

o Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μία μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα 
άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σ 
αυτή ή σε επικίνδυνη απόσταση. 

o Ιδιαίτερη προσοχή θα καταβάλλεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξιών από επαφή ή γειτονία με 
ηλεκτροφόρα καλώδια, οπλισμούς, στοιχεία ξυλοτύπων, σωλήνων, αναβατωρίων, μηχανημάτων, 
αυτοκινήτων, πρέσας σκυροδέματος κ.λ.π. 

o Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόμους διαφυγής γιατί πρέπει να 
τηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων. 

o Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από  αιωρούμενα  ή  μετακινούμενα  φορτία 
(γερανούς, μπούμα αντλίας κ.λ.π.) 

o Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με τον 
αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό. 

o Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά την νύχτα ή με ανεπαρκή φωτισμό. 

o Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών με δυσμενείς καιρικές  συνθήκες.   Οι  εργασίες 
επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών και κατόπιν εγκρίσεως του 
επιβλέποντος μηχανικού αναγραφόμενης στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας. 

o Κατά την ανέγερση κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι καθ’ ύψος, οι οποίοι μπορεί να 
είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα), καταστρώματα ή ξυλότυποι. 
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o  Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. 
Κατά την διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό θα προειδοποιείται για κάθε 
ενδεχόμενο κίνδυνο και θα του δίνονται όλες οι απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφάλειας από 
τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή υπεργολάβος 
κατά την διάρκεια των εργασιών του μέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς 
ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται 
παρέμβαση αμέσως από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον Ανάδοχο με σκοπό την συμμόρφωση 
του συνεργείου ή του υπεργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 

 
4.2 Ασφάλεια εργαζομένων σε εργασίες εκσκαφών 
o Οι εκσκαφές γίνονται με εκσκαφείς (τσάπες) και φορτηγά μεταφοράς που είναι εφοδιασμένα με 

καμπίνα τύπου ROBS και με ηχητικό και φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση καθώς και με 
πυροσβεστήρα και η οδήγησή τους θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. 

o Πριν ακόμη  αρχίσουν  οι  εργασίες  εκσκαφής  πρέπει  να  εντοπισθούν  και  απομονωθούν,  με 
μέριμνα του επιβλέποντος μηχανικού και του Αναδόχου, τυχόν υπάρχοντα δίκτυα ηλεκτρικού 
ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, τηλεφώνου. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο. 2) 

o Πρέπει να προβλεφθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον Ανάδοχο σύστημα για  την 
απομάκρυνση των νερών μέσα από την εκσκαφή (Π.Δ. 1073/81 άρθρ.6) 

o Πρέπει με οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού και του Αναδόχου να γίνουν οι κατάλληλες 
αντιστηρίξεις των πρανών εκσκαφής (σε βάθος μεγαλύτερο από 2,00μ. η αντιστήριξη είναι 
υποχρεωτική) και να προστατευθούν οι εκσκαφές περιμετρικά με ασφαλή τρόπο. Ο επιβλέπων 
μηχανικός και ο Ανάδοχος οφείλει να λάβουν υπόψη τους την φύση του εδάφους, τις διαστάσεις του 
σκάμματος, τις δονήσεις από την κυκλοφορία οχημάτων, την στάθμη του υπόγειου ορίζοντα, τις 
πιθανές αντλήσεις, την κατάσταση και την χρήση των γειτονικών κτισμάτων και την πιθανότητα 
βλάβης τους από υποχωρήσεις πρανών ή κραδασμούς κ.λ.π. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο. 2,6,9,10). 

o Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον κατά την εκσκαφή κριθεί σκόπιμο να ληφθούν  μέτρα 
αντιστήριξης, προτείνεται τμηματική εκσκαφή και κατασκευή θεμελίωσης. 

o Ο  επιβλέπων  μηχανικός και  ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει να αντιστηριχτούν  κατάλληλα στύλοι, 
δένδρα, μαντρότοιχοι, παρακείμενες οικοδομές και οτιδήποτε άλλο κινδυνεύει να κλονισθεί κατά τις 
εργασίες εκσκαφής.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο. 5). 

o Ο επιβλέπων μηχανικός πρέπει να επιθεωρεί συχνά  τα  πρανή  των  εκσκαφών  και  τις αντιστηρίξεις 
τους. Οι παρατηρήσεις και οι οδηγίες του πρέπει να καταχωρούνται  στο  Ημερολόγιο Μέτρων 
Ασφαλείας (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 13,113, Ν. 1396/83 άρθρ.7,8). 

o Ο επιβλέπων μηχανικός και ο Ανάδοχος δεν πρέπει να επιτρέπει κοντά στα χείλη της εκσκαφής 
συγκέντρωση φορτίων, μπαζών, μηχανημάτων κ.λ.π. χωρίς να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. 

 
4.3 Ασφάλεια εργαζομένων σε διακίνηση υλικού 

o Η φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαση και μεταφορά υλικού πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην 
κινδυνεύουν άτομα από ανατροπή, κατάρρευση ή σπάσιμο αντικειμένων. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 85 
παρ. 1)  

o Πριν τη φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων οι οδηγοί τους πρέπει να τα έχουν ασφαλίσει, ώστε να 
μην κινηθούν τυχαία. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 85 παρ. 4). 

o Κατά την οριζόντια στοίβαση ράβδων (π.χ. σωλήνες, ξυλεία  κ.λ.π.) πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε 
να μην κυλήσουν (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 2) 



  ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

11 

 

 

o Όταν μακριές ράβδοι στοιβάζονται κατακόρυφα, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην 
γλιστρήσουν και πέσουν. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 3). 

o Ποτέ δεν πρέπει να αφαιρούνται υλικά (σωλήνες, ξυλεία κ.λ.π.) από τα πλάγια της ντάνας. (Π.Δ. 
1073/81 άρθρο 89 παρ. 2). 

o Όταν πολλά άτομα μεταφέρουν βαριά αντικείμενα, πρέπει να υπάρχει κατάλληλο άτομο που κάνει 
κουμάντο. Η διάταξη των μεταφορέων πρέπει να γίνεται πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το ανάστημά 
τους και την κλίση του εδάφους. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 90). 

o Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν  υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να φράσσεται 
ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει μην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει η ρίψη. (Π.Δ. 
1073/81 άρθρο 90). 

 
4.4 Ασφάλεια εργαζομένων σε εργοταξιακά - ανυψωτικά μηχανήματα 
o Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται είναι εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητήρες γαιών, 

οδοστρωτήρες, ισοπεδωτές, ανατρεπόμενα φορτηγά αυτοκίνητα, μπετονιέρες, αντλίες εκτόξευσης 
υγρού σκυροδέματος, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.α. 

o Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου με τον επιβλέποντα Πολιτικό μηχανικό πρέπει να φροντίζουν ώστε να 
υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών μηχανημάτων που να γράφουν τα 
διάφορα όρια ασφάλειας του μηχανήματος, όπως μέγιστο φορτίο, κλίση της κεραίας, αντίβαρο, 
μέγιστη ροπή κ.λ.π. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 53). 

o Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου με τον επιβλέποντα Πολιτικό μηχανικό πρέπει να ελέγξουν ότι 
εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών μηχανημάτων είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι. Επίσης 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα ανυψωτικά μηχανήματα στηρίζονται σε ανθεκτική επιφάνεια. (Π.Δ. 
1073/81 άρθρο 54). 

o Πριν από την έναρξη της εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας του έργου με τον επιβλέποντα Πολιτικό 
μηχανικό πρέπει να ελέγξουν τα άγκιστρα, συρματόσχοινα, αλυσίδες κ.λ.π. Επίσης πρέπει να ελέγξουν 
αν ο δείκτης επιτρεπομένου φορτίου, τα φρένα, οι αυτόματοι διακόπτες κ.λ.π. λειτουργούν σωστά. 

o Εκτός των ανωτέρω γενικών απαιτήσεων οι εκσκαφείς, φορτωτές, οι προωθητήρες γαιών, οι 
ισοπεδωτές, τα φορτηγά αυτοκίνητα, οι αυτοκινούμενες μπετονιέρες, οι «βαρέλες», οι  φορτωτές,  οι 
γερανοί και οι αντλίες σκυροδέματος πρέπει να φέρουν άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένα, 
να έχουν περάσει από τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ, να φέρουν κιβώτιο Α’ Βοηθειών, πυροσβεστήρα και 
να είναι εφοδιασμένα με καμπίνα προστασίας, ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα για όπισθεν. 

o Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει πάντα να γίνεται από άτομα άνω των 18 ετών που να έχουν 
εμπειρία ή και άδεια, αν το προβλέπει η σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 46α). 

o Οι χειριστές πρέπει να έχουν σε κάθε στιγμή πλήρη ορατότητα και εποπτεία της φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, ανύψωσης και μεταφοράς. Αν αυτό είναι αδύνατο, τότε πρέπει να υπάρχει έμπειρος 
κουμανταδόρος, που θα βρίσκεται σε θέση τέτοια, που και ο χειριστής να διακρίνει καθαρά τις 
κινήσεις του, και ο ίδιος δεν θα κινδυνεύει από τυχόν πτώση του φορτίου. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 64). 

o Όταν το μηχάνημα τελειώσει την  δουλειά  της  ημέρας,  πρέπει  να  αφήνεται  εντελώς 
ακινητοποιημένο και χωρίς φορτίο. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 50). 

o Απαγορεύεται να κυκλοφορούν φορτία πάνω από τις θέσεις εργασίας ή συγκέντρωσης προσωπικού. 
Επίσης οι χειριστές, όταν φεύγουν από το μηχάνημα, απαγορεύεται να αφήνουν το φορτίο 
ανυψωμένο.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 66) 

o Απαγορεύεται να αφήνονται τα φορτία να πέφτουν ελεύθερα ή να μένουν αιωρούμενα πάνω από το 
άγκιστρο ανάρτησης. 
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o Το βάρος του προς ανύψωση φορτίου δεν πρέπει να ξεπερνάει το επιτρεπόμενο όριο ασφαλείας. Το 
φορτίο πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα και η ανάρτηση να είναι ασφαλής. 

o Τα ανυψωτικά μηχανήματα κάθε φορά που  αλλάζουν  θέση  και  πριν  ακόμη  αρχίσουν  να 
δουλεύουν πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει επίσης να περνούν από γενικό έλεγχο μία φορά τουλάχιστον 
τον χρόνο. Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να καταχωρούνται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας.(Π.Δ. 
1073/81 άρθρο 67). 

o  Όταν κάποιο μηχάνημα πρόκειται να επισκευασθεί, καθαρισθεί ή ρυθμισθεί   πρέπει να βγαίνει εκτός 
λειτουργίας και να εξασφαλίζεται η ακινησία του. Κεραίες, κάδοι κ.λ.π. πρέπει να κατεβάζονται και 
στερεώνονται. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 48). 

o Τα συρματόσχοινα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να καταχωρούνται οι έλεγχοι στο Ημερολόγιο 
Μέτρων Ασφαλείας (Π.Δ. 1073/81 άρθρα 60ιε , 60ιζ και 113). 

 
4.5 Ασφάλεια εργαζομένων σε ικριώματα- ξυλοτύπους κ.λ.π. 
o Ο επιβλέπων του έργου θα μεριμνά ώστε τα ικριώματα του έργου και οι ξυλότυποι να 

κατασκευάζονται από ειδικευμένους τεχνίτες και με υλικά ανθεκτικά και καλά συντηρημένα. Τα 
μεταλλικά ικριώματα θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου 
κατασκευής τους. (Π.Δ. 778/80 άρθρο 4, 5, 7, 9, 13, 15). 

o Το υγρό σκυρόδεμα μπορεί να εξασκήσει πολύ μεγάλες οριζόντιες δυνάμεις, εάν ριχθεί πολύ γρήγορα, 
κυρίως σε τοιχώματα και κολώνες, που γίνονται ακόμη μεγαλύτερες όταν το σκυρόδεμα δονείται, 
οπότε υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν τα δεσίματα των καλουπιών. Γι’ αυτό ο σκελετός των ικριωμάτων 
και των ξυλοτύπων θα είναι ισχυρός και άκαμπτος, ανθεκτικός τόσο στα κατακόρυφα φορτία όσο και 
σε οριζόντιες ωθήσεις. Η σύνδεση των οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων θα γίνεται με τον τρόπο 
που περιγράφεται στο Π.Δ. 778/80 άρθρα 4 μέχρι και 16 και θα ενισχύεται με πυκνή διάταξη 
διαγωνίων ράβδων «χιαστί» (τιραντών). 

o Τα πέρατα των ξυλοτύπων και πλακών, τα ανοίγματα και τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων θα 
ασφαλίζονται με προσωρινό, αλλά ανθεκτικό τρόπο, για προστασία των εργαζομένων από πτώσεις. Τα 
στοιχεία του περιφράγματος (διπλοσανίδα κουπαστής, θωράκιο και σανίδα μεσοδιαστήματος) θα 
στηρίζονται ασφαλώς π.χ. στους ορθοστάτες του ξυλοτύπου και τον ξυλότυπο των περιμετρικών 
στύλων. (Π.Δ. 778/80 άρθρο 9, 13, 15, 20 & Π.Δ. 1073/81 άρθρο 40). 

o Οι εργαζόμενοι στην περιοχή πέρατος των ξυλοτύπων και πλακών κατά το καλούπωμα ή το 
ξεκαλούπωμα, την τοποθέτηση οπλισμού, την διάστρωση του σκυροδέματος και τις βοηθητικές 
εργασίες, εφόσον δεν υφίσταται προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη) ή περίφραγμα, θα φέρουν 
ειδικές ζώνες ασφαλείας και θα εργάζονται κατά ζεύγη. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 107). 

o Απαγορεύεται η διακίνηση οπλισμών ή στοιχείων του ξυλοτύπου από άτομο σε άτομο και από όροφο 
σε όροφο (σύστημα «πάσας»). 

o Οι προσβάσεις για την άνοδο και κάθοδο στα ικριώματα και τους ξυλοτύπους πρέπει να 
κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς. 

o Απαγορεύεται το πλησίασμα ηλεκτρικών αγωγών της ΔΕΗ από προσωπικό που κρατάει μακριά 
μεταλλικά αντικείμενα (ράβδους οπλισμού κ.λ.π.). 

o Απαγορεύεται οι μετακινήσεις ατόμων κάτω από τον ξυλότυπο κατά την διάρκεια  της σκυροδέτησης. 
o Όταν χρησιμοποιείται αντλία ο σωλήνας έγχυσης πρέπει να βρίσκεται στο πιο χαμηλό σημείο ώστε να 

αποφεύγεται να πέσει υλικό πάνω στους εργαζόμενους. 
o Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και να επικοινωνεί συνεχώς και με 

τον επικεφαλής του συνεργείου. 
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o Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να προσέχει στην κίνηση του βραχίονα της αντλίας να μην ακουμπήσει 
κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού. 

o Η μεταφορά και  ανάρτηση των  ράβδων  των  χαλύβων  οπλισμού  ή  των  πλεγμάτων  απαιτεί 
ιδιαίτερη φροντίδα όπως οι δεσμίδες οπλισμού πρέπει να έχουν ανάλογες σιδερένιες δέστρες για το 
σαμπάνιασμα και το βάρος που ανυψώνεται να μην ξεπερνά το μέγιστο του γερανού. 

 
4.6 Ασφάλεια εργαζομένων σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης 
o Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης, χωρίς ο τεχνίτης να φοράει την μάσκα ή 

τα ειδικά γυαλιά με απορροφητικά τζάμια. 
o Η κατάλληλη στολή εργασίας του ηλεκτροσυγκολλητού είναι η δερμάτινη ποδιά και γκέτες και 

δερμάτινα μακριά γάντια ειδικών προδιαγραφών. 
o Κατά την ηλεκτροσυγκόλληση πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά παραπετάσματα για να 

προφυλάσσονται οι διπλανοί εργάτες ή οι περαστικοί από το ηλεκτρικό τόξο. 
o Τα καλώδια και οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και  να  είναι  ασφαλώς 

τοποθετημένα και στην σωστή θέση. 
o Η συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης, ο πάγκος εργασίας και το επεξεργαζόμενο αντικείμενο πρέπει να 

είναι σωστά γειωμένα. 
o Η τσιμπίδα του ηλεκτροδίου πρέπει να είναι πλήρως μονωμένη και τοποθετημένη πάντοτε πάνω σε 

γειωμένη επιφάνεια, όταν δεν χρησιμοποιείται. 
o Όταν το έδαφος είναι υγρό πρέπει να δημιουργείται  δάπεδο από μονωτικό υλικό. D Πρέπει να 

υπάρχει καλός εξαερισμός στον χώρο ηλεκτροσυγκόλλησης. 
o Να αποφεύγονται οι συγκολλήσεις κοντά σε εύφλεκτα υλικά. 
o Τα καλώδια της ηλεκτροσυγκόλλησης που σέρνονται  πάνω στο δάπεδο πρέπει να είναι μακριά από 

διόδους και διαδρόμους κυκλοφορίας. Τα καλώδια πρέπει να στερεώνονται σε ψηλά σημεία όπου 
αυτό είναι δυνατόν. 

o Όταν γίνονται ηλεκτροσυγκολλήσεις σε κιγκλιδώματα εξωστών ή σε μεταλλικές κατασκευές ο 
εργαζόμενος πρέπει να φοράει ζώνη ασφαλείας και προστατευτικό κράνος. 

 
4.7 Ασφάλεια εργαζομένων σε εργασίες με ηλεκτρικά μηχανήματα. 
o Πριν  χρησιμοποιηθεί  οποιοδήποτε  φορητό  ηλεκτρικό μηχάνημα  πρέπει  να ελεγχθεί  αν  είναι 

σωστά γειωμένο, εκτός αν έχει διπλή μόνωση και δεν χρειάζεται γείωση. Στην περίπτωση αυτή έχει το 
ειδικό σήμα. 

o Πριν χρησιμοποιηθεί ένα ηλεκτρικό μηχάνημα πρέπει να ελεγχθεί αν το περίβλημά του έχει υποστεί 
ζημιές. Αν έχει υποστεί κάποια φθορά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Επίσης δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται μηχάνημα που χτυπάει. 

o Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται στην σωστή τάση λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
πινακίδας του κατασκευαστή. 

o Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι αρκετά μακρύ ώστε να φθάνει στην θέση εργασίας χωρίς 
τέντωμα. 

o Ο εργαζόμενος που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει να μην στέκεται ποτέ πάνω σε υγρή 
επιφάνεια, τα δε ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. 

o Δεν επιτρέπεται ποτέ να συνδέεται ένα φορητό ηλεκτρικό μηχάνημα σε πρίζα φωτισμού. D Δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται φθαρμένα ή κατεστραμμένα μηχανήματα. 

o Τα φορητά ηλεκτρικά μηχανήματα, όταν δεν χρησιμοποιούνται, πρέπει να βγαίνουν από την πρίζα. 
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o Τα ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κανονικά από ειδικό. 
 
4.8 Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 

o Οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο, ανεξάρτητα από την εργασία που κάνουν, πρέπει να φορούν πάντα 
προστατευτικά κράνη. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 103) 

o Οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να φορούν σαγιονάρες, πέδιλα, παπούτσια με τακούνι, πάνινα και 
γενικά ακατάλληλα παπούτσια. Πρέπει να φορούν παπούτσια τύπου άρβυλο, με γερή και 
αντιολισθητική σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια για προστασία από πτώσεις βαρέων 
αντικειμένων.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 106). 

o Οι  εργαζόμενοι  δεν  πρέπει  να  φορούν  ρούχα που προεξέχουν  (ζώνες,  γραβάτες,  μαντήλια 
λαιμού, αλυσίδες, ταυτότητες χεριού, δακτυλίδια κ.λ.π.) και γενικά κανένα εξάρτημα ένδυσης που 
κινδυνεύει να «πιαστεί» και να προκαλέσει ατύχημα.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 108).(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 
103, 106, 108). 

o Οι εργαζόμενοι στις θέσεις, που δεν υπάρχει άλλος τρόπος προστασίας από την πτώση χρησιμοποιούν 
ζώνες ασφαλείας.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 107). 

o Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν δερμάτινα γάντια όταν εκτελούν εργασίες χειρισμού κοφτερών ή 
μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάχτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και 
τραυματισμούς γενικά. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 105) 

o Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) όταν εργάζονται σε 
κυκλώματα υπό τάση.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 105) 

o Οι  εργαζόμενοι  σε  εργασίες κοπής  με  συσκευή  οξυγόνου-ασετιλίνης  ή  ηλεκτροσυγκόλλησης 
πρέπει να φορούν ειδικά γυαλιά για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 105) 

o Οι εργαζόμενοι οφείλουν να φορούν πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την 
εκτέλεση μιας εργασίας. Επίσης οι εργαζόμενοι οφείλουν να διατηρούν καθαρά και σε καλή 
κατάσταση τα ατομικά τους μέσα προστασίας, να φροντίζουν να τα αλλάζουν όταν παρουσιάζουν 
φθορά και να τα αποθηκεύουν σε κατάλληλο μέρος (ιματιοθήκες) για να μην καταστρέφονται. 

o Ο Ανάδοχος οφείλει αντιστοίχως να διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας σε 
ικανοποιητικά αποθέματα στην κεντρική αποθήκη του εργοταξίου.(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 109 παρ. 1) 

 
4.9 Πυροπροστασία-Πυρόσβεση 
o 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  όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

o Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή 
θερμότητα χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 

o Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί, δηλαδή θα πρέπει να απομακρύνονται 
αμέσως όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κ.λ.π. 

o Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση, σε 
περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 

o Καταπολέμηση φωτιάς 
o Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει λοιπόν να 

παραμένει πάντα ελεύθερο και να είναι προσιτό. Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο 
σε περίπτωση πυρκαγιάς. Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων 
αντιμετώπισης πυρκαγιάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 
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o Τα υπάρχοντα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς στο εργοτάξιο πρέπει να είναι πυροσβεστήρες CO2 για 
κατάσβεση στερεών, υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πυροσβεστήρες 
σκόνης για κατάσβεση στερεών, υγρών, αερίων καυσίμων, άμμος για κατάσβεση στερεών ή υγρών 
καυσίμων και τέλος σκαπάνες και φτυάρια. 

o Για να αντιμετωπισθεί η πυρκαγιά πρέπει να είναι γνωστά στους εργαζόμενους τα πυροσβεστικά μέσα 
που υπάρχουν στον χώρο εργασίας, η θέση όπου ευρίσκονται, για ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλα 
και πως χρησιμοποιούνται. 

o Για να αντιμετωπισθεί πυρκαγιά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση ή σε υγρά καύσιμα οι 
εργαζόμενοι απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό. 

o Για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν αποψίλωση του χώρου του 
εργοταξίου και διατηρούν τον χώρο καθαρό από χαρτιά και άλλα εύφλεκτα υλικά. 

o Το νερό θα χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους για κατάσβεση φωτιάς σε στερεά και ιδίως 
ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κ.λ.π. όπου καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση 
πυροσβεστήρων σκόνης ή πυροσβεστήρων CO2. 

o Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση φωτιάς. 
o Εάν κάποιος εργαζόμενος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των 

εγκαταστάσεων του εργοταξίου θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το τμήμα των εργαζομένων που 
ευρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο της φωτιάς, το προσωπικό πυρασφάλειας και τον φύλακα και 
τηλεφωνικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία (199) και στη συνέχεια να προσπαθήσει να σβήσει ή να 
περιορίσει όσο είναι δυνατόν την φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση 
πυροσβεστικά μέσα. 

o Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει  να  κατευθύνονται  από  τον  εργοταξιάρχη  ή  από  τον 
υπεύθυνο βάρδιας. 
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(1) (2) (3) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

(**) 

01101 Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, Ν. 168/'87, 
Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96 

 

01102 Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, Ν. 168/'87, 
Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96 

 

01103 Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, Ν. 168/'87, 
Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96 

 

01104 
Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, Ν. 168/'87, 

Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96 
 

01106 Π∆ 1073/81, Τµήµα Ι 
Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα κυκλοφοριακού 

ελέγχου κατά την διάρκεια κατασκευής των 
ορυγµάτων και της διενέργειας εκσκαφών 

01201 Π∆ 1073/81: Τµήµα Ι 

Κατά την διάρκεια εκσκαφής εφόσον 
παρατηρηθεί αστάθεια πρανών ως 

µέθοδος εξάλειψης του κινδύνου είναι οι 
ηλώσεις εδάφους ως µέτρο σταθεροποίησης Ο 

εναποµείναντας κίνδυνος είναι χαµηλός. Να 
παρευρίσκονται γεωλόγοι/γεωτεχνικοί κατά την 

διάρκεια των εκσκαφών 

01207 
Π∆ 1073/81: άρθρα 7, 10 και 

Π.∆. 305/96, Παράρτηµα IV, Β II, παρ.10 
Ν' απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραµονή 

προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών 

01401 Π∆ 77/93  

01404 Π∆ 77/93  

01407 Π∆ 77/93  

01409 Π∆ 77/93  

01410 Π∆ 77/93  
02100(01-03, 06) Π∆ 1073/81: άρθρο 8, Π.∆. 305/96, 

Τµήµα ΙΙ, Π.∆. 778/80: άρθρα 12, 14, 15, 
Π.∆. 89/99, Π.∆. 395/94 

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα κυκλοφοριακού 
ελέγχου. Κατά την φάση δοκιµαστικής λειτουργίας 
και της πλήρους λειτουργίας, σε κινδύνους 
απόρριψης σε ακατάλληλες θέσεις και σε πιθανό 
προσωρινό κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α. Για την 
αντιµετώπιση αυτού του ενδεχοµένου, 
προβλέπονται, εκτακτη µίσθωση επιπλέον 
µηχανηµάτων. Επίσης θα εφαρµόζονται τα 
µέτρα κατά την είσοδο στο χώρο όπως 
περιγράφονται στην παρ. 2.2. του τµήµατος Ε του 
παρόντος ΣΑΥ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο 
εναποµείναντας εργατικός κίνδυνος είναι χαµηλός, 
έως αµελητέος. 

02200(01-05) Π∆ 1073/81: άρθρο 8, Π.∆. 18/96 Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα που 
παρατίθενται για τις πηγές 
01201,01202,01204,02100,02200. Επίσης 
κατά την δοκιµαστική λειτουργία θα ληφθούν τα 
µέτρα που περιγράφονται στην παρ. 2.3. του 
τµήµατος Ε του παρόντος ΣΑΥ Ο εναποµείναντας 
εργατικός κίνδυνος είναι χαµηλός 
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(1) (2) (3) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

(**) 

02302 Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, Π.∆. 
1073/81: άρθρα 67,76 

Θα πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται 
όλα τα µηχανήµατα και να λαµβάνονται µέτρα 
για την αποφυγή της έκθεσης των εργαζοµένων 
σε κινδύνους από βλάβες µηχανηµάτων. 

02303 Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, Π.∆. 
1073/81: άρθρα 67,76 

Θα πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται 
όλα τα µηχανήµατα και να λαµβάνονται µέτρα 
για την αποφυγή της έκθεσης των 
εργαζοµένων, σε κινδύνους. 

02304 Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, Π.∆. 
1073/81: άρθρα 67,76 

Θα πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται 
όλα τα µηχανήµατα και να λαµβάνονται µέτρα 
για την αποφυγή της έκθεσης των 
εργαζοµένων, σε κινδύνους 

02305 Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, Π.∆. 
1073/81: άρθρα 67,76 

Θα πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται 
όλα τα µηχανήµατα και να λαµβάνονται µέτρα 
για την αποφυγή της έκθεσης των 
εργαζοµένων, σε κινδύνους. 

03401 Π∆ 1073/81: άρθρα 9, 11, 12, 
40 ,Π.∆. 778/80: αρθ. 20 

Όλες οι τάφροι και τα επικίνδυνα χάσµατα 
πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώσεις 
περιµετρικά. 

03402 Π∆ 1073/81: άρθρα 9, 11, 12, 
40 ,Π.∆. 778/80: αρθ. 20 

Όλες οι τάφροι και τα επικίνδυνα χάσµατα 
πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώσεις 
περιµετρικά. 

04101 ΠΔ 85/91, ΠΔ42/03 & Α.Π. 
7755/160/΄88 

 

05302/03 Π.Δ. 305/96 και ΠΔ 1073/81  

05304 ΠΔ 395/94, Π.Δ. 89/99, Π.Δ. 
1073/81: άρθρα 67,76 

 

05305 ΠΔ 395/94, Π.Δ. 89/99, Π.Δ. 
1073/81: άρθρα 67,76 

 

05306-7 ΠΔ 395/94, Π.Δ. 89/99, Π.Δ. 
1073/81: άρθρα 67,76 

 

05308 Π.Δ. 1073/81, άρθρα: 87,91 Κατά τη μετακίνηση αντικειμένων μεγάλου 
μήκους πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για 
την αποφυγή κατολίσθησης ή κατάπτωσης. 

05311 Π.Δ. 1073/81  
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(1)  ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
(2) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(3) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 
05401 Π.Δ. 1073/81  

06101 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 42/03 Θα πρέπει να παρασχεθεί η κατάλληλη 
εκπαίδευση στους εργαζομένους για την 
προστασία τους. 

06102 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 42/03  

06104 Π.Δ. 42/03  

06105 Π.Δ. 42/03 θα πρέπει να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στο Τμήμα Ε, παρ. 2.6 και στο Τμήμα ΣΤ, παρ. 7 
του παρόντος ΣΑΥ. 

06106 Π.Δ. 42/03 θα πρέπει να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στο Τμήμα Ε, παρ. 2.6 και στο Τμήμα ΣΤ, παρ. 7 
του παρόντος ΣΑΥ. 

06304 Π.Δ. 305/96 Η θερμοκρασία πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού 
λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμοζόμενες 
μεθόδους εργασίας. 

06401 ΠΔ 77/93, ΠΔ 186/΄95 Σε περίπτωση αυτανάφλεξης των 
απορριμμάτων θα πρέπει να ενεργοποιηθεί 
εγκαίρως το σύστημα πυροπροστασίας του 
Χ.Υ.Τ.Α., ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα 
αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς από τους 
θάμνους του περιβάλλοντα χώρου. 

07101 Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 και ΠΔ 
1073/81: άρθρο 78 

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας 
όπως: καταβίβαση ιστού, κατασκευή 
ειδικών ξύλινων πλαισίων – περιθωρίων 
ασφαλείας σε σημεία συνήθων διελεύσεων. 

07105 Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β II, 
παρ.2.1 και ΠΔ 1073/81: άρθρα 
75, 76, 77, 78 

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, 
πρέπει ν' απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ' ύψος 
από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η ίδια απόσταση 
πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών 
για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων 
(γερανός, αντλία σκυροδετήματος, κλπ. 

07106 Π.Δ. 305/96  

07202 Π.Δ. 305/96 θα πρέπει να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στο Τμήμα Ε, παρ. 2.4 του παρόντος ΣΑΥ. 

08108 ΠΔ 77/93  

08202 ΠΔ 1073/81: άρθρο 40 παρ. 1  

09101 ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 104 Πρέπει να διατίθενται κατάλληλα μέτρα 
ατομικής προστασίας.. 

09105 ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 104 Για την αντιμετώπιση του κινδύνου επαφής 
με καυτή άσφαλτο, πρέπει να 
χρησιμοποιείται η άσφαλτος που 
προδιαγράφεται στις ΟΣΜΕΟ και ο 
Ανάδοχος να παράσχει την κατάλληλη 
εκπαίδευση για την προστασία των 
εργαζομένων. 
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09106 Π.Δ. 305/96  

10102 ΠΔ 1073/81: άρθρο 51,. ΠΔ 

305/96 Παράρτημα IV, Α 

θα πρέπει να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στο Τμήμα Ε και στο Τμήμα ΣΤ, παρ. 7 του 
παρόντος ΣΑΥ. 

10103 ΠΔ 1073/81: άρθρο 51,. ΠΔ 

305/96 Παράρτημα IV, Α 

θα πρέπει να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στο Τμήμα Ε και στο Τμήμα ΣΤ, παρ. 7 του 
παρόντος ΣΑΥ. 

10104 ΠΔ 305/96  

10105 Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Α II, 
παρ.7 

θα πρέπει να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στο Τμήμα Ε, παρ. 2.6 και στο Τμήμα ΣΤ, παρ. 7 
του παρόντος ΣΑΥ. 

10206 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, 

άρθρο 17 

 

10207 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, 

άρθρο 17 

 

10208 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 96,104 Πρέπει να διατίθενται κατάλληλα μέτρα 
προστασίας 

10301 Π.Δ. 305/96, Πρέπει να εφαρμόζονται οι κανονισμοί 
υγιεινής και ασφάλειας του τμήματος Ε του 
παρόντος ΣΑΥ 

10303 Π.Δ. 305/96 θα πρέπει να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στο Τμήμα Ε, παρ. 2.4 του παρόντος ΣΑΥ. 

 
 

 
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. 
άρθρο 38 παρ.3 του Π.Δ. 1073/81) 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των 
εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96) 

 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.1 Περίφραξη - Φύλαξη Εργοταξίου 
 
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγµένος, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε 
µη  έχοντες  εργασία.  Στη  θέση  εισόδου  στο  εργοτάξιο  θα  τοποθετηθεί  πινακίδα  ορατή  από  τους 
διερχόμενους την οδό που θα αναγράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ».  
Για την περίφραξη των µετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγµάτων ελαφρού τύπου (π.χ. προκατασκευ-
ασµένα  από  πλαστικό). Εναλλακτικά  προτείνεται  η  τοποθέτηση  πλαστικού  πλέγµατος έντονου 
χρώµατος. Τα συνεργεία θα ελέγχονται µε ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και 
αποχώρηση από τα µέτωπα. 
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5.2 Χώροι Υγιεινής και Υγειονομικός Εξοπλισμός 
 
Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισµό. Οι χώροι 
αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε ιµατιοφυλάκια και καθίσµατα. Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να 
υπάρχουν νιπτήρες µε τρεχούµενο νερό. Στους νιπτήρες συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον 
επιβάλλεται για λόγους υγιεινής πρέπει να εγκατασταθούν ντους µε ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η 
εγκατάσταση ενός ντους ανά 10 εργαζόµενους). Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους 
επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων, τα οποία θα βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους 
ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται ένα WC ανά 40 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των 
εργαζοµένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των 
εργαζοµένων υπερβαίνει τους 200). 
 
Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης  και ανάπαυσης  του προσωπικού. Οι 
συγκεκριµένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθµό καθισµάτων και χώρο διατήρησης φαγητού 
(υποχρεωτικά εφόσον ο αριθµός εργαζοµένων υπερβαίνει τους 70). 
 
Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. Επίσης 
πρέπει να είναι προσπελάσιµος µε φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισηµανθεί µε πινακίδες, σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών συνιστάται να εποπτεύεται από 
το γιατρό εργασίας του Αναδόχου. 
 
Σε  διάφορες  θέσεις  του  εργοταξίου  πρέπει  να  τοποθετηθούν  κάδοι  απορριµµάτων.  Συνιστάται  η 
τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και κοντά στους χώρους εργασίας. 
Για την αποκοµιδή των αχρήστων υλικών προτείνεται η τοποθέτηση µεγάλων κάδων (containers) 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου. 
 

5.3 Κυκλοφορία Πεζών Και Οχημάτων Εντός Του Εργοταξίου 

Η κυκλοφορία των οχηµάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη µεταφορά /τροφοδοσία και 
αποκοµιδή/αποµάκρυνση υλικών. Κάθε όχηµα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του ΚΟΚ). Η 
διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων του 
εργοταξίου. 
 
Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχηµάτων και 
μηχανημάτων. 

 

5.4 Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας 

Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς 
Εργασίας για τα επιµέρους συνεργεία που αναµένεται να δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο. 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 
 Ανάλυση της εργασίας σε επιµέρους. 
 Προσδιορισµό των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους εργασίες και ενδεικτική αξιολόγηση της 

επικινδυνότητας τους. 
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 Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων. 
 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους. 
 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρµόσει τα περιεχόµενα των 
Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κατασκευής. Με βάση τα περιεχόµενα κάθε 
Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε 
τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλει να συντάξει 
Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής του 
συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η συνεργασία µεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του 
έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαµβάνονται υπόψη όλες 
οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιµο προσωπικό, µεθοδολογία, εξοπλισµός, περιβάλλον 
εργασίας). 

 

Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους 
εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται µε τη χρήση κλίµακας τριών βαθµίδων ως εξής: 
 3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο του 

κινδύνου 

 2=ΜΕΤΡΙΑ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ:  Είναι  απαραίτητος  ο  προγραµµατισµός  και  η  λήψη µέτρων πρόλη-
ψης 

 1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισµένα µέτρα 
ελέγχου 

 

Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου µπορεί να αναθεωρήσει τις τιµές της 
επικινδυνότητας καθώς και τη µεθοδολογία αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη 
διεργασία µπορεί να γίνει από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει τις 
συγκεκριµένες εργασίες κατά την εκπόνηση της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

 

5.5 Γενικοί κανόνες ασφάλειας εργοταξίου 

Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως φάσεως. Σε 
περίπτωση αντίθεσης µε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν παραπάνω ισχύ έχουν οι 
οδηγίες. 

 Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο που το 
αφορούν. 

 Δεν θα ανατίθεται µία δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι σωµατικά και πνευµατικά κατάλληλο 
γι’ αυτήν. 

 Όλα  τα  άτοµα  στο  εργοτάξιο  πρέπει  να  φορούν  κατάλληλο  προστατευτικό  κράνος. Εξαιρούνται οι 
χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης. 

 Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα.  Η ελάχιστη απαίτηση 
ασφάλειας για τα υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική µεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και στη 
σόλα. 
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 Η ασφαλής προσέγγιση  και έξοδος  πρέπει να εξασφαλίζεται  σε όλες τις θέσεις εργασίες και χώρους. 

 Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης ασφάλειας του εργοταξίου. 

 Φωτιές µε σκοπό την θέρµανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 

 Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 

 Κανένα άτοµο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυµένο. Οι εργαζόµενοι δεν 
επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούµπωτα ρούχα, σορτς και να είναι γυµνοί από τη µέση και πάνω. 

 Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, αποµακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, 
καταστρέψει οποιοδήποτε σήµανση ή εξοπλισµό ασφάλειας. 

 Όλοι οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε  ανασφαλή κατάσταση εργασίας 
και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν µπορούν να την ελέγξουν µόνοι τους. 

 Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. 

 Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου. 

 Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοµο που γνωρίζει τους χώρους του 
εργοταξίου και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του. 

 Η τήρηση της υγιεινής των εργαζοµένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τµηµάτων (εργοδηγοί, 
εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριµένα πρέπει οι εργαζόµενοι να µην τρώνε ή 
πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά µόνο στους χώρους που προβλέπονται για την εστίασή τους. Επίσης, 
µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται  για  την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το 
εργοτάξιο. Τα απορρίµµατα από τα φαγητά πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριµµάτων. Οι 
κάδοι απορριµµάτων πρέπει να αδειάζονται και τα απορρίµµατα να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο σε 
χρονικά διαστήµατα, κατάλληλα επιλεγµένα, ώστε  να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο 
εργοτάξιο 

 

5.6 Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις για την Ασφάλεια στο Εργοτάξιο 
 
Εργοταξιάρχης 

 Αναγγελία του έργου στις αρμόδιες αρχές. 

 Μέριμνα για την εκπόνηση ΣΑΥ –ΦΑΥ και τήρησή τους στο εργοτάξιο 

 Μέριμνα για τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας 

 Μέριμνα για τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων. 

 Τήρηση των οδηγιών που επιβλέπονται και των αρμόδιων αρχών. 

 Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή Ασφαλείας. 

 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων. 

 
Τεχνικός Ασφαλείας 

 Εκπόνηση εκτίμησης και συμβουλών στον εργοδότη μέσω του Βιβλίου Υποδείξεων 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Έλεγχος των θέσεων εργασίας 

 Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ. 

 Διερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχημάτων. 
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Γιατρός εργασίας 

 Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων. 

 Οργάνωση πρώτων βοηθειών. 

 Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη μέσω του Βιβλίου Υποδείξεων. 

 Εκπαίδευση προσωπικού. 

 Έλεγχος των χώρων εργασίας. 

 
Συντονιστής Ασφαλείας 

 Οργάνωση, συντονισμός και αμοιβαία ενημέρωση υπεργολάβων για την εφαρμογή των γενικών αρχών 
πρόληψης και την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών. 

 Συντονισμός υπεργολάβων για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ στα δεδομένα της κατασκευής. 

 Αναπροσαρμογή του ΦΑΥ. 
 
Μηχανικοί  Έργου 

 Εφαρμογή του ΣΑΥ για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει. 

 Έλεγχος  τήρησης  των  μέτρων  ασφαλείας  και  καταγραφή  ελέγχων  στο  Ημερολόγιο  Μέτρων 
Ασφαλείας. 

 
Εργοδηγοί 

 Εφαρμογή του ΣΑΥ για την εκτέλεση των εργασιών στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει. 

 Οργάνωση της εργασίας σύμφωνα με τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. 

 Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας. 

 Έλεγχος των ΜΑΠ από τους εργαζόμενους που επιβλέπουν. 

 Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή Ασφαλείας. 

 
Υπεργολάβοι 

 Εφαρμογή του ΣΑΥ για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει. 

 Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέματα ασφαλείας. 

 Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους. 

 Χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για γιατρού ασφαλείας εφόσον απαιτείται. 

 Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. 

 Τήρηση βιβλίου υποδείξεων, βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων. 

 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων. 

 
Προσωπικό 

 Εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας. 

 Ασφαλής χρήση εξοπλισμού και υλικών. 

 Χρήση ΜΑΠ. 

 Αποφυγή κατάργησης ή μετατροπής των διενέξεων και μηχανισμών ασφαλείας και των μέτρων 
προστασίας. 
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 Αναφορά επικίνδυνων καταστάσεων. 

 Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας. 
 

 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την ασφάλεια κάθε  εµπλεκόµενος 
στην εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων 
καθηκόντων του. Συγκεκριµένα: 

 
Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 

µέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριµένα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να διαβιβάσει  στην  αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την  έναρξη των εργασιών την 
εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου. 

 Να µεριµνήσει για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και για την κατάρτιση 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

 Να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 

 Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος 

µηχανικού. 

 Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας και 
να 

µεριµνά για την τήρηση του ΣΑΥ. 

 
Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον αφορά 
στο προσωπικό της εταιρείας του: 
 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές 

της εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των 
τρίτων. 

 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για 
την ασφάλεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό 
ασφάλειας, ιατρό εργασίας. 

 Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που 
απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού 
ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

 Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα της 
ασφάλειας και της υγείας. 

 Να µεριµνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί. 

 Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην 
επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

 Να αναγγέλλει όλα τα εργατικά ατυχήµατα στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού  στον οποίο  υπάγεται  ο  τραυµατίας 
εντός 
24 ωρών. Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, πρέπει να τηρούνται 
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων 
του ατυχήµατος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων και κατάλογο των  εργατικών 
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ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη 
των τριών εργάσιµων ηµερών. 

Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον 
εργαζόµενο. 

 
Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για 
την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και 
περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδοµάδα και ύστερα από θεοµηνία). 

 Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 
τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να τηρεί το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που 
του αντιστοιχούν). 

 
Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται 
από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 

 
Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που 
έχει αναλάβει. 

 Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 
επιβλέποντος. 

 Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 
τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 
 

Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό της 
εταιρίας του: 
 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές 

της εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των 
τρίτων. 

 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για 
την ασφάλεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό 
ασφάλειας, ιατρό εργασίας. 

 Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που 
απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού 
ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

 Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα της 
ασφάλειας και της υγείας. 

 Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατοµικής Προστασίας για τη 
δουλειά που εκτελεί. 

 Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην 
επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 
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 Να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος εντός 24 ωρών όλα τα 
εργατικά ατυχήµατα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να 
τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήµατος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων και κατάλογο των  εργατικών  
ατυχηµάτων που είχαν  ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών. 

 
Ο υπεργολάβος, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον 
εργαζόµενο. 

Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να καθοδηγεί τους εργαζόµενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούµενων 

µέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας. 

 Να  επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, 
προκειµένου να διαπιστώσει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας από αυτούς. 

 Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 
τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 

 
Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον 
εργαζόµενο. 

 
Κάθε εργαζόµενος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις 
δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των άλλων ατόµων  που 
επηρεάζονται  από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία, σύµφωνα µε την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 

 
Για  την πραγµατοποίηση  αυτών  των στόχων,  οφείλει ειδικότερα, σύµφωνα  µε  την εκπαίδευσή του 
και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του: 

 
i. Nα χρησιµοποιεί  σωστά  τις  µηχανές,  τις  συσκευές, τα  εργαλεία,  τις επικίνδυνες  

ουσίες, τα µεταφορικά και άλλα µέσα. 
ii. Nα χρησιµοποιεί σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό που  τίθεται στη διάθεσή 

του και µετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του. 
iii. Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή µετατοπίζει αυθαίρετα τους µηχανισµούς 

ασφάλειας των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να 
χρησιµοποιεί σωστά αυτούς τους µηχανισµούς ασφαλείας. 

iv. Nα αναφέρει αµέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού 
ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα 
ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την  υγεία,  καθώς 
και κάθε  έλλειψη που διαπιστώνεται  στα συστήµατα προστασίας. 

v. Nα συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και 
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ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  εκπλήρωση όλων 
των καθηκόντων ή απαιτήσεων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων κατά την εργασία. 

vi. Nα συντρέχει τον εργοδότη (και  όσους  ασκούν αρµοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  και 
ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι 
το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και  χωρίς  κινδύνους  για  την 
ασφάλεια και  την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς του. 

vii. Να παρακολουθεί τα σχετικά σεµινάρια ή άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Προκειµένου να µπορέσει να εκπληρώσει την 
παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωµα να λάβει επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς 
απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία µέσα. 

viii. Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήµατα ασφαλείας, τα οποία 
χορηγούνται από τον εργοδότη του. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά 

µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. Τις 
γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης (ΒΥΤΑ). 

 Να συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης 
των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας 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 

 Να 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, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους 
προϊστάµενους των τµηµάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

 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 αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους. 

 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας, 

 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα 
των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων 

 Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση 
ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 

 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 

 Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των 
εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

 Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

 Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον ιατρό εργασίας πραγµατοποιώντας 
µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 
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 Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την 
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συµπεριλαµβανοµένων εκείνων  που 
αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή 
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία 
για τον εργαζόµενο 

 
Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον εργοδότη 
και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του 
έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του 
µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της 
σύµβασης του. 

 
Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους 
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται 
για τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις 
καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 

 Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, µετά 
την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο 
κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα της επιτροπής υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόµο. Να µεριµνά για τη 

διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε 
εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιµά την καταλληλότητα των 

εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. 

 
Το περιεχόµενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζοµένου και 

µπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την 
κατοχύρωση του εργαζοµένου και του εργοδότη. 
 Να επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και 

πρόληψης των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό: 
 Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

 Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των 
εργαζοµένων που οφείλονται στην εργασία. 

 Να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για οποιοδήποτε παράγοντα 
στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία. 

 Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον τεχνικό ασφάλειας, 
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πραγµατοποιώντας µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

 
Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για 
τον εργαζόµενο: 

 
Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του έργου 
του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε 
τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της 
σύµβασης του. 

 
Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές 
ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειµένου να προγραµµατίζονται οι διάφορες εργασίες ή 
φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στην  πρόβλεψη  της  
διάρκειας εκτέλεσης των  διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 

 Συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι 
υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζοµένων, οι 
αυτοαπασχολούµενοι να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν 
και να εφαρµόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας και  Υγείας του έργου. 

 Να αναπροσαρµόζει ή να µεριµνά ώστε να αναπροσαρµοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας. 

 Να οργανώνει µαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία, 

µεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συµπεριλαµβανοµένων  και εκείνων που 
διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισµό των δραστηριοτήτων για την 
προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών 
ασθενειών, καθώς και την αµοιβαία ενηµέρωση τους, όταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται 
τον ίδιο χώρο εργασίας, µεριµνώντας για τη συµµετοχή εφόσον υπάρχει ανάγκη των 
αυτοαπασχολουµένων. 

 Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των εργασιακών διαδικασιών. 

 Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο µόνο στα 
πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια. 

 Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη 
διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώµη τους κάθε φορά που κρίνει 
απαραίτητο. 

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 
Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρµοδιότητες 
του Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συµψηφίζεται, αλλά 
υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα. 

 

5.7 Συντονισμός Αναδόχου – Υπεργολάβων 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996, µε ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει 
να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται αµοιβαία 
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ενηµέρωση 
µεταξύ των υπεργολάβων, µέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες 
καθώς και τα µέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του συντονισµού µεταξύ του Αναδόχου και 
των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού, αναλύονται οι Νοµοθετικές 
υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νοµοθετικών 
υποχρεώσεων αποτελεί και συµβατική υποχρέωση του υπεργολάβου. 

 Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενηµερώνει τον Ανάδοχο για τα 
στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού εργασίας, 
εφόσον απασχολεί). 

 Οι παραπάνω αρµόδιοι του υπεργολάβου παραλαµβάνουν τις Εκτιµήσεις Επαγγελµατικού 
Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν. Κάθε Εκτίµηση 
Επαγγελµατικού Κινδύνου πρέπει να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της επιχείρησης. 

 Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενηµέρωση του εκπροσώπου του από τον 
Ανάδοχο σχετικά µε τη λειτουργία του εργοταξίου. 

 Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενηµερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους 
και τα µέτρα πρόληψης τους. 

 Εφόσον κριθεί σκόπιµο, ο Ανάδοχος ενηµερώνει τους ήδη εγκατεστηµένους υπεργολάβους για τη 
δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα 
πρόληψης των κινδύνων. Για την αµοιβαία ενηµέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου 
προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα που θα καθοριστούν από τον 
Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν σχετικά 
θέµατα. 

 

5.8 Ενημέρωση Προσωπικού 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να ενηµερώνει 
το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του συνεργείου, καθώς και των 
άλλων συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να ενηµερώνει το προσωπικό για όλα τα σχετικά µέτρα 
προστασίας που λαµβάνονται, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση της 
ενηµέρωσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
 Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενηµερωθεί σχετικά από 

τον Ανάδοχο, ενηµερώνει το συνεργείο του. 

 Μετά από κάθε σύσκεψη για θέµατα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί ενηµέρωση 
του προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέµατα. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 

 
5.9 Εκπαίδευση Προσωπικού 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει να 
εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο επαρκή εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και υγείας µε την ευκαιρία: 

 Της πρόσληψης του 

 Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 

 Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά στην εργασία 
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του. 
Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρµόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να επαναλαµβάνεται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. 
Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, µε τη συνδροµή του τεχνικού ασφαλείας, εκπαιδεύει το 
προσωπικό του µε την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριµένη εκπαίδευση 
συνιστάται να συνδυαστεί µε την ενηµέρωση που προβλέπεται. 

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόµενο στο έργο εργαζόµενο του 
συνεργείου του. 

 Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τη 
διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εµφάνιση νέων κινδύνων και την αύξηση της 
επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 
 

5.10 Τήρηση εντύπων επί τόπου του έργου 

o Ο Ανάδοχος πρέπει να διαβιβάσει στην αρμόδια για το έργο Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την 
έναρξη των εργασιών ειδική εκ των προτέρων γνωστοποίηση (Π.Δ. 305/96 άρθρο 3, παρ. 12). 

o Επί τόπου του έργου τηρείται το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), και το παρόν Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.). 

o Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) πρέπει να το προμηθευτεί από την Επιθεώρηση 
Εργασίας που είναι αρμόδια στην περιοχή που γίνεται το έργο, θεωρημένο απ’ αυτή. ο Ανάδοχος 
του έργου, ή όταν δεν υπάρχει αυτός, ο κύριος του έργου και μάλιστα πριν αρχίσουν οι 
εργασίες, και να φυλάσσεται στον τόπο του (Ν. 1396/83 άρθρο 8 παρ. 1και Απόφαση 130646/84 Ι). 

o Στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), εκτός φυσικά από τα στοιχεία του έργου (αριθμ. 
Οικ. Αδείας, κύριος του έργου, επιβλέποντες μηχανικοί, εργολάβοι κ.λ.π.) πρέπει να αναγράφονται 
οι διαπιστώσεις από τους ελέγχους που γίνονται καθώς και οι αντίστοιχες υποδείξεις για το τι μέτρα 
πρέπει να ληφθούν( Απόφαση 130346/84 II & III). 

o Στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.),δικαιούνται να γράφουν ο επιβλέπων του έργου και 
όσοι η νομοθεσία ορίζει να κάνουν ελέγχους ή δοκιμές. Επίσης μπορούν να γράφουν και οι 
Επιθεωρητές Εργασίας (Ν. 1396/83 άρθρο 8 παρ. 2). 

o Στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), εκτός των άλλων διαπιστώσεων και υποδείξεων για 
την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται οι έλεγχοι των 
ανυψωτικών μηχανημάτων, οι έλεγχοι των συρματόσχοινων, οι έλεγχοι των πρανών των εκσκαφών 
και ο έλεγχος των αντιστηρίξεών τους, οι έλεγχοι μετά από κάθε θεομηνία, ο αριθμός της 
θεωρημένης βεβαίωσης του επιβλέποντος μηχανικού για την καταλληλότητα των ικριωμάτων, η 
άδεια του επιβλέποντος μηχανικού για την εγκατάσταση ανυψωτικής μηχανής σε ικρίωμα. 

 

5.11 Διαχείριση Ατυχημάτων 

Σύμφωνα µε τις προβλέψεις των ΠΔ 17/1996, ΠΔ 305/1996 και ΠΔ 1073/1981 κάθε εργοδότης 
(Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήματος να εξασφαλίζει την παροχή 
πρώτων βοηθειών  στον  παθόντα.  Επίσης πρέπει να µεριµνήσει  για την  ασφαλή διακοµιδή του 
παθόντα σε νοσοκοµειακή µονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). Επίσης πρέπει να 
ενηµερώσει τις αρµόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να 
διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των 
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αιτιών του ατυχήµατος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση του ατυχήµατος 
πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχηµάτων, Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας - γιατρού εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 
εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών). Για τη διαχείριση των 
ατυχηµάτων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία όπως 

τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκοµειακών µονάδων που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο. 

 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρµακείο, οποίο περιέχει κατ’ 
ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα µε τη θέση του έργου και 
το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων σε αυτό. 

 Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενηµέρωση του για θέµατα 
οργάνωσης πρώτων βοηθειών. 

Σε περίπτωση ατυχήµατος: 
 Σε κάθε εργατικό ατύχημα προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες από το φαρμακείο, που είναι 

τοποθετημένο σε προσιτό σημείο, το οποίο με μέριμνα του Αναδόχου, περιέχει πάντα επαρκείς 
ποσότητες φαρμακευτικών ειδών (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 110 παρ.1). Επίσης πρέπει άµεσα να 
ενηµερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα. 

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει βοήθεια από 
ειδικευµένο άτοµο (εντός ή εκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρέπει να ενηµερώσει τον Ανάδοχο για 
το συµβάν. 

 Αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής ο τραυματισμένος πρέπει να μεταφερθεί με μέριμνα του 
Αναδόχου ή του Τεχνικού Ασφαλείας στο πλησιέστερο ιατρείο του ΙΚΑ ή Κέντρο Υγείας ή Γενικό 
Νοσοκομείο, οι διευθύνσεις των οποίων είναι γραμμένες εμφανώς στην θέση που φυλάσσεται το 
φαρμακείο. 

 Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται ο τεχνικός ασφαλείας και ο προϊστάμενος του 
τμήματος όπου ανήκει ο ατυχήσας. 

Μετά το ατύχηµα: 
 Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον απασχολείται), σε 

συνεργασία µε τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συµβάντος και προτείνει 
µέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο µέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση καταγράφεται στο 
Βιβλίο Ατυχηµάτων ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας - γιατρού εργασίας. Επίσης 
πρέπει να ενηµερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 
εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών. 

 Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενηµέρωση των εργαζοµένων του συνεργείου, σχετικά µε 
τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόµοιου ατυχήµατος στο 
µέλλον. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που µπορεί να 
χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. 
 

5.12 Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες 

Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και 
ψύχους κατά τους χειµερινούς. Για την αντιµετώπιση τέτοιων καιρικών φαινοµένων προβλέπονται 
(εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες): 
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 Καθορισµός διαλειµµάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν. 

 Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειµώνα και στις 

 µεσηµεριανές το καλοκαίρι). 
 Διακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς (καύσωνας, ψύχος, θυελλώδεις 

άνεµοι, έντονες βροχοπτώσεις). 

 Παροχή στους εργαζόµενους πόσιµου δροσερού νερού (10-15οC) σε συνθήκες καύσωνα και ζεστών 
ροφηµάτων σε συνθήκες ψύχους. 

 Προγραµµατισµός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερµική καταπόνηση εκτός 
θερµοκρασιακών αιχµών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και µετακύληση ή ενίσχυση του 
ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείµµατα. 

 

5.13 Σήμανση Ασφαλείας 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήµανση ασφάλειας όταν οι 
υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να µειωθούν επαρκώς µε τεχνικά µέσα 
συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 
Η σηµατοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορίζει τη 
λήψη των αναγκαίων εκάστοτε µέτρων προστασίας των εργαζοµένων. 
Η συµµόρφωση µε τη σήµανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς µη εξουσιοδοτηµένος δεν 
επιτρέπεται να τη µετακινεί ή καταστρέφει. 
Στο Παράρτηµα 2 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήµατα ασφάλειας. 
 

6.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85 
 Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής - 

Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94 
 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και 

λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 
 N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 Διεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 

διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν 
σχέση µε αυτή», ΦΕΚ 49Α/84 

 ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως 
τροποποιήθηκε µε το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

 ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
212Α/96 

 ΠΔ1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 
260Α/81 

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση 
µε την  οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα 
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ΠΔ89/1999  (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) 

 ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς 
την  οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

 ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
221Α/94 

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

 ΠΔ778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», ΦΕΚ 
193Α/80 

 ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε  το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

 ΠΔ95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 
88/642/ΕΟΚ»,  ΦΕΚ 34Α/93 

 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην 
έκθεση εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες 
(κραδασµούς), σε  συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός 
και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

 ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων  
µεταλλικών  στοιχείων  για  την  ασφαλή  κατασκευή  και  χρήση 

 µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», ΦΕΚ 
266Β/01 

 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 
Ασφάλειας  και Υγείας  (ΦΑΥ)  ως απαραίτητων  στοιχείων  για την  έγκριση 

 µελέτης  στο   στάδιο  της  οριστικής  µελέτης  ή/και  της  µελέτης  εφαρµογής  σε  κάθε 
Δηµόσιο Έργο», ΦΕΚ  686Β/01 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την  
κατασκευή Δηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 
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ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» 

 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η μελέτη αφορά στην ανάπλαση της πλατείας Τζαβέλα, που βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιοκάστρου 
και περιβάλλεται από τις οδούς Τζαβέλα και Κανάρη. 
 
Σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο (Διανομή οικισμού ΥΓ.1939) η προς μελέτη έκταση αποτελεί το 
οικόπεδο 399 του Ο.Τ. 76  του οικισμού Ωραιοκάστρου με χρήση Πλατείας. Σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ του 
Δήμου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 1043Δ/1987 και ΦΕΚ 996Δ/2003) οι χρήσεις γης στο πρόσωπο των Ο.Τ. 
περιμετρικά της πλατείας ορίζονται ως «Τοπικο Κέντρο – του άρθρου 4 του ΠΔ 23-2-87 -ΦΕΚ166Δ/1987). 
 

 
Εικόνα 1: Η θέση του έργου (πηγή: google earth) 
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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΦΑΥ 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 

    

    

    

    

    

 
 

ΤΜΗΜΑ Β 

 
Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης 
 
1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο αφορά στην ανάπλαση της πλατείας Τζαβέλα, συγκεκριμένα η πρόταση ανάπλασης στοχεύει στην 
ορθολογική διαχείριση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών καθώς και στην αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό του χώρου της πλατείας και περιλαμβάνει: 
1. Την οργάνωση του δικτύου κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών 
2. Την ανάπλαση του χώρου της πλατείας  

 
1. Οργάνωση του δικτύου κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών 
Προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις 
 Οδός Τζαβέλα  διπλής κυκλοφορίας με πλάτος οδοστρώματος 6,5 μ. 
 Οδός Κανάρη μονής κατεύθυνσης προς βορά, με πλάτος οδοστρώματος 3,50 μ. 
 Οδός Πεύκων μονής κατεύθυνσης προς νότο, με πλάτος οδοστρώματος 4,0 μ. 
 Δημιουργία εσοχής στην οδό Πεύκων για την διαμόρφωση στάσης των αστικών λεωφορείων 
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 Δημιουργία εσοχής στην οδό Κανάρη για την στάθμευση 5 επιβατικών αυτοκινήτων 
 Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων απέναντι από το χώρο της πλατείας ώστε να εξασφαλίζεται πλάτος από 

2,0μ έως 5,50μ. ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση και την γεωμετρία του δικτύου 
 Διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στο νοτιοανατολικό τμήμα της πλατείας 
 Δημιουργία οδηγού κυκλοφορίας τυφλών 
 Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ στις προβλεπόμενες θέσεις των διαβάσεων και υποβιβασμός των 

κρασπέδων στις θέσεις  εισόδων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. 
 Σήμανση της κυκλοφορίας 
 Διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 

 
1.1 Ανάπλαση του χώρου της πλατείας  
Βασική παραδοχή της προτεινόμενης ανάπλασης ήταν η διατήρηση του συνόλου της υφιστάμενης ψηλής 
βλάστησης (πεύκα κυπαρίσσια), παράγοντας που περιόρισε της δυνατότητες και την υψομετρική 
διαμόρφωση της περιοχής μελέτης. Τα δένδρα με βάση την υψομετρική τους θέση ομαδοποιήθηκαν 
εντάχθηκαν σε νησίδες με διαφορετικές χρήσεις. Οι υπόλοιπου ελεύθεροι χώροι αξιοποιούνται για 
κοινόχρηστες δραστηριότητες ανάπαυσης ανανέωσης και αναψυχής. Παράλληλα δημιουργείται δίκτυο 
διαδρομών που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ στο σύνολο των επιμέρους χώρων από όλες τις 
πλευρές. Η επιφάνεια της προς ανάπλαση έκτασης της πλατείας, είναι  2.013,07 τμ. 
Ειδικότερα προτείνονται οι εξής επιμέρους παρεμβάσεις: 
 Κατεδάφιση του περιμετρικού τοιχείου της πλατείας, αλλά και του συνόλου των επιμέρους εσωτερικών 

διαμορφώσεων. 
 Κατασκευή δύο νέων τοιχείων στο ανατολικό και νότιο τμήμα της πλατείας ώστε να εναρμονισθεί η 

διαμόρφωση στο υψομετρικό ανάγλυφο, εξασφαλίζοντας  συνέχεια του κοινόχρηστου δικτύου πεζών 
της ευρύτερης περιοχής διαμέσου της πλατείας. 

 Δημιουργία διαδρομών με κλίση έως 5% για την πρόσβαση στο εσωτερικό της πλατείας από βορά, 
δυτικά και νότια, εναρμονισμένους υψομετρικά με το ανάγλυφο της περιοχής 

 Δημιουργία ήπιας κλίμακας με σκαλοπάτια πλάτους πατήματος 1,35 μ. για την σύνδεση του χώρου με 
το πεζοδρόμιο στο δυτικό όριο της πλατείας 

 Διεύρυνση του πεζοδρομίου στο νοτιοανατολικό όριο της πλατείας, εις βάρος πλεονάζοντος 
οδοστρώματος ώστε να δημιουργηθεί  χώρος ικανών διαστάσεων για στάση, ξεκούραση αναψυχή.   

 Δημιουργία μικρού αμφιθεάτρου στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας χωρητικότητας 140 καθήμενων 
και 60-70 επιπλέον ορθίων. 

 Διαμόρφωση του εδάφους της πευκόφυτης νησίδας στο βορειοανατολικό τμήμα ώστε να 
τοποθετηθούν όργανα υπαίθριας γυμναστικής ενηλίκων. 

 Δημιουργία νησίδων για φύτευση καλλωπιστικών θάμνων συνολικής επιφάνειας 186,98 τμ. 
 Διαφοροποίηση τμήματος του δαπέδου της πλατείας του αμφιθεάτρου με την τοποθέτηση φυσικού 

σταθεροποιημένου δαπέδου (kourasanit) για την μείωση των σκληρών επιφανειών και των 
επιφανειακών απορροών των ομβρίων. 

 Επίστρωση του συνόλου των σκληρών επιφανειών με βοτσαλωτό δάπεδο, που εξασφαλίζει ανετότερο 
βάδισμα σε κεκλιμένες επιφάνειες.   

 Τα προτεινόμενα τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος επενδύονται με πέτρα πάχους τουλάχιστον 10 εκ. 
 Σε επιλεγμένες θέσεις περιμετρικά των παρτεριών κατασκευάζονται τοιχεία εξ οπλισμένου 

σκυροδέματος με επένδυση πέτρας. Η στέψη των μικρών αυτών τοιχείων θα γίνει με πλάκα εμφανούς 
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σκυροδέματος πλάτους 40 εκ. και πάχους 10εκ. με τριγωνική εξομάλυνση στις ακμές ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για κάθισμα. 

 Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση 6 ξύλινων παγκακίων με πλάτη.  
 Στο δυτικό όριο της πευκόφυτης νησίδας τοποθετείται βρύση διπλής όψης 
 Τα δένδρα που εμπίπτουν στο δυτικό τμήμα της πλατείας (στην νησίδα που επιστρώνεται με 

κουρασανίτ) εγκιβωτίζονται με πέτρινα τοιχεία μεταβλητού πλάτους (0,30-0,60) που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως ελεύθερα καθιστικά.  

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Αρχικά θα γίνουν καθαιρέσεις των υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχείο διαμορφώσεις και 
πλακοστρώσεις και η απομάκρυνσή του από την περιοχή του έργου. Θα ακολουθήσουν γενικές εκσκαφές 
ώστε να επιτευχθεί το απαραίτητο βάθος των θεμελιώσεων των τοιχίων αντιστήριξης.  Το βάθος των 
εκσκαφών, από την υφιστάμενη τελική επιφάνεια των δαπέδων  θα είναι 40 εκ. Τα υψόμετρα των τελικών 
επιφανειών σημειώνονται στο Σχέδιο Οριζοντιογραφία της πλατείας. Μετά την κατασκευή των τοιχίων 
αντιστήριξης, θα γίνουν εκσκαφές μικρής κλίμακας για να προσαρμοσθεί το έδαφος στην υψομετρία της 
πρότασης και να διαμορφωθεί η υπόβαση των διαμορφώσεων.  
Θα κατασκευασθούν τα προβλεπόμενα κράσπεδα και διαχωριστικά μικρά τοιχία, συμπεριλαμβανομένου 
των κατασκευών εξ οπλισμένου σκυροδέματος. Στην θέση του αμφιθεάτρου. Θα ακολουθήσει διάστρωση 
θραυστού υλικού 3Α πάχους 20εκ. σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί 
η βάση από σκυρόδεμα  C 12/15  μέσου πάχους 10εκ, όπου προβλέπεται βοτσαλωτό δάπεδο και θα 
διαμορφωθούν υψομετρικά οι τελικές επιφάνειες στρώσης του.. Τέλος θα διαστρωθεί το βοτσαλωτό 
δάπεδο και η  διάστρωση κεραμικής ψηφίδας, όπου προβλέπεται φυσικό σταθεροποιημένο δάπεδο 
kourasanit. Πριν από την κατασκευή της υπόβασης και της θα προβλεφθεί, η τοποθέτηση καλωδίων 
γείωσης και σωλήνα PVC Φ90, 6 ατμοσφαιρών, για τον ηλεκτροφωτισμό.  
Επίσης θα κατασκευαστούν φρεάτια στα σημεία όπου προβλέπεται τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων. 
Στις θέσει όπου προβλέπονται νέες φυτεύσεις θα γίνουν τοπικές εκσκαφές και θα αντικατασταθεί το 
φυσικό χώμα με φυτική γη, αφού τοποθετηθεί γεωύφασμα.  
 
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
Τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για την φυτοτεχνική διαμόρφωση είναι η υφιστάμενη βλάστηση που 
εντοπίζεται τόσο εντός της έκτασης της πλατείας όσο και στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού, η ποιότητα 
του υφιστάμενου εδάφους, ο προσανατολισμός και οι περιοχές σκίασης/ηλιασμού, οι αισθητικές και οι 
λειτουργικές απαιτήσεις του χώρου, καθώς και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις και χρήσεις. Το σύνολο των 
φυτοτεχνικών παρεµβάσεων έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ενοποίηση των φυτεύσεων, αλλά και 
εναρμόνιση αυτών µε την αρχιτεκτονική πρόταση.  
Οι βασικές αρχές των φυτοτεχνικών παρεμβάσεων είναι:  
 Χρήση φυτικών ειδών που οι βιολογικές απαιτήσεις τους είναι ίδιες µε τις βιοκλιματικές συνθήκες της 

περιοχής.  
 Η επιλογή των φυτικών ειδών µε βάση το λειτουργικό σκοπό που πρόκειται να ικανοποιήσουν (σκίαση, 

στοιχεία θέας, οριοθέτηση, απόκρυψη, διακοσμητική φύτευση κλπ.) και τα βοτανικά τους 
χαρακτηριστικά τους (τελικές διαστάσεις, σχήµα κόµης, φυλλοβόλο ή αειθαλές, εποχή ανθοφορίας, 
χρώµα άνθους, κλπ.)  

 Το σύνολο των φυτών να εναρµονίζονται µε τα φυτικά είδη του υφιστάµενου τοπίου.  
 Αποφυγή εισαγωγής και φύτευσης εξωτικών και επεκτατικών ειδών.  
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 Περιορισμός εργασιών συντήρησης και ελαχιστοποίηση άρδευσης. 
 
Η φυτοτεχνική πρόταση περιλαμβάνει δένδρα και θάμνους: 
 
Δέντρα  
Σε ότι αφορά τα δέντρα, η πρόταση περιλαμβάνει τη διατήρηση όλων των υφιστάμενων πεύκων και 
κυπαρισσιών που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Οι νέες φυτεύσεις αφορούν σε: 
 2 ελιές, εντός των νέων περιοχών φύτευσης που δημιουργούνται στο βόρειο τμήμα της πλατείας γύρω 

από το αμφιθεατράκι, με σκοπό να αποτελέσουν τα νέα «γλυπτά» της πλατείας και να αναβαθμίσουν 
την αισθητική του χώρου. 

 3 κέλτιδες (μιελικοκιές) στην νησίδα που δημιουργείται νότια της πλατείας.  
 
Θάμνοι 
Η φύτευση θάµνων χαμηλής, µέσης και υψηλής ανάπτυξης, ακολουθεί τις ανάγκες των επιλογών του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα: 
 Για την περιοχή φύτευσης  στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας προτείνεται μίξη από δενδρολίβανο 

έρπων, στίπα και μυρτιάνα.  Οι μυρτιές τοποθετούνται κατά μήκος των κερκίδων με σκοπό να 
δημιουργήσουν ένα χαμηλό «φράχτη» και να  απομονώσουν το χώρο του θεάτρου Στην υπόλοιπη 
έκταση φυτεύονται δενδρολίβανα και στίπες συνθέτοντας μια εικόνα που θυμίζει μεσογειακό λιβάδι.  

 Αντίστοιχα, για την τριγωνική περιοχή φύτευσης στο βορειοανατολικό τμήμα της πλατείας επιλέχθηκε 
μίξη με δενδρολίβανο έρπων, λεβαντίνη, μυρτιά και ρείκι.  

 Στην ανατολική πλευρά της πλατείας, όπου δημιουργείται χώρος με όργανα γυμναστικής, επιλέχθηκαν 
σχίνα και μυρτιές μεσαίας και ψηλής ανάπτυξης τα οποία τοποθετούνται κατά μήκος του πεζοδρομίου 
ώστε να εξασφαλίσουν την αίσθηση απομόνωσης στους χρήστες. Επίσης, κατά μήκος του τοιχίου που 
περιβάλει το χώρο από τη νότια πλευρά φυτεύεται γραμμικά δενδρολίβανο έρπον, και σημειακά 
αγγελική νάνα, με σκοπό να εξομαλύνει το όριο και να διακοσμήσει το τοιχίο που αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο της νότιας όψης της πλατείας.  

 Για την περιοχή φύτευσης στη νότια πλευρά της πλατείας όπου διατηρούνται τα πέντε δέντρα 
χαλεπιού πεύκης προτείνεται για τους ίδιους λόγους η γραμμική φύτευση, και κατά μήκος του τοιχίου, 
με δενδρολίβανο έρπον, και σημειακά αγγελική νάνα. Η υπόλοιπη έκταση δεν διαταράσσεται με σκοπό 
να προστατευθεί το ριζικό σύστημα των υφιστάμενων δέντρων.  

 Στη δυτική πλευρά της πλατείας και κατά μήκος της ράμπας που εισέρχεται στην πλατεία από την οδό 
Πεύκων προτείνεται η δημιουργία χαμηλού «φράχτη» από αγγελικές με σκοπό να οριοθετήσει τον 
κεντρικό χώρο της πλατείας.  
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ΤΜΗΜΑ Γ 

 
Επισημάνσεις 
 
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές - 
επισκευαστές του. 
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Θέσεις δικτύων 
1.1 Ύδρευσης 
1.2 Αποχέτευσης 
1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 
1.4 παροχής διαφόρων αερίων 
1.5 παροχής ατμού 
1.6 Κενού 
1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς 
1.8 Πυρόσβεσης 
1.9 Κλιματισμού 
1.10 Θέρμανσης 
1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 
1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν 
γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες 
Όλα τα έργα είναι ευκόλως ορατά. 
 
 
2. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από τον κεντρικό δρόμο. 
 
3. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο των εγκαταστάσεων του εργοταξίου απαγορεύεται εκτός από το 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την κατασκευή του έργου. Στους χώρους εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης 
αγωγών, οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά όπου απαιτείται, ώστε να υπάρχει πάντα τουλάχιστον μία 
λωρίδα κυκλοφορίας με επαρκές πλάτος για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της διερχόμενης κυκλοφορίας. Η 
κυκλοφορία θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τμήμα ΣΤ’ πέρι “Ειδικών Μέτρων Ασφάλειας”. 
 
4. Χώροι αποθήκευσης 

Τα αδρανή υλικά καθώς και οι σωλήνες αποθηκεύονται σε παρακείμενα του άξονα του υπό κατασκευή έργου 
γήπεδα ή χωράφια, κατόπιν συμφωνίας του αναδόχου με τους ιδιοκτήτες (ενοικίαση), και τις υποδείξεις της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
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5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικινδύνων υλικών. 

Τα σκουπίδια, τα άχρηστα υλικά, και γενικώς τα προϊόντα καθαρισμού του εργοταξίου, θα συλλέγονται, θα 
απομακρύνονται και θα διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται σε στεγασμένο χώρο του εργοταξίου ή στις θέσεις των εργασιών. Τα 
απορρίμματα και υπολείμματα τροφών θα απορρίπτονται στο προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων, θα 
μεταφέρονται σε πλαστικές σακούλες σε κοινοτικό κάδο συλλογής. Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό 
φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα 
αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου και του υποκαταστήματος ΙΚΑ 
που καλύπτει την περιοχή καθώς και τα τηλέφωνα των πλησιέστερων νοσοκομείων. 

 
7. Επικοινωνίες 

Θα υπάρξουν δύο (2), τουλάχιστον, κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα χρησιμοποιεί το κύριο προσωπικό του 
αναδόχου για τις ανάγκες του έργου. 
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ΤΜΗΜΑ Δ 
 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του 
έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να 
αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την 
εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση 
τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.) 

 
1. Εργασίες σε στέγες 
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της στέγης ή 
διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. 
Μεταλλική στέγη προκατασκευασμένης δεξαμενής. 
2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
Συναρμολόγηση μεταλλικής δεξαμενής. 
3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 
Κατασκευή δικτύου ύδρευσης. Κατασκευάζονται φρεάτια τοποθέτησης ειδικών τεμαχίων εκκένωσης και 
αερεξαγωγών. 
5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

 
1. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Ο τεχνικός ασφάλειας και υγείας φροντίζει ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σε κάθε 
τραυματισμένο άτομο και να υπάρχουν διαθέσιμες οι πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
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 βοηθείας στο θύμα. Διαπιστώνεται η κατάσταση του θύματος ως προς 
τις αισθήσεις του. Πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατόν ή μετακίνησή 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 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. 
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2. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα και αφίσες τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας. 

Οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται μέσω αυτών των σημάτων και αφισών, για τους κινδύνους που 
αφορούν την εργασία τους. 
Οι αφίσες ασφαλείας θα είναι σε μορφή σκίτσων, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας. 

 
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός κάθε εργαζόμενου πρέπει να είναι τέτοιου τύπου και σε 
κατάσταση τέτοια, ώστε να μην τον εκθέτει σε κινδύνους. 
Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής με κινούμενα μέρη μηχανημάτων ή με ενεργοποιημένο εξοπλισμό, ή 
όπου η διαδικασία εργασίας είναι τέτοια που υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος : 
 Τα ρούχα των εργαζομένων θα εφαρμόζουν στο σώμα. 

 Κολιέ, βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δακτυλίδια ή παρόμοια αντικείμενα δεν θα φοριούνται. 

 Μαλλιά κεφαλής και προσώπου θα περιορίζονται ή θα έχουν τέτοιο μήκος ώστε να αποφεύγεται 
η περίπτωση να πιαστούν στη διάρκεια της εργασίας. 
 

Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται μηχανήματα κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού 
των ποδιών, θα φορούν προστατευτικά υποδήματα. Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε κίνδυνο 
κινούμενων οχημάτων θα φέρουν ευδιάκριτη ένδυση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όλοι οι 
εργαζόμενοι θα φέρουν υποδήματα κατάλληλα για την προστασία τους. Η σόλα και τα τακούνια των 
παπουτσιών θα είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ολίσθησης. Υποδήματα 
που έχουν φτάσει σε σημείο φθοράς τέτοιο που δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία, δεν θα 
χρησιμοποιούνται. 
Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους χώρους όπου είναι ενδεχόμενος ο 
κίνδυνος πτώσης ή εκτόξευσης αντικειμένων, ή κίνδυνος από άλλες επικίνδυνες επαφές. 
 
Όταν οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, θα φέρουν μη αγώγιμο 
προστατευτικό εξοπλισμό για το κεφάλι, που θα έχει την κατάλληλη αντίσταση για την υπάρχουσα 
τάση. Όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε δυνατούς ανέμους ή άλλες συνθήκες που ίσως επιφέρουν την 
απώλεια του εξοπλισμού αυτού, θα δένεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του. Όλα 
τα άτομα που χειρίζονται υλικά που ενδεχομένως τραυματίσουν ή ερεθίσουν τα χέρια, θα φέρουν 
προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την αποφυγή τέτοιων τραυματισμών. 

 

Χοντρά γυαλιά, προστατευτικά καλύμματα προσώπου ή άλλου τέτοιου είδους προστασία για τα μάτια, 
κατάλληλα για την εργασία που εκτελείται, είναι υποχρεωτικά για κάθε εργαζόμενο που: 
 Χειρίζεται ή εκτίθεται σε υλικό το οποίο ενδεχομένως προκαλέσει τραυματισμό ή ερεθισμό των 

ματιών. 
 Ασχολείται με εργασία όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών. 

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός θα διατηρείται σε καλή κατάσταση από άποψη υγιεινής και 
λειτουργίας. 
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4. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της αρμόδιας 
αρχής. Εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να είναι τοποθετημένος σε κάθε θέση όπου υπάρχει κίνδυνος 
πρόκλησης πυρκαΐάς. Οι σωληνώσεις πυρόσβεσης πρέπει να είναι ξεχωριστές από τις συνήθεις. Οι 
κύριες βάνες πρέπει να είναι πάντα ανοιχτές και σε θέση εύκολα προσιτή. Μετά το πέρας της 
κατασκευής των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, θα τοποθετηθούν πυροσβεστήρες, σε χώρο του 
συνεργείου και στο χώρο όπου βρίσκεται η αντλία καυσίμων. Ο χώρος του εργοταξίου γύρω από τις 
δεξαμενές καυσίμων και την αντλία θα διατηρείται καθαρός και αποψιλωμένος και θα υπάρχει 
πινακίδα που θα απαγορεύει τη γυμνή φλόγα και το κάπνισμα. 

 
5. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός θα φέρουν την κατάλληλη προστασία ώστε να αποφεύγεται η επαφή 
των εργαζομένων με κινούμενα τμήματα αυτών και να παρεμποδίζεται η πρόσβαση των εργαζομένων  
σε χώρους λειτουργίας που θεωρούνται επικίνδυνοι. Τα προστατευτικά μέτρα θα είναι σχεδιασμένα, 
κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και συντηρημένα ώστε να είναι ικανά να εκτελούν αποδοτικά τις 
λειτουργίες για τις οποίες προορίζονται. Περιστρεφόμενοι άξονες, σύνδεσμοι και δακτύλιοι, βίδες και 
κοχλίες, θα προστατεύονται όπου είναι ενδεχόμενη η επαφή με εργαζόμενους. Όλοι οι τροχοί 
λείανσης θα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα επαρκούς αντοχής. Σε εργασίες τροχίσματος-
μονταρίσματος σωλήνων επιβάλλεται η χρήση ειδικών γαντιών και μάσκας. 

Η συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα κινούμενα 
μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους. Οι μεταφερόμενες κλίμακες θα επιθεωρούνται πριν 
τη χρήση και δεν θα χρησιμοποιούνται κλίμακες με χαλαρά ή σπασμένα σκαλοπάτια ή άλλες 
επικίνδυνες ατέλειες. 

 
6. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο κινητός εξοπλισμός θα διατηρείται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η λειτουργία επιθεώρηση, 
επισκευή, συντήρηση και τροποποίηση θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού θα γίνεται μόνον όταν ο εξοπλισμός δεν είναι σε 
λειτουργία, εκτός όπου η συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη διαδικασία 
συντήρησης και αφού παρέχονται ασφαλή μέσα για αυτό. 
Ο κινητός εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με : 
 τρόπο φωτισμού της διαδρομής που διανύει, μπροστά και πίσω, όταν λειτουργεί κατά περιοδούς 

ανεπαρκούς φωτισμού και δυσμενών ατμοσφαιρικών συνθηκών. 
 Πρόσθετα φώτα όπου είναι απαραίτητα για τον επαρκή φωτισμό του χώρου εργασίας γύρω από 

τον ειδικό εξοπλισμό. 

 Έναν καθρέπτη ή καθρέπτες, παρέχοντας στον χειριστή μη παραποιημένη θέα πίσω από το όχημα  
ή σύμπλεγμα οχημάτων. 

 
Το δάπεδο του κινητού εξοπλισμού θα διατηρείται ελεύθερο από υλικά, εργαλεία ή αντικείμενα τα οποία: 
1) Αποτελούν κίνδυνο για πτώση 
2) Παρεμποδίζουν του έλεγχο του οχήματος 
3) Αποτελούν κίνδυνο για το χειριστή ή άλλους επιβάτες στην περίπτωση ατυχήματος 
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Κανένας εργαζόμενος δεν θα επιβιβάζεται, ούτε θα εγκαταλείπει όχημα, ενόσω αυτό βρίσκεται σε 
κίνηση, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κανένας εργαζόμενος δεν θα επιβιβάζεται, ούτε θα 
εγκαταλείπει όχημα, ενόσω αυτό βρίσκεται σε κίνηση, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κανένας 
εργαζόμενος δεν θα χειρίζεται κινητό εξοπλισμό, εκτός αν ο χειριστής: 
1) Είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατάλληλης κατηγορίας όπου αυτό απαιτείται από νομοθετικές 

διατάξεις. 
2) Γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας που αφορούν το όχημα, και 
3) Έχει ειδικευτεί να χειρίζεται τον εξοπλισμό. 
 
Όταν ο χειριστής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι ο εξοπλισμός ή το φορτίο είναι επικίνδυνο, πρέπει να 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 
 
7. ΓΕΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
Οι γερανοί, φορτωτήρες και παρόμοιος εξοπλισμός ανύψωσης θα σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, 
αναγείρεται, θα συντηρείται και θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του έργου και τις σχετικές 
νομοθετικές διατάξεις. Δεν θα υπερβαίνουν το ασφαλές φορτίο λειτουργίας, το οποίο καθορίζεται από: 
 Το κατασκευαστή του εξοπλισμού, ή 
 Διπλωματούχο μηχανικό 
 

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. Οι γερανοί, φορτωτήρες και ανυψωτήρες θα 
επιθεωρούνται συχνά και θα διατηρούνται σε κατάσταση τέτοια ώστε κάθε τμήμα να είναι ικανό να 
εκτελέσει την αρχικά προοριζόμενη λειτουργία με επαρκή περιθώρια ασφαλείας. Αν η επιθεώρηση 
αποκαλύψει οποιαδήποτε κατάσταση η οποία θέτει σε κίνδυνο τους εργαζόμενους, ο εξοπλισμός δεν θα 
χρησιμοποιηθεί έως ότου διορθωθεί η επικίνδυνη αυτή κατάσταση. 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. 
 
Οι χειριστές εξοπλισμού θα φροντίσουν ώστε να δίνονται προειδοποιητικά σήματα όταν απαιτείται.  
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. Κανένας εργαζόμενος δεν 
θα χειρίζεται εξοπλισμό ανύψωσης, μέχρις ότου επιδείξει ότι είναι ικανός χειριστής, ότι γνωρίζει τις 
λειτουργίας του εξοπλισμού και έχει οδηγίες και εξουσιοδότηση να χειριστεί τον εξοπλισμό. 
 
Οι χειριστές του εξοπλισμού ανύψωσης δεν θα περνούν φορτία πάνω από εργαζόμενους, εκτός αν δεν 
υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές λύσεις και τότε πάλι μόνο αν οι εργαζόμενοι έχουν προειδοποιηθεί για 
τον κίνδυνο με τη χρήση ευδιάκριτου συναγερμού. Τα φορεία θα τοποθετούνται και θα στηρίζονται 
ασφαλώς πριν αποσυνδεθούν από τον γάντζο. 
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8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Απαγορεύεται οι εργαζόμενοι: 
 Να επιτρέπουν λάδι ή πετρέλαιο να έρθει σε επαφή με φιάλες οξυγόνου, βάνες, ρυθμιστές ή άλλα 

εξαρτήματα, ή 

 Να χειρίζονται φιάλες ή εξαρτήματα οξυγόνου με λαδωμένα χέρια ή γάντια. 
 Οξυγόνο δεν θα χρησιμοποιείται: 
 Σε αεροκίνητα εργαλεία 
 Για την έναρξη λειτουργίας κινητήρων εσωτερικής καύσης 
 Για τον καθαρισμό ρουχισμού ή εξοπλισμού 
 Για τη δημιουργία πίεσης 
 Για τον εξαερισμό των χώρων εργασίας 
 
9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός, 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 μετατόπισή του θα συντελούσε στην αστάθεια του. 
 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών θα παρέχονται χώροι εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ανέγερσης. Αυτοί οι χώροι μπορεί να είναι δάπεδα, καταστρώματα ή ξυλότυποι. Προσωρινά δάπεδα, 
καταστρώματα ή ξυλότυποι θα τοποθετούνται στο επίπεδο όπου εκτελείται η εργασία. Αν δεν είναι 
εφικτό, ένα προσωρινό δάπεδο θα τοποθετηθεί σε επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στο επίπεδο 
εργασίας. Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από 
τραυματισμό λόγω πτώσης από μη προφυλαγμένα ανοίγματα των κατασκευών σε κάθε επίπεδο 3m ή 
περισσότερο πάνω από το έδαφος. Η προστασία αυτή παρέχεται με κιγκλιδώματα, ζώνες ασφαλείας ή 
άλλα μέσα. Κάθε άνοιγμα δαπέδου ή οροφής που αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζόμενους θα 
καλύπτεται ή θα έχει προστατευτικά κιγκλιδώματα. 
 
Όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης υλικών σε χώρους εργασίας, θα παρεμποδίζεται η είσοδος σε αυτούς 
τους χώρους και θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες. Οι εργαζόμενοι που εισέρχονται σε χώρους 
όπου γίνονται εργασίες κατασκευής, επισκευής, κατεδάφισης ή εκσκαφές, θα φέρουν προστατευτικά 
κράνη και δεν θα τα βγάζουν ενόσω βρίσκονται σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος από πτώση 
αντικειμένων. 
 
11. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Όλες οι εργασίες εκσκαφής θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 
των κανονισμών. Πριν την έναρξη των εκσκαφών σε κάθε περιοχή όπου υπάρχουν υπόγειες 
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εγκαταστάσεις κοινωφελών δικτύων, συμπεριλαμβανόμενων πετρελαίου, αερίου, ατμού, νερού, 
αποχέτευσης και γραμμής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θα διαπιστώνεται με ακρίβεια η θέση αυτών 
των δικτύων. Εργασίες εκσκαφής ή διάτρησης κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις, θα γίνονται τηρούμενων 
των σχετικών διαδικασιών και ενεργειών με τους Ο.Κ.Ω.. Δένδρα που βρίσκονται μέσα ή κοντά στην 
περιοχή εκσκαφής θα απομακρύνονται πριν την έναρξη των εργασιών. 
 
Όταν εκτελούνται εργασίες μέσα σε εκσκαφές, τα πρανή θα κλιμακώνονται ή διαφορετικά θα 
σταθεροποιούνται ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση υλικών ή πτώση βράχων. Θα παρέχονται μέσα 
προστασίας από επικίνδυνη διάβρωση των πρανών λόγω επιφανειακού νερού. Στις τάφρους και άλλες 
εκσκαφές, το ύψος οποιουδήποτε ασταθούς μετώπου δεν θα υπερβαίνει το μέγιστο ασφαλές ύψος για 
τα μέσα εκσκαφής που χρησιμοποιούνται. 
 
Η κλιμάκωση θα γίνεται από πάνω προς τα κάτω και οι χώροι, όπου θα τοποθετούνται τα υλικά, θα είναι 
ελεύθεροι από εργαζομένους και εξοπλισμό. Θα λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
ατμόσφαιρα στις εκσκαφές όπου εργάζονται άτομα, είναι ελεύθερη από επικίνδυνες ποσότητες σκόνης, 
υδρατμών και αερίων και ότι περιέχει επαρκή ποσότητα οξυγόνου, ώστε να αποφεύγεται ο 
οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους εργαζόμενους. Όλοι εργαζόμενοι που εισέρχονται σε χώρο όπου 
εκτελούνται εκσκαφές, θα φέρουν προστατευτικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την έκθεση τους στο χώρο 
αυτό. 
 
Οι χειριστές θα χρησιμοποιούν μηχανήματα ή οχήματα τύπου στον οποίο εκπαιδευτεί. Οι χειριστές θα 
φροντίζουν ώστε τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να 
είναι σωστά συντηρημένα. Θα δίνουν τη δέουσα προσοχή σε εμπόδια στο δρόμο τους, όπως καλώδια 
κ.λ.π. και θα αναφέρουν αμέσως στον υπεύθυνο οποιοδήποτε ελάττωμα του μηχανήματος ή του 
οχήματος τους. Θα φροντίζουν ώστε τα φρένα και οι κλειδαριές ασφαλείας να είναι ασφαλισμένα πριν 
εγκαταλείψουν το όχημα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. 
 
12. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των ξυλοτύπων για κάθε εργασία και όλα τα αντικείμενα των 
σκυροδετήσεων θα ετοιμάζονται και ελέγχονται πριν την έναρξη της σκυροδέτησης. Οι ξυλότυποι θα 
κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εγγυημένη η αντοχή τους στη φόρτιση του νωπού 
σκυροδέματος. Θα εγκαθίστανται σκάλες, σκαλωσιές, προσωρινά πεζοδρόμια κ.λ.π. ώστε να 
επιτρέπεται στους χειριστές να πλησιάζουν ασφαλώς όλα τα τμήματα της σκυροδέτησης. Την ώρα της 
σκυροδέτησης, όλοι οι εργαζόμενοι που πρέπει να βρίσκονται κάτω από τους ξυλότυπους, θα 
βρίσκονται σε θέσεις όπου δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεμα. Δεν θα εφαρμόζονται φορτία σε 
σκυρόδεμα που δεν έχει σκληρυνθεί, εκτός αν επιτρέπεται από τις προδιαγραφές των ξυλοτύπων. 
 
Στην περίπτωση σκυροδέτησης δαπέδων, όλα τα ανοίγματα θα έχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα. 
Όπου παρατηρείται αδυναμία, καθίζηση ή παραμόρφωση των ξυλοτύπων, θα σταματήσει αμέσως η 
φόρτωση και δεν θα ξαναρχίσει μέχρις ότου επισκευαστεί ή ενισχυθεί ο ξυλότυπος. Οι άκρες του 
οπλισμού που προεξέχουν και αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους θα φυλάσσονται 
κατάλληλα.Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με τις εργασίες αποσυναρμολόγησης θα φέρουν τον 
απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό (κράνος, ζώνη ασφαλείας, κατάλληλα παπούτσια κ.λ.π.). 
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13. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Όπου υλικά συγκόλλησης, επικάλυψης, επιχρίσματα, διαλυτικά και παρόμοιες ουσίες περιέχουν 
εύφλεκτα συστατικά ή συστατικά τα οποία πιθανώς να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των 
εργαζομένων, θα εξασφαλίζεται ασφαλής τρόπος χειρισμού και χρήσης των υλικών αυτών, καθώς και 
πληροφόρηση προς όλους τους εργαζόμενους σχετικά με τη βλαβερή φύση των υλικών. Οι εργαζόμενοι 
θα φέρουν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για μάτια και δέρμα. 
Βλαβερά ή εύφλεκτα προωθητικά δεν θα χρησιμοποιούνται για επικάλυψη με ψεκασμό. 
 
14.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Μόνο ειδικευμένοι εργαζόμενοι θα απασχολούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Οι 
επιδιορθώσεις γεννητριών ρεύματος και κάθε μηχανισμού με ηλεκτρικά προβλήματα, θα γίνονται μόνο 
από υπεύθυνους ηλεκτρολόγους του έργου. Πριν την εργασία σε απενεργοποιημένο τμήμα του 
συστήματος, ο υπεύθυνος εργαζόμενος θα φροντίσει ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από 
την επανεργοποίηση. Δεν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό. Τα φορητά εργαλεία θα φορτίζονται με ηλεκτρική ενέργεια 48 Ν/οΚδ. 
 
15.  ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 
Οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες ηλεκτροσυγκολλήσεων, συγκολλήσεων αερίου και κοπτικών 

εργαλείων θα είναι σύμφωνα με : 
 Τις συστάσεις του κατασκευαστή 
 Τις προδιαγραφές του έργου 
 Τις σχετικές διατάξεις 
 

Δεν θα εκτελούνται ηλεκτροσυγκολλήσεις εκτός εάν όλοι οι εκτεθειμένοι σε ακτινοβολία εργαζόμενοι 
φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας ματιών ή αν προστατεύονται από 

 Όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι κυκλοφορίας είναι 
μεγάλοι, οι ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν χρησιμοποιείται σύστημα σηματοδότησης. 

 Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης για 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή όταν υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή 
κατασκευές προεξέχουν σε μία διασταύρωση και έτσι παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. 

 Όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση 
όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση. 

 Σε περιοχές μεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται  προσωρινή προστασία 
ενόσω όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας ανεγείρονται ή αφαιρούνται. 

 Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα 
διαθέσιμα. 

 Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζομένους, εξοπλισμό και 
κυκλοφορία μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας. 
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Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί : 

 Κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία 
 Κράνος με φωσφορίζουσα ταινία 
 Τρόπο επικοινωνίας με τους άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν είναι ορατοί 

μεταξύ τους 
 Φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας 
 

16. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Ο υπεύθυνος εργοδηγός θα περιφράσσει τον χώρο εργασιών μετά το τέλος της εργασίας  με 
ανακλαστικό κόκκινο πλέγμα και θα τοποθετούνται οι κατάλληλες σημάνσεις για την κυκλοφορία στην 
περιοχή, αν απαιτείται. Θα εξασφαλίζεται ο περιορισμός των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και  
γενικότερα των υλικών του έργου σε ασφαλείς χώρους εντός του κόκκινου πλέγματος. 

Θα γίνεται επιθεώρηση των διαβάσεων των πεζών και των αυτοκινήτων ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους. Θα υπάρχουν αναρτημένες πινακίδες με τα στοιχεία του έργου σε κατάλληλα 
σημεία. 
 
 

ΤΜΗΜΑ Ε 
 

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών 
του 

1. Σε συνεννόηση με την υπηρεσία  
επίβλεψης  
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           πολ/κός μηχ/κός με α' βαθμό                πολ/κός μηχ/κός τ.ε. με α' βαθμό                   τοπ/φος μηχ/κός  με α' βαθμό    

         Μιχαηλίδης Ιωάννης 
            Μηχ/γος μηχ/κός με α' βαθμό                 
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