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Ρ Δ Σ Λ Η  Θ Ζ       Δ Θ Θ Δ Π Ζ 

 
         Ζ παξνχζα  κειέηε  αθνξά  ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο πιαθφζηξσζεο ηνπ δεκνηηθνχ δξφκνπ πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηε 
πιαηεία ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο ηεο Ξεγήο, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ινπηξνπφιεσο Θεξκήο ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ φπσο θαίλεηαη 
ζηνπο ράξηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε παξνχζα κειέηε θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ηνπ νηθηζκνχ. Ππγθεθξηκέλα ζα εθηειεζηνχλ 
εξγαζίεο εθζθαθήο, θαζαίξεζεο πθηζηάκελεο πιαθφζηξσζεο κεηά πξνζνρήο, αλαθαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσκάησλ απφ 
ζξαπζηά αδξαλή πιηθά, θαηαζθεπή βάζεο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 πνπ ζα έρεη πάρνο 0,12κ. θαη ζα είλαη νπιηζκέλε 
κε δνκηθφ πιέγκα Ρ131. Ζ πιαθφζηξσζε ζα γίλεη κε αθαλφληζηεο θπζηθέο πέηξεο εξπζξνχ ρξψκαηνο (απνδεθηή απφρξσζε απφ 
αλνηρηφ σο ζθνχξν θφθθηλν) φπσο θαίλνληαη ζην ζρέδην πνπ ζπλνδεχεη ηε κειέηε. 

Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε βάζε : 
Α. Ρελ κειέηε ηνπ έξγνπ φπσο απηή ζπληάρζεθε απφ ηελ Γ.Ρ..Γ. Ιέζβνπ 
Β. Ρηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο  
Γ. Ρηο ηζρχνπζεο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

Ρα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εθζθαθέο ησλ ζα κεηαθέξνληαη ζηνλ ΣΡΑ. Γελ ζα εθηειεζζνχλ εθζθαθέο πέξαλ 
ησλ απαξαηηήησο αλαγθαίσλ. 

Κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ην έξγν ζα είλαη νινθιεξσκέλν ιεηηνπξγηθφ θαη απηνπξνζηαηεπφκελν. 
Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δνθηκέο πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ 

ηελ ππεξεζία  θαη αθνξνχλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.  
Ζ  ΠΖΚΑΛΠΖ  ΡΥΛ  ΔΘΡΔΙΝΚΔΛΥΛ  ΔΟΓΥΛ  ΔΗΛΑΗ  ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΘΑΗ  Ζ   ΚΖ  

ΡΖΟΖΠΖ  ΡΖΠ  ΠΛΔΞΑΓΔΡΑΗ  ΞΝΗΛΗΘΔΠ  ΔΘΖΛΔΠ .   
Νη ινγαξηαζκνί ζα ζπλνδεχνληαη απφ πιήξεο αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο κε φια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα θαη ζθαξηθήκαηα 

πνπ ζα θάλνπλ θαηαλνεηέο ηηο επηκεηξήζεηο .  
Νη  ηηκέο  κνλάδνο  ηνπ  Ρηκνινγίνπ  ηεο  πεξεζίαο ηζρχνπλ  αλεμάξηεηα απφ  ηε  ζέζε  παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο  

ησλ  πιηθψλ  θαη  αλεμάξηεηα  απφ  ην  κέγεζνο  ησλ  εθηεινχκελσλ  εξγαζηψλ .  
Ζ  αλάιεςε  θαηαζθεπήο  ηνπ  έξγνπ  απφ  ηνλ  αλάδνρν απνηειεί  ακάρεην  ηεθκήξην   φηη  απηφο  γλσξίδεη  άξηζηα  

ηηο  ηνπηθέο  ζπλζήθεο  ηνπ  έξγνπ,  φηη  ηηο  απνδέρεηαη  ρσξίο  επηθχιαμε θαη  φηη  δε  δηθαηνχηαη  λα  επηθαιεζηεί  ιφγνπο  
έιιεηςεο  πιηθψλ  γηα  λα  δηθαηνινγήζεη  ηπρφλ  θαζπζηεξήζεηο  ζηελ  εθηέιεζε  ησλ   εξγαζηψλ  θαη  φηη  απνδέρεηαη  ηελ  ηζρχ  
ησλ  ζπκβαηηθψλ  ηηκψλ  αλεμάξηεηα  απφ  ηηο  ηπρφλ  δπζθνιίεο  θαη  εηδηθέο  ζπλζήθεο  πνπ  ζα  παξνπζηαζηνχλ  θαηά  ηελ  
εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ. 

Ρν  ζπλνιηθφ  νηθνλνκηθφ  αληηθείκελν  ηεο  κειέηεο κε  ην  Φ.Ξ.Α.  είλαη είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο επξψ (23.000,00 €).  
Ν ρξφλνο  πεξαίσζεο  ησλ  εξγαζηψλ  είλαη  180  εκεξνινγηαθέο εκέξεο  θαη  κε ηελ  αλάιεςε θαηαζθεπήο  ηνπ  

έξγνπ  ν  αλάδνρνο  ζχκθσλα  κε  ηελ  πθηζηακέλε  Λνκνζεζία  νθείιεη  λα  θαηαζέζεη  ζηελ  πεξεζία  ρξνλνδηάγξακκα 
εθηέιεζεο ησλ  εξγαζηψλ  ζπκκνξθνχκελνο  κε  ηηο  πξνηεξαηφηεηεο  πνπ  ζα  ζέζεη ν  Γήκνο  Ιέζβνπ. 
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ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΖ 

 
Ρ.Θ. ΞΖΓΖΠ 
ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΝΚΝ 
½*(3,90+2,65)*14,30=46,83 
½*(2,65+2,50)*20,80=53,56 
2,50*19,60=49,00 
½*(2,50+2,60)*12,70=32,39 
3,50*4,00=14,00 
 
Κεξηθφ Πχλνιν 195,78η.κ. 
Πηξνγγπινπνίεζε 0,22θ.κ. 
Πχλνιν 196,00θ.κ. 
 
Δθζθαθέο Γαηψδε – εκηβξαρψδε 
196,00*0,20*50%=19,60θ.κ. 
Πηξνγγπινπνίεζε 0,40θ.κ. 
Πχλνιν 20,00θ.κ. 
 
Δθζθαθέο Βξαρψδε 196,00*0,20*50%+196,00*0,15=49,00θ.κ. 
Πηξνγγπινπνίεζε 1,00θ.κ. 
Πχλνιν 50,00θ.κ. 
 
Απνμήισζε πέηξαο 
196,00η.κ. 
 
Πθπξφδεκα 
196,00*0,12=23,52θ.κ. 
Πηξνγγπινπνίεζε 0,48θ.κ. 
Πχλνιν 24,00θ.κ. 
 
Νπιηζκφο 
196,00*2,00=392,00θηιά 
Πηξνγγπινπνίεζε 0,00θηιά 
Πχλνιν 392,00θηιά 
 
Αλχςσζε – Θαηαβίβαζε θξεαηίσλ 
4ηεκ 
 
Ξιαθφζηξσζε 
196,00η.κ. 
 
πφβαζε 
196,00*0,10=19,60θ.κ. 
Πηξνγγπινπνίεζε 0,40θ.κ. 
Πχλνιν 20,00θ.κ. 

       ΚΡΗΙΖΛΖ  03/02/2014 
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  ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΖ   

      

α/α Ξεξηγξαθή Θσδηθόο Α.Ρ. 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
Ξνζόηεηα 

 ΝΚΑΓΑ Α - ΣΩΚΑΡΝΟΓΗΘΑ     

1 Γενικές εκζκαθές ζε έδαθος γαιώδες -
ημιβραχώδες 

Α-2 1 m3 20,00 

2 Γενικές εκζκαθές ζε έδαθος βραχώδες 
χωρίς χρήζη εκρηκηικών 

Α-3.3 2 m3 50,00 

3 Θαζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ ζε 
πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% 

22.20.02 3 M2 196,00 

 ΝΚΑΓΑ Β - ΡΔΣΛΗΘΑ     

4 
Θαηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδψλ ηάθξσλ, 

ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο 
γεθπξψλ θιπ κε ζθπξφδεκα C16/20 

Β.29.3.1 4 m3 24,00 

5 Σαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα B500C εθηφο 
ππνγείσλ έξγσλ 

Β.30.3 5 kg 392,00 

6 Ξξνζαξκνγή ζηάζκεο πθηζηακέλνπ 
θξεαηίνπ επί αλαθαηαζθεπαδνκέλνπ 

πεδνδξνκίνπ 

Β.85 6 ηεκ 4 

7 Ξξνζζεηε απνδεκίσζε ζθπξνδέκαηνο 
C16/20 ινγσ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο 

ΛΑ 1.2 7 κ3 24,00 

8 
Ξξνζζεηε απνδεκίσζε ραιχβδηλνπ 

νπιηζκνχ ιφγσ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο 

ΛΑ 4.1 8 kgr 392,00 

9 Δπηζηξψζεηο κε θπζηθέο πέηξεο 
αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο κέζνπ πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 8 εθ 

ΠΣ 7311.01 9 m2 196,00 

10 πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο Γ-1.1 10 m3 20,00 

 

       ΚΡΗΙΖΛΖ  03/02/2014 
Ν  ΠΛΡΑΜΑΠ 
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ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ    ΔΟΓΝ: ΞΙΑΘΝΠΡΟΩΠΖ ΡΝΞΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΝΠ 

ΓΖΚΝΠ ΙΔΠΒΝ                                                                  ΞΖΓΖΠ    

Ρ..Γ.Ι         

α/
α 

Ξεξηγξαθή Θσδηθόο  Α.Ρ. 
Θσδηθόο 

αλαζεώξε
ζεο 

Κνλάδα 
Κέηξε-

ζεο 

Ξνζό-
ηεηα 

Ρηκή 
κνλάδνο  

€ 

Κεξηθή 
Γαπάλε       

€      

Νιηθή   
Γαπάλε      € 

  
ΝΚΑΓΑ Α - 
ΣΩΚΑΡΝΟΓΗΘΑ 

      
  

        

1 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο 
γαηψδεο -εκηβξαρψδεο  

Α-2 1 ΝΓΝ-1123Α m3 20 4,90  98,00   

2 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο 
βξαρψδεο ρσξίο ρξήζε 
εθξεθηηθψλ 

Α-3.3 2 ΝΓΝ-1133Α m3 50 12,40  620,00   

3 Θαζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ 
δαπέδσλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 
50% 

22.20.02 3 
ΝΗΘ-2237 

m2 196 11,20  2.195,20   

  Πύλνιν Νκάδαο Α             2.913,20   

                    

  ΝΚΑΓΑ Β - ΡΔΣΛΗΘΑ                 

4 Θαηαζθεπή ξείζξσλ, 
ηξαπεδνεηδψλ ηάθξσλ, 
ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο 
ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θιπ κε 
ζθπξφδεκα C16/20 

Β.29.3.1 4 

ΝΓΝ-2532 

m3 24 94,20  2.260,80   

5 
Σαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα 
B500C εθηφο ππνγείσλ έξγσλ 

Β.30.3 5 

ΓΟ-7018 

kg 392 1,15  450,80   

6 Ξξνζαξκνγή ζηάζκεο 
πθηζηακέλνπ θξεαηίνπ επί 
αλαθαηαζθεπαδνκέλνπ 
πεδνδξνκίνπ 

Β.85 6 

ΝΓΝ-2548 

ηεκ 4 40,30  161,20 

  

7 
Ξξφζζεηε απνδεκίσζε 
ζθπξνδέκαηνο C16/20 ινγσ 
ζαιάζζηαο κεηαθνξάο 

ΛΑ 1.2 7   κ3 24 11,20  268,80 

  

8 
Ξξφζζεηε απνδεκίσζε 
ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ ιφγσ 
ζαιάζζηαο κεηαθνξάο 

ΛΑ 4.1 8   kgr 392 0,07  27,44 

  

9 Δπηζηξψζεηο κε θπζηθέο 
πέηξεο αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο 
κέζνπ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 8 
εθ  

ΠΣ 
7311.01 

9 

ΝΗΘ 7311 

m2 196 31,00  6.076,00   

10 πφβαζε νδνζηξσζίαο 
κεηαβιεηνχ πάρνπο 

Γ-1.1 10 ΝΓΝ-3121.Β m3 20 12,76  255,20   

  Πύλνιν Νκάδαο Β     
  

  9.500,24   

  Άζξνηζκα εξγαζηώλ               12.413,44 

  ΓΔ& ΝΔ 18%       18%       2.234,42 

  Άζξνηζκα               14.647,86 

  Απξόβιεπηα       15%       2.197,18 

  Άζξνηζκα               16.845,04 

  Αλαζεσξήζεηο               0,00 

  Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο               2.982,55 

  Άζξνηζκα               19.827,59 

  ΦΞΑ       16%       3.172,41 



   

  ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ               23.000,00 

          
 

ΚΡΗΙΖΛΖ 03/02/2014 

Ο ΤΠΑΛΛΗΛΟ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 
ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ -  
ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ - Κ ΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
& ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ 

Η  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ 
ΛΔΒΟΤ 

   

 

 

 

  

 

 

 

Ν. ΠΔΡΓΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

                   ΝΕΣ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΗ 3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

Aληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Δξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε 
Γηαθήξπμε. 

 
1. Νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ. Νη ηηκέο κνλάδνο 
πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο 
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Ρεχρε 
Γεκνπξάηεζεο. 
 
Θακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 
κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα 
ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 
 
Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 
πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

 
1.1 Θάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, 

εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Ξ.Α. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο 
κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  
 

1.2 Νη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, 
κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ 
απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο 
ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, 
πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ.  

  
 Νκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ 

πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο 
απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ.Π.. θαη ηνπο 
ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.3 Νη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Η.Θ.Α., ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ 
ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε Ππιινγηθέο Ππκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, 
νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ 
έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ 
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ 
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) 
εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

 
1.4 Νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη 

ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο 
θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.5 Νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά 

ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ 
πεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Ξεξηβαιινληηθνχο Νξνπο. 

 
1.6 Νη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ 

πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην 
εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο πεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

 
1.7 Νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-
ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

 
Πηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, 
θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη 
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα 
θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε 
απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο 



   

(βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε 
βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ πεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Ξεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  
 
Νη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
(α)  Νηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 
(β)  Νηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί 

πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
 
1.8 Ρα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα 

κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη 
ζηελ Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ. 

 
1.9 Νη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε 

ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ 
ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 
βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, 
θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο 
ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπο.  

 
1.10 Νη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ 

ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρ.Π.. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί 
έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

 
1.11 Νη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε 
ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, 
βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη 
κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη 
θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Θπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ 
απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.  

 
Ξεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
 

1.12 Νη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ 
πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ 
ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  
 Ξεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Κειέηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

 
1.13 Νη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ 

νθείινληαη: 
 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ν.Θ.Υ. θιπ.),  
(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  
(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο 

(Ξ.ΞΝ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΑx θιπ.),  
(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  
(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 
αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ν.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  
(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια 
έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 
1.14 Νη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
 
(1) Νη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαηξαίηεην απφ ηελ πεξεζία ή ηηο αξκφδηεο 
Αξρέο  

 



   

(2) Νη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη 
νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ 
πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ 
ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ 
κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο 
θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ 
θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

 
1.15 Νη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο 

ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο 
(φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ 
εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο 
αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο 
απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθειείαο 
[ΝΘΥ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΞΞΔ), ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο 
θαη γείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη γείαο ηνπ Δξγνπ (ΠΑ-ΦΑ). 

 
1.16 Νη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη 

δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο 
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο πεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο 
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ πεξεζία πξνο έιεγρν. 

  
1.17 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 
 
1.18 Νη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο 

ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ν.Θ.Υ.  
 
1.19 Νη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) 
θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ 
λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ 
γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.20 Νη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη 

απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 
απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο 
θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

 
1.21 Νη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη 

θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
1.22 Νη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ 
δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, 
δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο πεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

 
1.23 Νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ν.Θ.Υ. πνπ δηαζρίδνπλ 

εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Ρελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα 
ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη 
πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Δξγνπ. 

 
1.24 Νη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο 

βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε 
βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ 
κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο πεξεζίαο, ησλ 
ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
1.25 Νη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ Δ.Π. θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
 
1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο 

εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ 
(κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε 
ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο 
ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, 
εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε 
ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 



   

1.27 Νη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή αζθαιηηθψλ 
επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), 
θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεκα ησλ παξαπάλσ 
εξγαζηψλ. 

 
1.28 Νη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., 

κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή 
πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.29 Νη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο 
ηθξησκάησλ θιπ. 

 
1.30 Νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Ξνιενδνκία 

θαη ηνπο Νξγαληζκνχο Θνηλήο Υθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

 
1.31 Νη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην 

'Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.32 Νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο 

εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 
1.33 Νη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, 
δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

 
(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
  
(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα 

απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 
 

1.34 Νη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 
 

 Νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη 
Νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ν.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο 
απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, 
αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., 
ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
Ρν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ν.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Ρηκνινγίνπ Ξξνζθνξάο ηνπ 
αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

  Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ. 
 

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη 
παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Ρηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 
αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 
παξάδεηγκα: 

 
(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, 

PVC θιπ 
 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα 
ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο 
θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα 
ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Ρηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 
 

     DN / DM  
 
  φπνπ  DN:  Νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
   DM:  Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Ρηκνιφγην. 
  

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 
 

(2) Κφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 
 



   

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα 
ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

 
     DN / 12 
 

 φπνπ DN: Ρν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 
 

(3) Πηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 
 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο 
Ρηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή 
ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

 
     ΒN / 240  
  

 φπνπ ΒΛ: Ρν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 
 
Ξαξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 

 
Νη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Ρηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιέπξσο ηεο 
αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΟΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, 
θαηά πεξίπησζε, πιηθώλ ή πξντόλησλ. 
 
Ζ Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε 
βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο 
ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3.km 
 

Πε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Ξξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη 
ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

0,03 

 
 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ησλ άξζξσλ 
ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3), θαηά ηνλ 
ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 
Πε θακκία πεξίπησζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 
πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m3 θάζε εξγαζίαο, όπσο 
θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 
Ζ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΛΔΡ ΝΓΝ), 
πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεσξείηαη κε βάζε 
ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θσδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε 
ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 

 



   

Α.Ρ.   1 
 
Άξζξν Α-2   ΓΔΛΗΘΔΠ ΔΘΠΘΑΦΔΠ ΠΔ ΔΓΑΦΝΠ ΓΑΗΩΓΔΠ-ΖΚΗΒΟΑΣΩΓΔΠ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-1123Α) 
 

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ νπνηαζδήπνηε 
ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή 
δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή 
πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, ελ μεξψ ή κε παξνπζία 
λεξψλ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 02-02-01-00.  

 
Κε ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη  επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξφηεηαο: 
 
- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ 

ππζκέλα ηνπο,  

- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 

- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ 
εθζθαθψλ ηεο νδνχ, 

- γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, 

- ηερληθψλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ εθζθαθψλ 
εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ  

- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover  

 
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππφ νπνηεζδήπνηε 
ζπλζήθεο,  

 ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν 
ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ  

 ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα 
απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο 

 ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη ε 
εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

 ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε εθζάκλσζε θνπή, εθξίδσζε θαη 
απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, φπσο πεξηνξηζκέλα 
κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 

 ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ 
ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ηθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Η.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, 
ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο 
ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΙΝΡ 
EN 13286-2).  

 νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ νη εθζθαθέο 
ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο 
θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο.  
 
 
Ζ απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, πιαθνζηξψζεσλ, δαπέδσλ απφ 
ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ πνπ 
βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα 
ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

 
 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ 
θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα 
ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ πεξεζία. 

 
 

Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
 

ΔΟΥ Νινγξάθσο: ηέζζεξα επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά:     4,90    (0,70+0,21*20)                [*] 

 



   

 
Α.Ρ.   2 
 
Άξζξν Α-3   ΓΔΛΗΘΔΠ ΔΘΠΘΑΦΔΠ ΠΔ ΔΓΑΦΝΠ ΒΟΑΣΩΓΔΠ  

 
Γεληθέο εθζθαθέο, βξαρσδψλ εδαθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ, αλεμαξηήησο βάζνπο, χςνπο θαη 
θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ 
δπζρεξεηψλ πξνζπέιαζεο, κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, κε ή ρσξίο θαλνληθή ή πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κεηά 
απφ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ πεξηνξηζκψλ ή θαη 
απαγφξεπζεο ρξήζεο εθξεθηηθψλ ιφγσ γεηηλίαζεο κε θηίζκαηα, ππιψλεο  θαη ππνζηαζκνχο ηεο ΓΔΖ, εγθαηαζηάζεηο 
Ν.Θ.Υ., ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ), κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ 
ΔΡΔΞ 02-02-01-00.  

 
Κε ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο βξαρψδεηο εθζθαθέο:  
 

 αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, κε ηελ κφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ηνπ 

ππζκέλα ηνπο, 

 γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ  

 ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κε ηελ κφξθσζε ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο δηακνξθψλνληαη ζπγρξφλσο κε ηηο γεληθέο εθζθαθέο 

ηεο νδνχ 

 ηερληθψλ Cut & Cover 

 

Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε φξπμε κε νπνηνδήπνηε κέζν ή θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο,  

 ε απνκάθξπλζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο 

ζθάθεο θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ  

 ε δηάλνημε δηαηξεκάησλ γφκσζεο, 

 ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, ππξνδφηεζε εθξεθηηθψλ πιψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα αζθαιή 

έθξεμε θαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά (εθξεθηηθέο χιεο, ζξπαιίδεο, ππξνθξνηεηέο, επηβξαδπληέο θ.ι.π.) 

 ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ 

πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο, 

 ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη ε 

εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ απνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ  

 ε θαζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ.  

 ε ηπρφλ απαηηνχκελε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθήο θαζψο θαη ε εθζάκλσζε, θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε 

δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

 ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, φπσο πεξηνξηζκέλα 

κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ.  

 ε πξνζθφκηζε, ε απνθφκηζε θαη νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ απηηνπκέλνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ 

 ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ νη εθζθαθέο ηνπο 

απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 

Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα θάζε ή 
πεξηζζφηεξεο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο.  

 
Σξήζε εθξεθηηθψλ επηηξέπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ιεθζεί νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ 
εθξεθηηθψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. 

 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ 
θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε γεληθψλ εθζθαθψλ γαηψλ-εκηβξάρνπ, νπδεκία 
απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ πεξεζία. 

 
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν  

 
 

Άξζξν Α-3.3  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρώδεο ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-1133Α) 

 



   

ΔΟΥ Νινγξάθσο: δψδεθα επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά:  12,40   (8,20+0,21*20)                  [*] 

 
Α.Ρ.   3 
 
22.20  Θαζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο  

 
Θαζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, 
ηχπνπ Κάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο 
απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο 
πξνο θφξησζε.  
 
Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
 
22.20.02 Κε πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ ζε πνζνζηφ > 50%  

 
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ-2237 
 
Ππκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αθεξαίσλ ρξεζίκσλ πιαθψλ απφ ην θνλίακα, ε 
κεηαθνξά ηνπο ζε απφζηαζε έσο 40 m θαη ε απφζεζή ηνπο ζε θαλνληθά ζρήκαηα. 
 

                            ΔΟΥ         Νινγξάθσο: έληεθα επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
                                         Αξηζκεηηθά:  11,20 
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Άξζξν Β-29:  ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΞΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ 

 
Θαηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε 
κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη 
δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 
ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 
  
Πηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ 

ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,  

 ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ 

ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-

δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),  

 ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, 

θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 

 ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο  

 ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο θελψλ,  

 ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.  

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ,  

 
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
 

 νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,  

 νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο 

ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ 

απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),  

 ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,  

 νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 

m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο  

 ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε 

απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, πξνζζήθε 

θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 



   

 
Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε 
κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή 
ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο 
κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ 
ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 
 
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα 
απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή.  
 
Νη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην 
κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο 
πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, 
πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο θιπ). 
 
Νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΡΔΞ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 
 

01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

01-03-00-00: Ηθξηψκαηα 

01-04-00-00: Θαινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 
 

Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα  

Άξζξν Β-29.3  ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΞΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ C16/20  

 

Άξζξν Β-29.3.1  Θαηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ ηάθξσλ, ζηξώζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο 
γεθπξώλ θιπ κε ζθπξόδεκα C16/20 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-2532) 

 
Θαηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ, επελδξχζεσλ 
θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία "ιεπηνηνίρσλ", ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ 
θ.ι.π. κε ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή ειαθξψο νπιηζκέλν. 

 
ΔΟΥ Νινγξάθσο: ελελήληα ηέζζεξα επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά:  94,20 
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Άξζξν Β-30  ΣΑΙΒΓΗΛΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΥΛ 

 
Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, κνξθήο 
δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε 
ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα 
κε ηελ ΔΡΔΞ 01-02-01-00 "Σαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
 
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
Ν ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο B500A, B500C θαη 
δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Ξηλάθσλ Νπιηζκνχ.  
 
Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ πεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνχ.  
 



   

Νη Ξίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ 
ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν 
θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Νη σο άλσ 
Ξίλαθεο Νπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ πεξεζία θαη ζα 
απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 
Ρν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΘΡΣ-2008, ν νπνίνο 
παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. Πε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ 
ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 

Νλνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Ξεδίν εθαξκνγήο 

Νλνκ. 
δηαηνκή  
(mm2) 

Νλνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  

(kg/m) 

Οάβδνη 
Θνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξντόληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Πηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ, κε ζχξκα 

πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ 

παζζάισλ.  

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε 

πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2),. 

 Νη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 

απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 
Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 

Άξζξν Β-30.3  Σαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 

(Aλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΓΟ-7018) 
 

ΔΟΥ Νινγξάθσο: έλα επξψ θαη δέθα πέληε ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά: 1,15 
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Άξζξν Β-85 ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΠΡΑΘΚΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ ΦΟΔΑΡΗΝ ΔΞΗ ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΑΕΝΚΔΛΝ 

ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-2548) 



   

Απνμήισζε πιαηζίνπ έδξαζεο θαιχκκαηνο πθηζηακέλνπ θξεαηίνπ κε πξνζνρή ψζηε λα κελ πξνζθιεζνχλ δεκηέο, 
πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξεαηίνπ κε απνμήισζε ή εθαξκνγή ζηξψζεσο ηζρπξνχ 
ηζηκεληνθνληακάηνο, πάθησζε ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο ζηελ απαηηνχκελε ζηάζκε κε αθξίβεηα ± 5 mm θαη επηκειήο 
αξκνιφγεζε κε ηελ πεξηβάιινπζα λέα πιαθφζηξσζε. Νη ηζηκεληνθνλίεο ηειηθήο δηακφξθσζεο γχξσ απφ ην πιαίζην 
έδξαζεο ζα παξαζθεπάδνληαη κε άκκν ζαιάζζεο γηα ηελ απνθπγή ξεγκαηψζεσλ, ή, ελαιιαθηηθά, ζα εθαξκφδνληαη 
επνμεηδηθά θνληάκαηα.  

Πηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζήο ηνπ. Ρπρφλ 
απαηηνχκελα λέα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα, ζα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.  

Ρηκή αλά ηεκάρην πιήξσο απνπεξαησκέλεο εξγαζίαο (ηεκ), γηα θξεάηηα επηθάλεηαο θαιχκκαηνο έσο 0,50 m2. Γηα 
κεγαιχηεξα θξεάηηα ε ηηκή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ επί ηνλ ζπληειεζηή Δ / 0,50, φπνπ Δ είλαη ε 
επηθάλεηα ηνπ θξεαηίνπ βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαιχκκαηνο. 

ΔΟΥ Νινγξάθσο: ζαξάληα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά: 40,30 
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ΛΑ 1.  ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ C12\15, C16\20 ΘΑΗ C20\25 ΓΗΑ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΔΟΓΥΛ. 
 

ΛΑ 1.2.    ΞΟΝΠΘΔΡΖ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ C16/20 
 

 
Ζ ηηκή πξφζζεηεο απνδεκίσζεο γηα έλα θπβηθφ κέηξν ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 
έξγσλ είλαη : 
ΓΥΓΔΘΑ ΔΟΥ ΘΑΗ ΠΑΟΑΛΡΑ ΙΔΞΡΑ………(11,20 € / Κ3) 
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ΛΑ 4.1. ΞΟΝΠΘΔΡΖ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΣΑΙΒΓΗΛΥΛ ΝΞΙΗΠΚΥΛ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΥΛ (ΓΝΚΗΘΑ ΞΙΔΓΚΑΡΑ S500S ΘΑΗ 
ΟΑΒΓΝΗ ΝΞΙΗΠΚΝ S500 Ζ S500S), ΓΗΑ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΔΟΓΥΛ 
  
Ζ δαπάλε κεηαθνξάο απφ ην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά ή ηεο Θεζζαινλίθεο ζην Λνκφ Ιέζβνπ,  κε θνξηεγφ 
απηνθίλεην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ είλαη:   

     0.065 €/kgr ζπκπαγνχο θνξηίνπ  
 

Ζ ηηκή πξφζζεηεο απνδεκίσζεο γηα έλα θηιφ ραιχβδηλσλ νπιηζκψλ ζθπξνδεκάησλ δνκηθά πιέγκαηα S500s θαη 
ξάβδνη νπιηζκνχ S500 ή S500s), γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ είλαη :  
ΔΞΡΑ ΙΔΞΡΑ …………… (0,07 € / kg) 
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ΠΣ 73.11.01    Δπηζηξψζεηο κε θπζηθέο πέηξεο αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο κέζνπ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 8 εθ 
                     (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΗΘ 7311) 

 
      Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο κ2 αξκνινγεκέλεο ιηζφζηξσζεο δηα θπζηθψλ αθαλφληζησλ ιίζσλ εξπζξνχ 
ρξψκαηνο (απνδεθηή απφρξσζε απφ αλνηρηφ σο ζθνχξν θφθθηλν), πάρνπο απφ 8εθ. έσο 14εθ. δηαζηάζεσλ έσο 20εθ., 
αληηνιεζζεηηθψλ, ηνπνζεηνχκελσλ επί νηνπδήπνηε θαηαζηξψκαηνο νδνχ δηα ηζηκεληνθνληάκαηνο πάρνπο έσο 4εθ. 
αλαινγίαο 250ργξ. ηζηκέληνπ αλά 1 κ3 άκκνπ (1 ζαθί ηζηκέλην κε 10 δνρεία άκκν ) ήηνη πξνκήζεηα ιίζσλ, κεηά απφ 
ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο Ιέζβνπ, θαη πιηθψλ επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαηεξγαζία , ηνπνζέηεζε, ζηεξέσζεο ιίζσλ θαη θαηαζθεπή αξκψλ πιάηνπο έσο 3εθ. πιεξνπκέλσλ 

δηά αξηαλήο αλαινγίαο 1 κ3 άκκνπ πξνο 650 ργξ. ηζηκέληνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 03-07-03-00 

"Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο".. 
 
Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
ΔΟΥ (Νινγξάθσο): ηξηάληα έλα επξψ 
 (Αξηζκεηηθά): 31,00 
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Άξζξν Γ-1  ΞΝΒΑΠΖ ΝΓΝΠΡΟΩΠΗΑΠ  

 
Άξζξν Γ-1.1  πόβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-3121.Β) 
 

Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 05-03-03-00 "Πηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά 



   

ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο 
επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 

Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε 
γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  

 
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο ππφβαζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο  
 
ΔΟΥ Νινγξάθσο: δψδεθα επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά:     12,76    (11,50+0,21*6)                 [*] 

 

                                            ΚΡΗΙΖΛΖ 03/02/2014 

Ο ΤΠΑΛΛΗΛΟ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 
ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ -  
ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ - ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & 
ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ 

Η  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ 
ΛΔΒΟΤ. 

   

 

 

 

  

 

 

 

Ν. ΠΔΡΓΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   



   

ΔΙΙΖΛIΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡIΑ 

ΓΖΚΝΠ ΙΔΠΒΝ 
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΔΟΓΝ:  ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΖΠ ΠΡΝ 

ΡΝΞΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΞΖΓΖΠ 
 

 
 

ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ 

(Π.Α..) 
 

 
1. ΓΔΛΗΘΑ 
 
1.1 ΔΗΓΝΠ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΣΟΖΠΖ ΑΡΝ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηε «ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΖΠ ΠΡΝ ΡΝΞΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΞΖΓΖΠ» 

 
1.2 ΑΘΟΗΒΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Νη εξγαζίεο αθνξνχλ  ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο πιαθφζηξσζεο ηνπ δεκνηηθνχ δξφκνπ πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηε 
πιαηεία ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο ηεο Ξεγήο, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ινπηξνπφιεσο Θεξκήο ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ 
φπσο θαίλεηαη ζηνπο ράξηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε παξνχζα κειέηε θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ηνπ νηθηζκνχ.  

 
1.3 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΩΛ ΘΟΗΩΛ ΡΝ ΔΟΓΝ 
ΘΟΗΝΠ ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Ιέζβνπ πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην Γεκνηηθφ ηνπ Ππκβνχιην. 
Δπηβιέπνπζα ππεξεζία είλαη ε Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ. 
 
2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΑΠΔΩΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

Θα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο εθζθαθήο, θαζαίξεζεο πθηζηάκελεο πιαθφζηξσζεο κεηά πξνζνρήο, αλαθαηαζθεπή 
ππφβαζεο νδνζηξσκάησλ απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά, θαηαζθεπή βάζεο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 
πνπ ζα έρεη πάρνο 0,12κ. θαη ζα είλαη νπιηζκέλε κε δνκηθφ πιέγκα Ρ131. Ζ πιαθφζηξσζε ζα γίλεη κε 
αθαλφληζηεο θπζηθέο πέηξεο εξπζξνχ ρξψκαηνο (απνδεθηή απφρξσζε απφ αλνηρηφ σο ζθνχξν θφθθηλν) φπσο 
θαίλνληαη ζην ζρέδην πνπ ζπλνδεχεη ηε κειέηε. 

 
3. ΓΔΛΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
- Νη εξγαζίεο κπνξνχλ λα εθηπιίζζνληαη παξάιιεια θαη κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ (φρη δεζκεπηηθά). 

- Νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα, ηνπο θαλφλεο ηεο 
ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ησλ αληίζηνηρσλ Ρ.Ν.Ρ.Δ.Δ. 

- Ρα πιηθά ζα απνζεθεχνληαη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 
- Ζ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ε θπθινθνξία εληφο απηνχ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο εξγαζίεο. 
- Γελ ππάξρνπλ επηθίλδπλα πιηθά πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ απνθνκηδήο. 
- Θα ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλνο ηξφπνο γηα ρξήζε σο απνδπηήξηα θαη WC ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ζα 

δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ λα ιακβάλεη ηα γεχκαηά ηνπ ζε ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο ελψ ζα ηνπο 
δίδεηαη πφζηκν λεξφ. 

- Θα εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
- Νη εξγαδφκελνη θαη νη εθπξφζσπνί ηνπο ζα ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο φπσο 

πξνβιέπνληαη απφ ηα ηεχρε Φ.Α.. θαη Π.Α.. θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζα 
είλαη θαηαλνεηέο. 

 
4. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΘΑΗ ΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΑ ΚΔΡΟΑ. 
 
Πηηο θαησηέξσ παξαγξάθνπο αλαθέξνληαη ηα ζεκεία ηδηαηηέξνπ πξνζνρήο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη 
λα ηεξνχληαη θαηά  ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαη πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απζηεξώο. 
 
Γεληθώο ζα αθνινπζνύληαη ηα αλαθεξόκελα ζην Ξ.Γ.1073/81 <<Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο Ξνιηηηθνύ 
Κεραληθνύ>>. Ρν αλσηέξσ δηάηαγκα νθείιεη λα ην δηαηεξεί ν Ππληνληζηήο Αζθαιείαο καδί κε ηα 
παξόληα ηεύρε. 
 
1. Σξήζε αληηζηεξίμεσλ      :     ΛΑΗ 
  Κειέηε θαη επηζεψξεζε θαη ησλ αληηζηεξίμεσλ απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ. 
  Ρα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ επηζεσξήζεσλ θαηαρσξνχληαη ζην Ζκεξνιφγην   

    Κέηξσλ αζθαιείαο ηεο Δξγαζίαο. 
 Κεραλήκαηα θαη πιηθά λα κελ ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηηο εθζθαθέο, άιισο λα  

   ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αληηζηεξίμεσλ. 
  Ζ αληηζηήξημε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θαη λα απνκαθξχλεηαη ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν  

   ηνπο εξγαδφκελνπο. 
  Νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ αληηζηήξημε πξέπεη λα γίλεη κε αζθάιεηα. 
  Ζ αληηζηήξημε ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ζηηο εθζθαθέο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη  

    πινπνηείηαη κε θαηάιιεια πιηθά. 
  Ζ αληηζηήξημε δελ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηελ θίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ ή ηεο  

   θπθινθνξίαο γεληθά. 
  Γίλεηαη ζρνιαζηηθφο έιεγρνο ηεο αληηζηήξημεο κεηά απφ θάζε κε πξνγξακκαηηδφκελν ή  



   

    κε αλακελφκελν γεγνλφο. 
  Νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα θαηέιζνπλ ζηελ εθζθαθή αθνχ έρεη ηνπνζεηεζεί ε  

    αληηζηήξημε ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. 
  Όηαλ αληηζηεξίδνληαη θηίξηα απφ φκνξεο εθζθαθέο, νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα  

    θαηέιζνπλ ζηελ εθζθαθή αθνχ έρεη ηνπνζεηεζεί ε αληηζηήξημε ζην ζχλνιφ ηεο. 
 
2. Δξγαζίεο εθζθαθώλ          :      NAI 
  ΘΑΚΗΑ εθζθαθή δελ είλαη ΑΠΦΑΙΖΠ. 
  Απαγνξεχεηαη ε θάζνδνο εξγαδνκέλσλ ζηελ εθζθαθή πξηλ ην πέξαο ησλ αλαγθαίσλ  

    κέηξσλ αζθαιείαο. 
  Ξξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη ΔΟΔΛΑ ηνπ εδάθνπο. 
  Ξξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ησλ ΞΝΓΔΗΥΛ ΓΗΘΡΥΛ. 

  Ζ αληηζηήξημε πξέπεη (εάλ απαηηείηαη) λα ηνπνζεηείηαη ΔΓΘΑΗΟΑ θαη λα ειέγρεηαη  

   ζρνιαζηηθά απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ. 
  Νη εθζθαθέο πξέπεη λα ΞΔΟΗΦΟΑΠΠΝΛΡΑΗ θαηάιιεια θαη πιήξσο. 

  ΔΜΝΓΝΗ απφ ηηο εθζθαθέο (π.ρ. ζθάιεο) πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε απνζηάζεηο  
   κηθξφηεξεο ησλ 24 κέηξσλ κεηαμχ ηνπο. 
  Ν ΦΥΡΗΠΚΝΠ θαη ν ΑΔΟΗΠΚΝΠ βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη. 
  Απαηηείηαη ΔΙΔΓΣΝΠ ησλ εθζθαθψλ κεηά απφ θάζε ηζρπξή βξνρφπησζε. 

  ΑΞΑΓΝΟΔΝΛΡΑΗ απνζέζεηο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60εθ. 

    απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο. 
  ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ ε εξγαζία ζε ηάθξνπο φηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη. 

  Δπηβάιιεηαη πξφβιεςε ΑΞΝΟΟΝΖΠ φκβξησλ. 

  ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖ φισλ ησλ θάζεησλ ζηνηρείσλ ή ΚΔΡΑΘΔΠΖ ηνπο φπνπ θηλδπλεχνπλ απφ 
   ηελ εθζθαθή. 
  Αζθαιήο ΓΔΦΟΥΠΖ ηάθξσλ γηα ηελ δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ. 
  Απαγνξεχεηαη ε ΞΝΠΘΑΦΖ κεραλεκάησλ. 

  Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην ΞΝΓΗ ηνπ πξαλνχο βαζηψλ εθζθαθψλ αλ δελ ιεθζνχλ  

   εηδηθά κέηξα. 
  Ρα επηζθαιή θαη πξνεμέρνληα ηκήκαηα ζα θαηαθξεκλίδνληαη. 

 
3. Δξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο         :       ΛΑΗ 
  Ζ βαξέια ζα έρεη ζηαζκεχζεη θαηάιιεια, ρσξίο λα δεκηνπξγεί θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα. 

  Ζ πξέζα ζα έρεη ζηαζκεχζεη θαηάιιεια, ρσξίο λα δεκηνπξγεί θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα  
   θαη έρεη ζηαζεξνπνηεζεί κε ηελ ρξήζε πνδαξηθψλ. 
  Ζ αλάπηπμε ηεο κπνχκαο δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ελαέξηα δίθηπα ελέξγεηαο ή  

   ηειεπηθνηλσλίαο. 
  Ρν ζθπξφδεκα ξέεη απφ ηελ βαξέια ζηελ πξέζα ρσξίο λα ρχλεηαη θάησ. 

  1-1 επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ρεηξηζηή ηεο πξέζαο θαη ηνπ ζεκείνπ ζθπξνδέηεζεο  
   είλαη εμαζθαιηζκέλε θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζθπξνδέηεζεο. 
  Ρν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην ζσιήλα ηεο πξέζαο θνξά κπφηεο αζθαιείαο, γπαιηά,     

   γάληηα, θξάλνο θαη θαηάιιεια ξνχρα εξγαζίαο. 
  Θαλέλα άηνκν δελ πεξηθέξεηαη άζθνπα ζηνλ ρψξν ζθπξνδέηεζεο. 
  πάξρεη θαηάιιειε πξνζηαζία απφ πηψζε απφ χθνο θαη δελ έρεη αθαηξεζεί γηα ηελ  

   ζθπξνδέηεζε θαλέλα πξνζηαηεπηηθφ ζηνηρείν. 
  Θάζε ζηνηρείν ζθπξνδέηεζεο είλαη πξνζβάζηκν κε αζθάιεηα. 
  Θάζε ζέζε εξγαζίαο είλαη αζθαιήο. 

  Ν δνλεηήο είλαη θαηάιιεινο θαη ε κεηαθνξά ηνπ θαη ε εξγαζία κε απηφλ είλαη άλεηε θαη  

   αζθαιήο. 
  Ξάληα δχν άηνκα θξαηνχλ ηνλ ζσιήλα έθρπζεο. 

  Ξάληα εξγάδνληαη δχν άηνκα ζηνλ δνλεηή, έλαο ην ρεηξίδεηαη θαη  έλαο επηβιέπεη ην  
   πεξηζψξην ηνπ θαισδίνπ. 
 
4. Θίλδπλνο από αζηνρία ηνπ εδάθνπο (θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεύζεηο, ππνρσξήζεηο  
    πξαλώλ)    :   ΞΗΘΑΛΝΛ 
  Θα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηηο θαηάιιειεο αληηζηεξίμεηο. Ηζρχνπλ γεληθά ηα  

   αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πεξί αληηζηεξίμεσλ. 
  Δπηζεψξεζε ησλ πξαλψλ θαη ησλ αληηζηεξίμεσλ απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ. 

  Ρα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ επηζεσξήζεσλ θαηαρσξνχληαη ζην Ζκεξνιφγην  

   Κέηξσλ Αζθαιείαο ηεο Δξγαζίαο. 
  Θα εξεπλάηαη εάλ ππάξρνπλ πξνγελέζηεξεο εθζθαθέο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα  

   αλάινγα κέηξα αζθαιείαο. 
 
5. Δξγαζίεο θαηεδάθηζεο - εθηεηακέλεο θαζαηξέζεηο       :     ΛΑΗ 

 Νη εξγαζίεο θαηεδάθηζεο δελ μεθηλνχλ πξηλ ηνπνζεηεζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηε κειέηε αληηζηήξημε θαη ν 
ππεχζπλνο κεραληθφο δψζεη ζρεηηθή άδεηα, κεηά απφ επηζεψξεζε ηεο αληηζηήξημεο. Ηζρχνπλ γεληθά ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πεξί αληηζηεξίμεσλ. 

 Ζ κειέηε αληηζηήξημεο πξφζνςεο πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο πξνζδηνξίδνληαο κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 
θαηεδάθηζεο ηνπ ππνινίπνπ θηηξίνπ, ηεο αλέγεξζεο ηεο λέαο θαηαζθεχεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ηεο 
αληηζηήξημεο. 



   

 Ζ αληηζηήξημεο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ζηηο θαηεδαθίζεηο ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη πινπνηείηαη κε 
θαηάιιεια πιηθά. 

 
6. Δξγαζίεο ηνηρνπνηηώλ       :   ΝΣΗ 

 Απαηηείηαη αζθαιήο κεηαθνξά πιηθψλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο. 
 Ξξέπεη λα κεηψλεηαη ε ρεηξνλαθηηθή κεηαθφξα πιηθψλ. 
 Ρα πιίθα λα κεηαθέξνληαη ζε παιέηεο αλ είλαη δπλαηφ θαη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά θνληά ζηνπο 

ρψξνπο πνπ ζεθψλνληαη νη ηνίρνη. 
 Ξξνζνρή ζηηο πηψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη πιηθψλ φηαλ θηίδνληαη εμσηεξίθνη ηνίρνη θαη ιήςε θαηάιιεισλ 

κέηξσλ. 
 Ξξνζνρή ζηηο πηψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη πιηθψλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθαισζηέο. 
 Νη ζθαισζηέο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 
 Ξξέπεη λα απνθεχγεηαη ππεξθφξησζε ζην επίπεδν εξγαζίαο πάλσ ζηε ζθαισζία. 
 Νη ζθαισζηέο πξέπεη λα έρνπλ αξθεηφ πιάηνο γηα λα ηνπνζεηνχληαη πιηθά πάλσ ζε απηέο. 
 Νη ζθαισζηέο πξέπεη λα έρνπλ αξθεηή αληνρή γηα λα ηνπνζεηνχληαη πιηθά πάλσ ζε απηέο. 

 
7. Δξγαζίεο βαθώλ - επηρξηζκάησλ          :  ΛΑΗ 
 Δθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη εγαδφκελνη απφ ηε ρξήζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 
 Ιήςε φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ησλ επηθίλδπλσλ 

πιηθψλ. 
 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έξρνληαη ζε επάθε κε ηα επηθίλδπλα πιηθά. 
 Απνθιεηζκφο ησλ επηθίλδπλσλ ρψξσλ εξγαζίαο κε επηθίλδπλα πιηθά θαη ζήκαλζε απαγφξεπζεο εηζφδνπ. 
 Δπηιφγε θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 Ππλερήο ρξήζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. 
 Δλεκέξσζε ησλ εγαδνκέλσλ γηα ηνπο πηζαλνχο θηλχλνπο απφ ηε ρξήζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ πγεία ηνπο. 
 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην ζσζηφ ρεηξίζκν ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ θαη ησλ έθηαθησλ ελεξγείσλ 

ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 
 Δπαξθήο αεξίζκνο ζηνπο ρψξνπο φπνπ γίλνληαη βαθέο. 
 ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ ε δεκηνπξγία γπκλήο θιφγαο ή ζπηλζήξα ζηνπο ρψξνπο βαθψλ, ηδηαίηεξα ζηνπο θιεηζηνχο. 
 Έιεγρνο ησλ ζθαισζηψλ θαη ησλ ζθαιψλ πξηλ ηε ρξήζε. 
 Νη ζθαισζηέο λα έρνπλ πξνζηαηεπηίθα θάγθεια θαη θηγθιηδψκαηα. 

 
8. Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ή απνμήισζεο παινπηλάθσλ    : ΝΣΗ 
 Ζ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε παινπηλάθσλ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε. 
 Λα πξνηηκάηαη κεραληθφο ηξφπνο γηα ηελ αλχςσζε θαη κεηαθνξά ησλ παινπηλάθσλ ζηελ ηειηθή ζέζε 

ηνπνζέηεζεο ηνπο. 
 Λα πξνηηκάηαη ηα θνπθψκαηα λα έξρνληαη κε θνξεκέλα ηα ηδάκηα. 
 Ζ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πεξί ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ 

θαη κε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο. 
 Ν εμνπιηζκφο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 
 Νη εξγαδφκελνη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 Λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο αζθαινχο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ εξγαιεηψλ ρεηξφο. 
 Νη εξγαδφκελνη ζε χςε λα θέξνπλ εμνπιίζκν πξνζηαζίαο απφ πηψζε θαη δψλε-εξγαιεηνζήθε. 
 Νη θνξήηεο ζθάιεο λα ζηεξεψλνληαη θαιά θαη λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο αζθαινχο ρξήζεο ηνπο. 
 Νη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ λα έρνπλ εκπεηξία ζηνλ αζθαιή 

ρεηξηζκφ παινπηλάθσλ. 
 

9. Δξγαζία ζε ηθξηώκαηα     :   ΛΑΗ 
 Ξιεξφηεηα θαη νξζφηεηα θαθέινπ κεηαιιίθεο ζθαισζίαο ππνζηχισζεο (βεβαηψζεηο, κειέηε, θιπ). 
 Θαηαιιειφηεηα ζηνηρείσλ ζθαιψζηαο. Θαηάιιειε θαη επθξηλήο ζήκαλζε ησλ ζηνηρείσλ κεηαιιίθσλ 

ζθαισζηψλ. 
 Κειέηε ηνπ μπιφηππνπ / κεηαιιφηππνπ, ηδηαίηεξα γηα κεγάιν θαηαθφξπθα ζηνηρεία θέξνληα νξγαληζκνχ. 
 Αζθαιήο κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε (κεηαμχ νξφθσλ, ρηιηνκεηξηθψλ ζέζεσλ θιπ) ησλ ζηνηρείσλ 

ππνζχισζεο, αληηζηήξημεο θαη θαινππψκαηνο. 
 Θαηαζθεπή ζθαισζηάο ζχκθσλα κε κειέηε (νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ΞΓ 778/80 ή εηδηθή κειέηε). 
 Ξξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζπλαξκνιφγεζε ζθαισζηάο απφ πηψζεηο απφ χθνο. 
 Δπίβιεςε απφ ππεχζπλν άηνκν. 
 Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζπλαξκνιφγεζεο / απνζπλαξκνιφγεζεο ζθαισζηάο θαη θαηαζθεχεο 

θαινππψκαηνο. 
 Αζθαιείο πξνζβάζεηο. Ξξνζνρή ζε πξνζβάζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε εμσηεξηθά ζηνηρεία ηνπ θέξνληα 

νξγαληζκνχ. 
 Ξξφβιεςε αζθαινχο πξφζβαζεο θαη εξγαζίαο γηα ζηδεξψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο, απνμειψζεηο. 
 Αζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο γηα θαινππαηδήδεο, ζηδεξάδεο, κπεηαηδήδεο. 
 Δπαξθήο αληηζηήξημε. 
 Σξήζε Κ.Α.Ξ. ησλ εγαδνκέλσλ. 
 Ξεξίθξαμε ρψξνπ πιαθψλ θαη δνθψλ γηα απνθπγή πηψζεο πξνζσπηθνχ. 
 Ρα ηθξηψκαηα ζα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα έλαληη πηψζεο αληηθεηκέλσλ. 
 Έιεγρνη ηεο ζθαισζηάο φπσο πξνβιέπνληαη. 
 Έλαξμε θαινππψκαηνο κεηά απφ άδεηα ηνπ ππεχζπλνπ κεραληθνχ. 
 Έλαξμε μεθαινππψκαηνο κεηά απφ άδεηα ηνπ ππεχζπλνπ κεραληθνχ. 



   

 Ρα ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ 
λα θαηαξξεχζνπλ ή λα κεηαηνπηζζνχλ ηπραία. 

 Ρα δάπεδα εξγαζίαο θαη ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα έρνπλ ηέηνηα θαηαζθεπή, 
δηαζηάζεηο θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
πηψζε πξνζψπσλ ή ε έθζεζε ηνπο ζε πηψζεηο αληηθεηκέλσλ. 

 Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα απνθεχγνληαη αθνχζηεο κεηαηνπίζεηο ησλ θηλεηψλ ηθξησκάησλ. 
 Ρα ηθξηψκαηα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ζηηο παξαθάησ πεξίπησζεηο: 

i. Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπο. 
ii. Πηε ζπλέρεηα, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 
iii. Κεηά απφ θάζε κεηαηξνπή, πεξίνδν αρξεζηίαο, θαινθαίξη ή ζεηζκηθέο δνλήζεηο ή κεηά απφ 

νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληνρή ή ηε ζηαζεξφηεηα 
ηνπο. 

 Ν ρψξνο θάησ απφ ηθξηψκαηα πεξηθξάζζεηαη θαη απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζ’ απηφλ. 
 

10. Δξγαζία ζε θιίκαθεο      :   ΛΑΗ 
 Νη θιίκαθεο πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αληνρή θαη λα ζπληεξνχληαη ζψζηα. 
 Ξξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, ζηα θαηάιιεια ζεκεία θαη ζχκθσλα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδνληαη. 
 Νη θιίκαθεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ζχληνκεο θαη ειαθξηέο εξγαζίεο. 
 Θα επηζεσξνχληαη θαη ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά. 
 Νη εξγαδφκελνη ζα εθπαηδεχνληαη ζην ζσζηφ ηξφπν αλχςσζεο θαη ζηεξέσζεο ησλ. 
 Ρν έδαθνο ζηήξημεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ. 
 Γελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο ζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 
 Γηα ην αλέβαζκα εξγαιείσλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί ζάθνη ή εξγαιεηνζήθεο. 
 Δξγαιεία πνπ απαηηνχλ θαη ηα δχν ρέξηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θιίκαθεο. 

 
11. Δξγαζίεο δαπεδνζηξώζεσλ         :    ΛΑΗ 
 Ζ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 
 Ρα κεραλήκαηα θνπήο θαη δηακφξθσζεο ηνπ αινπκηλίνπ λα θέξνπλ πξνζηαηεπηίθα ζηα επηθίλδπλα ζεκεία 

ηνπο. 
 Νη εξγαδφκελνη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 Λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ ησλ ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ. 
 Λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα απνθπγή ειεθηνπιεμίαο. 
 Λα ηεξνχληαη νδεγίεο αζθαινχο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξηθψλ εγαιείσλ θαη κεραλψλ. 
 Λα ηεξνχληαη νη νδεγέο αζθαινχο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ εξγαιείσλ ρεηξφο. 
 Νη εξγαδφκελνη ζε χςε λα θέξνπλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο απφ πηψζε θαη δψλε-εξγαιεηνζήθε. 
 Νη θνξεηέο ζθάιεο λα ζηεξεψλνληαη θάια θαη λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο αζθαινχο ρξήζεο ηνπο. 

 
13. Μπινπξγηθέο εξγαζίεο    :    ΛΑΗ 

 Θακία μπινπξγηθή εξγαζία ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΑΠΦΔΙΔΠ. 
 ΞΟΝΠΝΣΖ ΠΡΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΡΝ ΙΗΘΝ ΞΝ ΘΑ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΘΔΗ. 
 ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ έξεπλα γηα ηε ζσζηή επηιφγε ησλ μπινπξγηθψλ κεραλεκάησλ, ηε δηεπζέηεζε , ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε ηνπο. 
 ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ε ΠΥΠΡΉ ΔΞΗΙΝΓΉ ΔΘΞΑΗΓΔΚΈΛΥΛ ΣΔΗΟΗΠΡΏΛ ΡΥΛ ΚΖΣΑΛΖΚΆΡΥΛ θαη ΔΞΑΟΘΖΠ 

ΔΞΗΒΙΔΤΖ θαηά ηε δηάξθεηαηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
 ΑΠΦΑΙΖΠ ΣΥΟΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ κε επάξθε θσηηζκφ, ρακειφ επίπεδν ζνξχβνπ, ειάρηζηε πνζφηεηα 

απφβιεησλ θαη γεληθά εχθιεθησλ πιίθσλ. 
 ΔΞΑΟΘΖΠ έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ. 
 ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζην ζέκα ηεο 

ζπληήξεζεο ησλ κεραλψλ. 
 ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ Ζ ΣΟΖΠΖ Κ.Α.Ξ. 
 Σξήζε ζπιιεθηψλ ζθφλεο. 

 
14. Κεηαιινπξγηθέο εξγαζίεο    :   ΛΑΗ 

 Νη εξγαζηέο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα κέηξα θαη ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο. 
 Ζ ρξήζε ηνπ ηξνρνχ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο αζθαινχο ρξήζεο θαη κφλν απφ έκπεηξνπο 

εξγαδφκελνπο. 
 Ζ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 
 Όια ηα κεραλήκαηα λα θέξνπλ ηνλ πξνζηαηεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ ηνπο. 
 Νη εξγαδφκελνη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 Λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξίζκνπ ησλ ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ. 
 Λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα απνθπγή ειεθηξπιεμίαο. 
 Λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο αζθαινχο ρξήζεοθαη ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ θαη κεραλψλ. 
 Λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο αζθαινχο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ εξγαιείσλ ρεηξφο. 
 Νη εξγαδφκελνη ζε χςε λα θέξνπλ εμνπιηζκφ απφ πηψζε θαη δψλε-εξγαιεηνζήθε. 
 Νη θνξεηέο ζθάιεο λα ζηεξεψλνληαη θαιά θαη λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο αζθαινχο ρξήζεο ηνπο. 

 
15.  Θίλδπλνο από εξγαζία ζε ύςνο (πέξαηα πιαθώλ, αλνίγκαηα θιπ).   : ΛΑΗ 
  Νη πηψζεηο απφ χςνο πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη, ηδίσο κέζσ ζηεξεψλ θηγθιηδσκάησλ 

   κε επαξθέο χςνο πνπ ζα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εκπφδην ζηελ ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ, 
   έλα ρεηξνιηζζήξα θαη ελδηάκεζν νξηδφληην ζηνηρείν, ή άιιν ηζνδχλακν κέζν, ζχκθσλα κε  
   ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 



   

  Νη εξγαζίεο ζε χςνο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν κε ηελ βνήζεηα ηνπ  

   θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ή κε κεραληζκνχο ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο φπσο θηγθιηδψκαηα, 
   εμέδξεο ή δίρηπα πξνζηαζίαο. Πε πεξίπησζε πνπ ή ρξήζε απηψλ ησλ κέζσλ δελ είλαη  
   δπλαηή ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ηα θαηάιιεια κέζα  
   πξφζβαζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δψλεο αζθαιείαο ή άιιεο κέζνδνη αζθαιείαο κε  
   αγθχξσζε, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
  Νη θαηξηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηηο εξγαζίεο ζε χςνο. 

  Ζ πξφζβαζε πξέπεη λα είλαη αζθαιήο. 
  Ζ θπζηθή θαηάζηαζε, ε ςπρηθή - πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαη ε ςπρνινγία ηνπ  

   πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ειέγρεηαη, ηδηαίηεξα γηα εξγαζίεο ζε κεγάια χςε. 
 Ρν πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη έκπεηξν ζε εξγαζίεο ζε χςνο θαη εμνηθεησκέλν κε ηηο 

   ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηέηνησλ εξγαζηψλ. 
 Ρα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα επηιεγεί κε πξνζνρή 

   γηα λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. 
  Αλ δελ εμαζθαιίδεηαη ε πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ ε πεξηνρή απφ θάησ πξέπεη λα  

   απνκνλψλεηαη απφ θίλεζε πξνζσπηθνχ, ηξίησλ θαη εμνπιηζκνχ. 
 Πε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο απαηηείηαη απζηεξή επίβιεςε. 

 Ρα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο λα κεηαθέξνληαη κε αλπςσηηθά κεραλήκαηα θαη φρη κε ηα 
   ρέξηα. 
  Ζ επηκήθπλζε ησλ δηρηχσλ θαη ην ειεχζεξν κήθνο ηεο δψλεο δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ 

   πξφζθξνπζε ζε ζηαζεξά ζηνηρεία. 
  Θαηά ηελ εξγαζία (γηα πεξίπησζε επείγνπζαο απνρψξεζεο) θαη γηα ηελ απνρψξεζε ηα  

   ζπζηήκαηα πξνζπέιαζεο παξακέλνπλ ζηελ ζέζε ηνπο ή έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ  
   άιια ηζνδχλακα ζε παξερφκελε αζθάιεηα. 
 
16. Θίλδπλνο από εξγαζίεο ζε θέξνληεο νξγαληζκνύο από κέηαιιν ή ζθπξόδεκα, 
      μπιόηππνπο θαη βαξέα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία    :       ΛΑΗ 
 Νη θέξνληεο νξγαληζκνί απφ κέηαιιν ή ζθπξφδεκα θαη ηα ζηνηρεία ηνπο, νη μπιφηππνη, 

   ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ή ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη 
   λα ζπλαξκνινγνχληαη θαη λα απνζπλαξκνινγνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε αξκνδίνπ  
   πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
  Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθή πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ  

   απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζην εχζξαπζην ή ζηελ πξνζσξηλή αζηάζεηα ελφο  
   έξγνπ. 
 Νη μπιφηππνη, ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, 

   λα ππνινγίδνληαη, λα εθηεινχληαη θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη  ψζηε λα αληέρνπλ ρσξίο  
   θίλδπλν ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ κπνξεί λα ηνπο επηβιεζνχλ. 
 
17. Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο           :      ΛΑΗ 
  Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο γεληθνχο θαλφλεο  

   γηα ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο πξνζσξηλήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη 

   ζηελ πξνζεθηηθή απνκφλσζε ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ πνπ εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ  
   θαη ηελ ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ θαηάιιειά ζπληεξεκέλσλ. 
 Ξξνζνρή ζηελ χπαξμε λεξνχ πιεζίνλ ησλ γξακκψλ ειεθηξηθήο ηξνθνδφηεζεο. 

 Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε είλαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλε απφ νπνηαδήπνηε θζνξά θαη 
   κε ηελ θαηάιιεια πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε. 
 Θαηάιιειε γείσζε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 Ρα θαιψδηα παξνρήο ξεχκαηνο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη θαηάιιεια  

   πξνζηαηεπκέλα θαη καθξηά απφ δηαδξφκνπο θπθινθνξίαο. 
 Νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο επηζεσξνχληαη θαη ζπληεξνχληαη ηαθηηθά. 
 Νη ειεθηξνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ θαη  

   εθαξκφδνπλ ηηο νδεγίεο αζθαιείαο. 
 Ραθηηθή δνθηκή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ. 

 Θαηάιιειε ζήκαλζε  ησλ επηθίλδπλσλ γηα ειεθηξνπιεμία ζεκείσλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Θνληά ζηα ζεκεία εξγαζίαο ππάξρνπλ θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο 
 Γνθηκή θαη έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πξηλ ηελ ζέζε ζε  

   ιεηηνπξγία. 
 Νη πίλαθεο ζα θέξνπλ απαξαηηήησο ξειέ δηαθπγήο. 
 Νη ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ζεκαίλνληαη απαξαηηήησο. 

 
18. Ζιεθηξηθά εξγαιεία  ΛΑΗ 
 Ρα ειεθηξηθά εξγαιεία είλαη κνλσκέλα ή δηπιά γεησκέλα. 
 Ρα θαιψδηα είλαη ηαθηνπνηεκέλα, καθξηά απφ δηφδνπο εξγαδνκέλσλ θαη φρη πνιχ καθξηά. 

 Σξεζηκνπνηνχληαη αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

 Θνληά ζηα ζεκεία εξγαζίαο ππάξρνπλ θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο. 
 Ρα ειεθηξηθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο πξνβιέπεηαη θαη κε ηνλ βνεζεηηθφ  

   εμνπιηζκφ ηνπο. 
 Ρα ειεθηξηθά εξγαιεία είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζπληεξνχληαη βάζε πξνγξάκκαηνο 

   κφλν απφ εηδηθεπκέλν ειεθηξνιφγν. 
 



   

19. Θίλδπλνο ππξθαγηάο - εθξήμεσλ   :   ΝΣΗ 
      Γελ ππάξρεη νξαηφο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα πξνβιεθζεί. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ρξήζε θιφγηζηξνπ γηα ηηο 
ζπγθνιιήζεηο. 
 
20. Δξγαζίεο θνληά ζε ππόγεηα δίθηπα    :    ΞΗΘΑΛΝΛ 
 Κειέηε πεξηνρήο γηα πξνυπάξρνληα δίθηπα. 

 Ρν δίθηπν θπζηθφ αεξίνπ έρεη πιήξε απνηχπσζε. 

 Πθφπηκν είλαη ε ππάξρνπζα πιεξνθνξία απνηχπσζεο λα επηβεβαηψλεηαη ζην πεδίν. 
 Αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ είδνπο ηνπ δηθηχνπ. 

 Αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ δηθηχνπ. 

 Κειέηε απνθπγήο δηαζηαχξσζεο ή παξάιιειεο ηνπνζέηεζεο. 
 Αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο. 

 Ξξνζεθηηθή εθζθαθή (ρεηξνλαθηηθή εάλ απαηηείηαη). 

 Δθζθαθή κφλν κε θαηάιιειε επίβιεςε θνληά ζε αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ ή κέζεο ηάζεο 
   ΓΔΖ. 
 Δξγαζίεο κφλν κε θαηάιιειε επίβιεςε θνληά ζε ηκήκαηα αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ή  

   κέζεο ηάζεο ΓΔΖ. 
 Γηαθνπή εξγαζηψλ φηαλ απνθαιπθζεί ή πξνθχςεη ππφλνηα χπαξμεο ππνγείνπ δηθηχνπ 

   θαη άκεζε ελεκέξσζε αξκνδίσλ. 
 Νη ρεηξηζηέο εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ θαη νη εξγαδφκελνη λα κελ επεκβαίλνπλ κφλνη  

   ηνπο ζε ηκήκαηα δηθηχσλ αλ δελ έρνπλ πάξεη ζαθείο εληνιέο. 
 Ξιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο επηζήκαλζεο ησλ δηθηχσλ. 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 Κφλσζε ηεο ζέζεο ηνπ ρεηξηζηή ησλ εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ. 
 
21. Δξγαζίεο ζε νδνύο        :         ΛΑΗ 
 
22. Θίλδπλνο εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο από εξγαιεία ρεηξόο     :      ΛΑΗ 
 Νη εγθαηαζηάζεηο, νη κεραλέο θαη ν εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ  

   κεραλνθίλεησλ ή κε εξγαιείσλ ρεηξφο πξέπεη : 
   α. Λα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο ιακβάλνληαο ππφςε, ζην κέηξν 
   ιαιαιαιαιαιαιαια εξγνλνκηθέο αξρέο. 
   Β. Λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 
   Γ. Λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 
   Γ. Λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ιάβεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 
 Νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα φξγαλα ππφ πίεζε πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα  

   ππνβάιινληαη ζε δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηελ  
   ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ ρξήζε θιφγηζηξσλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα. 

 Νη ζπγθνιιήζεηο λα γίλνληαη ζε ρψξνπο κε επαξθή αεξηζκφ. 

 Νη θεθαιέο ησλ ζθπξηψλ είλαη ζηαζεξέο θαη ρσξίο θζνξέο. 
 Νη επηθάλεηεο θνπήο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο. 

 Νη ιαβέο ζηηο ιίκεο είλαη ζηαζεξέο. 

 Νη κχηεο ησλ θαηζαβηδηψλ δελ έρνπλ θζαξεί. 
 Έιεγρνο φισλ ησλ εξγαιείσλ γηα ηπρφλ θζνξέο. 

 Σξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα θάζε δνπιεία. 

 Πσζηή ζπληήξεζε, θαζαξηζκφο θαη απνζήθεπζε. 
 ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ ε ρξεζηκνπνίεζε κε κνλσκέλσλ εξγαιείσλ θνληά ζε ειεθηξηθέο  

   ζπζθεπέο. 
 ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ ε ρξήζε εξγαιείσλ απφ ζίδεξν θνληά ζε εχθιεθηα πιηθά θαη ζε  

   εθξήμηκεο αηκφζθαηξεο. 
 ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ ε ηνπνζέηεζε εξγαιείσλ πάλσ ζε θξάζπεδα ή θάγθεια απφ φπνπ 

  κπνξνχλ λα πέζνπλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν. 
 
23. Ζιεθηξνζπγθνιιήζεηο     :       ΛΑΗ 
 Νη ζπζθεπέο ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη ηα παξειθφκελά ηνπο πξέπεη λα ζπληεξνχληαη 

  ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 
 Απζηεξφο πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ ειεθηξνζπγθφιιεζεο. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεηψζεσλ ζηα εμαξηήκαηα πνπ ζπγθνιιάκε. 
 Σξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο - Κ.Α.Ξ. 

 Κειέηε ζσζηνχ εμαεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ πνπ γίλνληαη νη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο. 

 Δπηινγή επαξθψο εθπαηδεπκέλσλ ειεθηξνζπγθνιιεηψλ. 
 
24. Νμπγνλνθνιιήζεηο     :      ΛΑΗ 
 
25. Θίλδπλνο εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο από δίζθν θνπήο     :       NAI 
 Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ δίζθνπ. 

 Έιεγρνο ηνπ δίζθνπ γηα θζνξέο πξηλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. 
 Πσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ δίζθνπ ζηνλ ηξνρφ. 

 Νη ηξνρνί πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ βνεζεηηθφ θαη πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 

 Νη εξγαδφκελνη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα ηεο αλαπλνήο, ηεο αθνήο θαη 



   

   ησλ καηηψλ. 
 Δλαιιαγή ησλ ρεηξηζηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ γαληηψλ. 

 Δπαξθήο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 Ρν δάπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη θαζαξφ θαη κε γιηζηεξφ. 
 Ρήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ ηξνρνχ θαη ελεκέξσζε γηα  

   ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη ηξαπκαηηζκνχο. 
 Πσζηή θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ ηξνρψλ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γαληηψλ ζε εξγαζίεο κε ηξνρνχο, δίζθνπο θαη γεληθά εξγαιεία κε  

   πεξηζηξεθφκελα κέξε θνληά ζην ζεκείν ρεηξηζκνχ ησλ. 
 
26. Γηάθνξεο κεραλέο     :       NAI 
 Νη κεραλέο θέξνπλ δηαθξηηηθά αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη πνηφηεηαο Ν.Δ. 

 Θαζνξηζκφο αζθαιψλ δηαδηθαζηψλ ρεηξηζκνχ ησλ κεραλψλ. 
 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ κεραλψλ. 

 Θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ. 

 Νη κεραλέο έρνπλ πξνθπιαθηήξεο θαη θαιχκκαηα ζηα επηθίλδπλα θηλνχκελα κέξε. 
 Σξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κεραλψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. 

 Σξεζηκνπνίεζε αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Γείσζε ησλ ειεθηξηθψλ κεραλψλ. 
 Δπαξθήο εμαεξηζκφο ζε θιεηζηφ ρψξν ιεηηνπξγίαο κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο. 

 Ραθηηθή θαη ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

   ηνπο. 
 Όιεο νη κεραλέο είλαη εθνδηαζκέλεο κε εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηα 

   ειιεληθά. 
 Ζ ζπληήξεζε κεραλψλ γίλεηαη, φπσο νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κεραλψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 Απαγνξεχεηαη ηξνπνπνηήζεηο, πξνζαξκνγέο ή κεηαζέζεηο ηκεκάησλ ησλ κεραλψλ πνπ  
   δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 
 Νη κεραλέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί. 

 Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε ησλ κεραλψλ. 
 
27. Θίλδπλνο από ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ    :      ΛΑΗ 
 Κείσζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε  

   κε ππνθαηάζηαζε ηεο κε κεραληθά κέζα. 
 πνβνήζεζε ηεο ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξζφ ηξφπν ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ. 

 Δπηζήκαλζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ επηθίλδπλσλ παξακέηξσλ θαη ησλ ζεκείσλ  
   ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, θαηά ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε, γηα απνθπγή ηνπο. 
 Νη εξγαδφκελνη λα είλαη ζε θαηάιιειε θπζηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε ρσξίο  

   κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. 
 Δπίβιεςε γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ θαη ηερληθψλ ρεηξνλαθηηθήο  

   δηαθίλεζεο θνξηίσλ. 
 Γηα ηελ κεηαθνξά θνξηίσλ επηιέγεηαη θάζε θνξά ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. 

 Ρα θνξηία έρνπλ ζεκεία πηαζίκαηνο θαη νη εξγαδφκελνη θνξνχλ πάληα γάληηα  
   απνθεχγνληαο ην γιίζηξεκα ησλ θνξηίσλ επάλσ ηνπο. 
 Απνθεχγνληαη ρεηξσλαθηηθέο κεηαθηλήζεηο φηαλ απαηηνχληαη ζηξνθέο ηνπ θνξκνχ, 

   ζηάζε πξνβφινπ, ζπγθξάηεζε θνξηίνπ ζε ηελησκέλα ρέξηα ζηελ έθηαζε θαη γεληθά  
    ζέζεηο ηνπ ζψκαηνο νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ζεκαληηθφηαηα ην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα. 
 
28. Θίλδπλνο από ππόγεηεο θαη ππνζαιάζζζηεο εξγαζίεο     :          ΝΣΗ 
 
29. Σξήζε αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ    :          ΛΑΗ  
 Θάζε ζπζθεπή ή εμάξηεκα αλχςσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ  

   ζηνηρείσλ ηνπο, ησλ ζπλδέζκσλ, ησλ αγθπξψζεσλ θαη ησλ ζηεξηγκάησλ ηνπο, πξέπεη: 
Α. Λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη ζσζηά θαη λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε αληνρή 
    γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 
Β. Λα εγθαζίζηαληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά. 
Γ. Λα ζπληεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 
Γ. Λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθέο δνθηκέο θαη ειέγρνπο  
    ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
Δ. Λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια θαη έρνπλ  
    εθνδηαζηεί κε ηηο θαηάιιειεο άδεηεο βάζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
 Θάζε ζπζθεπή θαη εμάξηεκα αλχςσζεο πξέπεη λα θέξεη επθξηλψο έλδεημε ηνπ αλψηαηνπ  

   επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ, ζχκθσλα κε ηηο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα  
  λνκνζεζία. 
 Νη ζπζθεπέο αλχςσζεο θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο, δελ κπνξνχλ λα  

   ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο  
   πξννξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 Όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο, εγθξίζεηο θιπ. Ξξέπεη λα βξίζθνληαη ζην εξγνηάμην 

   θαη λα είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 



   

 Ν αλπςσηηθφο κεραληζκφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλχςσζεο ηνπ θνξηίνπ. 

 Ν αλπςσηηθφο κεραληζκφο έρεη ειεγρζεί πξηλ ηελ ρξήζε. 
 Ν αλπςσηηθφο κεραληζκφο έρεη ηηο πξνβιεπφκελεο πηζηνπνηήζεηο. 

 Ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν πξνβιεπφκελνο θαη ρσξίο θζνξέο. 

 Νη ρεηξηζηέο έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη εκπεηξία. 
 Ρα ζπξκαηφζρνηλα είλαη πξνζαξηεκέλα ζσζηά ζην θνξηίν. 

 Ζ πεξηνρή είλαη απνθιεηζκέλε θαη κε θαηάιιειε ζεκαηνδφηεζε. 

 Νη εξγαδφκελνη ζε γεηηνληθά ζεκεία έρνπλ ελεκεξσζεί. 
 πάξρεη ζπλερψο θαιή νξαηφηεηα ηνπ θνξηίνπ απφ ηνλ ρεηξηζηή ή ππάξρεη έκπεηξνο  

   θνπκαληαδφξνο. 
 Γηα κεγάια θνξηία ρξεζηκνπνηνχληαη αέξεδεο απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ. 
 Νη αλπςσηηθνί κεραληζκνί βξίζθνληαη ζε ζέζεηο φπνπ είλαη εδξαζκέλα θαιά. 

 Απαγνξεχεηαη ε ειεχζεξε αηψξεζε θνξηίνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ. 
 Απαγνξεχεηαη ε πξνζπάζεηα πιάγηαο κεηαθνξάο θνξηίνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε απφηνκε αλχςσζε / θαηέβαζκα. 

 Απαγνξεχεηαη ε δηαθίλεζε θνξηίσλ πάλσ απφ εξγαδφκελνπο. 
 Ξξνζνρή φηαλ πεξηζζφηεξνη αλπςσηηθνί κεραληζκνί θηλνχληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 Δμαζθάιηζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 

 
30. Δξγαζίεο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο     :    ΝΣΗ 
 
31. Σξήζε κεραλεκάησλ έξγνπ    :      NAI 
 Όια ηα νρήκαηα θαη ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο  

   πιηθψλ πξέπεη : 
   Α. Λα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ιακβάλνληαο ππφςε, ζην κέηξν  
  ηηο εξγνλνκηθέο αξρέο. 
   Β. Λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ κεηαηξνπέο λα εγθξίλνληαη 
   ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ  
   εξγαδνκέλσλ. 
   Γ. Λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη απφ πξφζσπα θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε ηηο  
   Απαηηνχκελεο άδεηεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 Νη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο  

   θαη ησλ κεραλεκάησλ δηαθίλεζεο πιηθψλ πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη  
   λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία άδεηα. 
 Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ ελ ιφγσ  

   νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ζην ρψξν εθζθαθήο ή ζην λεξφ. 
 Ρα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ, πξέπεη λα είλαη  

   εθνδηαζκέλα κε ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ  
   θαηαζθεπαζηή, ψζηε ν νδεγφο λα πξνζηαηεχεηαη θαηά ηεο ζχλζιηςεο ζε πεξίπησζε  
   αλαηξνπήο ηνπ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη θαηά ηεο πηψζεο αληηθεηκέλσλ. 
 Όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο θιπ. Ξξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα ή ηνλ  

   νδεγφ θαη λα είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
 Έλα κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ (ηηο) εξγαζία (εο) πνπ έρεη  

   θαηαζθεπαζηεί. 
 Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε κεραλήκαηνο. 

 Κφλν αδεηνχρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα. 
 Ζ άδεηα ησλ ρεηξηζηψλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ ζε άζθαιην. 

 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπληήξεζεο θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο (βηβιίνπ) ζπληήξεζεο γηα θάζε  
   κεράλεκα. 
 Απαγνξεχνληαη νη απηνζρεδηαζκνί ζηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Όια ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν. 
 Όια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα δνπιεχνπλ θαιψο. 

 Ν εμνπιηζκφο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ηελ αλπςσηηθή 

   ηθαλφηεηα. 
 Ξηζηνπνηεηηθφ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο απαηηείηαη γηα φινπο ηνπο γεξαλνχο. 

 Ζ ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο γηα ηνλ ίδην ηνλ ρεηξηζηή ή  
   ηξίηνπο. 
 Όια ηα ΚΔ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα ΚΔ. 
 Ζ ληαιίθα ησλ απηνθηλήησλ θνξηεγψλ πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλε φηαλ κεηαθέξεηαη 

   ιεπηφθνθθν πιηθφ (άκκνο 3Α). 
 Ζ επηζεψξεζε ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ αλπςψζεσο είλαη 

   ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη. 
 Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ιφγσ ελαέξησλ αγσγψλ ελέξγεηαο θαη 

   ηειεπηθνηλσληψλ. 
Ξξνζνρή ζηα ππφγεηα δίθηπα θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ 

Ρα πδξαπιηθά ζθπξηά είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλα γηα αηπρήκαηα ζε ππφγεηα δίθηπα 
Ρα κεραλήκαηα πξέπεη λα αθηλεηνπνηνχληαη πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζίαο ζπληήξεζεο θαη λα επηζεκαίλνληαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε απαγνξεπηηθψλ πηλαθίδσλ (π.ρ. κεράλεκα ζε ζπληήξεζε). 
 



   

32. Δξγαζίεο επηκέηξεζεο :  ΛΑΗ 
 Ν επηκεηξεηήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο θηλδχλνπο ζην εξγνηάμην γεληθά 
 Ν επηκεηξεηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ είζνδν ηνπ ζε ρψξνπο εξγαζίαο 
 Ν επηκεηξεηήο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζχλσλ 
 Ν επηκεηξεηήο νθείιεη λα κελ κεηαζέηεη, πξνζαξκφδεη, θαηαζηξέθεη ή αθπξψλεη νπνηαδήπνηε δηάηαμε, 

κεραληζκφ, εμνπιηζκφ ή νηηδήπνηε άιιν. 
 Ν επηκεηξεηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πξφγξακκα ηνπ. 

Ρέινο ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί ε θάησζη λνκνζεζία ε νπνία θσδηθνπνηήηαη ζε κνξθή πηλάθσλ  
 
 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ 

ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ  ΚΑΙ  ΤΓΔΙΑ  ΣΑ  ΔΡΓΟΣΑΞΙΑ 
 

 
A. ΝΟΜΟΙ 

 

 Ν.       495/76 

 

 Ν.     1430/84   

 

 Ν.   1568 / 85  

 

 Ν.    2696/99  (Κ.Ο.Κ) 

 

 

 

Β. ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 

 

 Π. Γ.   ηεο  22-12-33 

 

 

 Π. Γ.   413/77 

 

 Π. Γ.    17/78 

 

 Π. Γ.    95/78 

  

 Π. Γ.   216/78 

 

 Π. Γ.   778/80  

 

 Π. Γ.  1073/81 

 

 Π. Γ.   307/86 

 

 Π. Γ.     94/87 

    

 Π. Γ.    70
α
/88 

 

 Π. Γ.   225/89 

 

 Π. Γ.     31/90 

 

 Π. Γ.    70/90 

 

 Π. Γ.    85/91 

 

 Π. Γ.   499/91 

 

 

 

 ΦΔΚ   337/Α/76 

 

 ΦΔΚ     49/Α/84 

 

 ΦΔΚ   177/Α/85 

 

 ΦΔΚ     57/Α/99 

 

 

 

 

 

 ΦΔΚ   406/Α/33 

 

 ΦΔΚ   128/Α/77 

 

 ΦΔΚ    20/Α/78 

  

 ΦΔΚ    20/Α/78  

 

 ΦΔΚ    47/Α/78  

 

 ΦΔΚ   193/Α/80 

 

 ΦΔΚ   260/A/81 

 

 ΦΔΚ  135/Α/86 

 

 ΦΔΚ    54/Α/87 

 

 ΦΔΚ    31/Α/88 

 

 ΦΔΚ   106/Α/89 

 

 ΦΔΚ    31/Α/90 

 

 ΦΔΚ    31/Α/90 

 

 ΦΔΚ    38/Α/91 

 

 ΦΔΚ   180/Α/91 

 

 ΦΔΚ    34/Α/93 

 

 Π. Γ.   399/94 

 

 Π. Γ.   105/95 

 

 Π. Γ.   105/95 

 

 Π. Γ.    18/96 

 

 Π. Γ.   305/96 

 

 Π. Γ.   174/97 

 

 Π. Γ.   175/97 

 

 Π. Γ.     62/98 

 

 Π. Γ.     88/99 

 

 Π. Γ.     89/99 

 

 Π. Γ.    90/99 

 

 Π .Γ.  127/00 

 

 Π. Γ.  304/00 

 

 Π. Γ.  338/01 

 

 Π. Γ.  339/01 

 

 Π. Γ.    43/03 

 

 Π. Γ.  155/04 

 

 Π .Γ   176/05 

 

 Π. Γ.   149/06 

 

 Π. Γ.  186/95 

 

 Π. Γ.    17/96 

 

 

 

 

ΦΔΚ   221/A/94 

 

ΦΔΚ   67/A/95 

 

 ΦΔΚ   67/A/95 

 

 ΦΔΚ   12/A/96 

 

 ΦΔΚ   212/A/96 

 

 ΦΔΚ   150/A/97 

 

 ΦΔΚ   150/A/97 

 

 ΦΔΚ    67/A/98 

 

 ΦΔΚ    94/A/99 

 

 ΦΔΚ    94/A/99 

 

ΦΔΚ 94/A/99 

 

 ΦΔΚ 111/A/00 

 

 ΦΔΚ   241/A/00 

 

 ΦΔΚ   227/A/01 

 

 FEK   227/A/01 

 

 ΦΔΚ    44/A/03 

 

 ΦΔΚ   121/A/04 

 

 ΦΔΚ   227/A/05 

 

 ΦΔΚ   159/A/06 

 

ΦΔΚ 97/A/95 

 

 ΦΔΚ    11/A/96 

 

 

 



   

 Π. Γ.    77/93 

 

 Π. Γ.   377/93 

 

 Π. Γ.   395/94 

 

 Π. Γ.   396/94 

 

 Π. Γ.   397/94 

 

 

 ΚΤΑ    αξ.νηθ.Β.5261/190/97 

 

 ΚΤΑ      αξ.νηθ.16289/330/99 

 

 ΚΤΑ      αξ.νηθ.15085/593/03 

       

 ΚΤΑ           αξ. Γ13ε/4800/03 

 

 ΤΑ                       3046/304/89 

 

 

 ΦΔΚ   160/Α/93 

 

 ΦΔΚ  220/Α/94 

 

 ΦΔΚ   220/Α/94 

 

 ΦΔΚ   221/Α/94 

 

 

 ΦΔΚ    113/Β/97 

 

 ΦΔΚ    987/Β/99 

 

 ΦΔΚ   1186/Β/03 

  

 ΦΔΚ     708/Β/03 

 

 ΦΔΚ       59/Γ/89 

 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ 

 

 ΚΤΑ   8243/1113/91 

 

 ΚΤΑ   αξ.νηθ.Β.4373/1205/93 

 

 ΚΤΑ   16440/Φ.10.4/445/93 

 

 ΚΤΑ   αξ. 8881/94 

 

 ΤΑ    αξ.νηθ. 31245/93 

 

 ΤΑ    3131.1/20/95/95 

 

 Πςποζβεζηική διάηαξη   7, 

 Απόθαζη   7568.Φ.700.1/96 

 

 ΤΑ αξ.πξ.   ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/502/03 

 

 

 

 

 ΦΔΚ   138/B/91 

 

 ΦΔΚ  187/B/93 

 

 ΦΔΚ   765/B/93 

 

 ΦΔΚ   450/B/94 

 

 ΦΔΚ   451/B/93 

 

 ΦΔΚ   978/B/95 

 

 ΦΔΚ   155/B/96 

 

 

ΦΔΚ 946/B/03 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ  



   

ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΙΑ 

 

ΔΡΓΑΙΔ 
ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ 

ΙΥΤΟΤΑ  

ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
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Πεξίθξαμε,ζήκαλζε εξγνηαμίνπ. 

 

 

ήκαλζε εγθαηαζηάζεσλ αγσγώλ 

αηκώλ, ζεξκώλ,  πγξώλ ή αεξίσλ 

 

Μέηξα αζθάιεηαο ειεθηξηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ (εληνπηζκόο –

κεηαθνξά δηθηύσλ θηι ) 

 

ρέδην δηάζσζεο- 

έμνδνη θηλδύλνπ- 

δώλεο θηλδύλνπ-ζύξεο– 

νδνί θπθινθνξίαο- 

ζρεδηαζκόο ρώξσλ εξγαζίαο 

 

Δμνπιηζκόο Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

 θαηά ηελ εξγαζία (ΜΑΠ) 

 

 

 

 

Ππξόζβεζε-αληηκεηώπηζε 

ππξθατώλ 

 

 

Υώξνη πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθόο 

εμνπιηζκόο 

 

Α΄ Βνήζεηεο-Φαξκαθείν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12,παξ. IV, κέξνο Α, §3&18.1) 

ΠΓ 105/95  

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 93&95) 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 75-79)  

ΠΓ 305/96 (αξ.12,παξ. IV, κέξνο Α, §2  

& κέξνο Β, ηκήκα II, §2) 

 

Ν 1568/85 (αξ. 17,18&20) 

ΠΓ 305/9 (αξ. 12,παξ. IV,κέξνο Α, §3,9,10  

& κέξνο Β, §8,9) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 96, §2.ζ) 

 

 

ΠΓ 396/94 (αξ. 4-10, παξ.I,II,III.) 

Ν 1430/84 (αξ.16&18) 

ΚΤΑ (αξ. πξση.νηθ.Β.4373/1205/93) 

ΚΤΑ (αξ. πξση. 8881/94) 

ΚΤΑ (αξ. πξση. νηθ. Β 5261/190/97) 

 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12,παξ. IV,κέξνο Α, §4) 

ΠΓ 105/95 (αξ.9,παξ. IV) 

ΠΓ 1073/81(αξ. 96) 

 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12,παξ. IV,κέξνο Α,§ 14) 

 

 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. IV,κέξνο Α,§.13) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 110) 

 

ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΙΥΤΟΤΑ 



   

ΤΓΔΙΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
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Απαηηήζεηο ζήκαλζεο 

εθηεινπκέλσλ έξγσλ εληόο θαη  

εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. 

 

 

 

 

 

ήκαλζε εξγαζηώλ πνπ 

εθηεινύληαη ζηηο νδνύο-

εγθαηάζηαζε κέζσλ ζήκαλζεο θαη 

ζεκαηνδόηεζεο-ηήξεζε κέηξσλ 

αζθάιεηαο από ηνπο 

εξγαδόκελνπο-ππνρξεώζεηο θαηά 

ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ θαη 

ελαπόζεζε πιηθώλ ζηηο νδνύο-

θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνύ θαη 

πεδνδξνκίνπ. 

 

Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

 

ΤΑ  αξ.πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/502/1-7-2003  

*(Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο 

Δθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ εληόο θαη εθηόο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα). 

 

 

 

 

Ν 2696/23-3-99 (αξ.9, 10, 44 §5, 47,48)  

Κώδηθαο Οδηθήο  Κπθινθνξίαο  ( ΚΟΚ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΓ  396/94  (αξ.9, § 4 , παξ. ΙΙΙ)  

ΠΓ 1073/71 (αξ.102,103,106,108) 

Ν 1430/84 (αξ. 16,18) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΙΥΤΟΤΑ 



   

ΤΓΔΙΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
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Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνύ 

αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ-

Γεληθέο δηαηάμεηο 

 

Αλπςσηηθά κεραλνθίλεηα 

κεραλήκαηα. 

 

Όξγαλα θαη εμαξηήκαηα 

αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ 

 

Υεηξηζκόο θαη έιεγρνο 

αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ 

 

Υεηξνθίλεηα αλπςσηηθά 

κεραλήκαηα  

 

Καλνληζκόο Διέγρσλ αλπςσηηθώλ 

κεραλεκάησλ (πηζηνπνηεηηθά 

θαηαιιειόηεηαο)  

 

Οδεγίεο ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ 

κε ηε βνήζεηα ζεκάησλ κε 

ρεηξνλνκίεο 

 

Απηνθίλεηα εγρύζεσο εηνίκνπ 

ζθπξνδέκαηνο 

 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνύ 

κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθώλ 

δηαθίλεζεο πιηθώλ), νρεκάησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ, κεραλώλ, 

εμνπιηζκνύ εξγαζίαο. 

 

ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξ. IV,κέξνο Β, ηκήκα ΙΙ, § 7) 

Ν 1430/84 (αξ. 11-15) 

 

 

ΠΓ  1073/81 (αξ. 52 – 57) 

 

 

  ΠΓ 1073/81 (αξ. 58 – 63) 

          

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 64 – 69)        

  

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 70,71) 

 

 

ΚΤΑ  (αξ.πξση. νηθ.15085/593/25-8-03)  

 

 

 

ΠΓ 105/95 (παξ.IX) 

 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ.72,73,74)         

 

 

ΠΓ 305/96 (αξζ.12, παξ. IV, κέξνο Β, ηκήκα ΙΙ,    § 

8 θαη 9) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 45 -51)  

Ν 1568/85   (αξ. 22 , 23) 

ΠΓ 395/94 (αξ. 3 – 9) 

ΠΓ 89/99 

ΠΓ 304/2000 

ΠΓ 155/2004 (αξ. 2) 

ΚΤΑ  (αξ.πξση Γ13ε/4800/30-5-03) 

ΠΓ 377/93  

ΠΓ 18/96  

ΠΓ 31/90     

ΠΓ 499/91 

 

 
 
 
 
 
 



   

 
 

 

ΔΡΓΑΙΔ 
 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ 

ΙΥΤΟΤΑ  

ΝΟΜΟΘΔΙΑ 



   

 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΙΥΤΟΤΑ    
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Δξγαζίεο κε εηδηθνύο θηλδύλνπο. 

 

Πξνθαηαξθηθέο δηαδηθαζίεο (γεληθόο έιεγρνο θηηξίνπ, 

έιεγρνο παξνρώλ, έιεγρνο ύπαξμεο θαηαζθεπώλ από 

ακίαλην, επηθίλδπλσλ παινπηλάθσλ θιπ.) 

Μειέηε θαηεδάθηζεο, επίβιεςε θαηεδάθηζεο. 

 

Γεληθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

 

 

Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ, θνηλνύ θαη γεηηνληθώλ θηηξίσλ 

 

Πξόζζεηα  κέηξα  γηα  θαηεδαθίζεηο κε  ηα ρέξηα,κε 

κεραληθά κέζα θαη  κε εθξεθηηθά. 

 

 

Καηεδαθίζεηο-Απνμειώζεηο κε θιόγα αεξίνπ. 

 

Απνκάθξπλζε δεμακελώλ - δνρείσλ επθιέθησλ  ή 

ηνμηθώλ νπζηώλ,ή ηκεκάησλ θαηαζθεπώλ πνπ πεξηέρνπλ 

ακίαλην. 

 

Οκαδηθέο θαηεδαθίζεηο - Άξζε εξεηπίσλ. 

Απαηηήζεηο γηα θαηεδαθίζεηο  εηδηθώλ έξγσλ  ή ζηνηρείσλ 

έξγσλ (έξγσλ εμ  σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ή 

πξνεληεηακέλνπ,έξγσλ  θεξνκέλσλ ππό κεηαιιηθνύ  

 ζθειεηνύ θαη ζνισηώλ  ή αςηδσηώλ θαηαζθεπώλ). 

 

Απαηηήζεηο γηα ηα ζηαζεξά κεηαιιηθά ηθξηώκαηα  πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαηεδαθίζεηο κε εξγαιεία ρεηξόο 

θαηαθνξύθσλ ζηνηρείσλ  πάλσ ησλ ηεζζάξσλ (4.00) κ., 

εζσηεξηθώλ ηνίρσλ κεγάινπ πάρνπο θαη ύςνπο, δνθώλ 

αλεμαξηήησο ύςνπο. 

 

Απαηηήζεηο  γηα θαηεδαθίζεηο  κε  κεραληθά  κέζα 

(επηκειήο απόθιεζε ηεο επηθίλδπλεο πεξηνρήο , 

πξνζηαζία εθ ηεο θαηαπηώζεσο ). 

 

Υξήζε Αηνκηθώλ Μέζσλ Πξνζηαζίαο ( ΜΑΠ ) 

(πξνζηαζία θξαλίνπ ,πνδηώλ, καηηώλ, ρεξηώλ  θ.ι.π). 

 

 

Πξνζηαηεπηηθό πξνζηέγαζκα (ζθάθε). 

 

Δηδηθά κέηξα αζθάιεηαο ζε θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ ή 

θαηαζθεπώλ πνπ πεξηέρνπλ εύζξππηα κνλσηηθά πιηθά 

από ακίαλην. 

 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. ΙI) 

 

ΤΑ αξ.πξση. νηθ. 31245 /93 

 (αξ.2.1,11) 

 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 18-25) θαη 

ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245/93(αξ.2.2) 

    

ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245 /93(αξ. 3) 

 

ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245 (αξ.5,6,7)   

Ν 495/76 (αξ.1,4,7,14)  

  ΠΓ 413/77  

 

ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245 /93(αξ. 8 ) 

 

ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245/93(αξ. 9) 

 

 

 

ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245/93(αξ.10) 

ΠΓ 1073/81 (αξ.26-30) 

 

 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 31,32) 

ΠΓ  778/80 (αξ. 13) 

 

 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 33) 

 

 

 

ΠΓ  396/94 (αξ.9, § 4 , παξ. ΙΙΙ) 

ΠΓ 1073/81 (αξ.102-108) 

Ν 1430/84 (αξ.16,18) 

 

ΠΓ 778/80 (αξ. 11) 

 

ΠΓ 70
α
/1988 (αξ.14, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξ. 8 ηνπ  

ΠΓ 175/1997)  

ΚΤΑ 8243/1113/1991,  αξ.7) 



   

ΔΡΓΑΙΔ & ΤΓΔΙΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
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Δξγαζίεο κε εηδηθνύο θηλδύλνπο 

 

Πξνζδηνξηζκόο ππνγείσλ 

θαισδίσλ θαη απνκόλσζηο ή 

κεηαθνξά απηώλ- 

αληηζηεξίμεηο πξαλώλ, νκόξσλ 

θηηξίσλ  θιπ.- πξνθπιάμεηο από 

πηώζε αλζξώπσλ, εμνπιηζκνύ , 

αληηθεηκέλσλ- εηζξνή πδάησλ- 

επάξθεηα  εμαεξηζκνύ -αζθαιήο 

ηνπνζέηεζε πξντόλησλ 

εθζθαθήο- 

δηαβάζεηο (γεθπξώκαηα) 

δηαβαηώλ θαη νρεκάησλ θιπ. 

 

Πξνθπιάμεηο γηα εθζθαθέο 

εληόο ύδαηνο- 

πξνθπιάμεηο γηα εθζθαθέο 

ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ 

ή νξπγκάησλ ζε κεγάια βάζε. 

 

Πξνζηαζία ζε αλνίγκαηα 

νξηδόληησλ θαη θαηαθόξπθσλ 

επηθαλεηώλ (θξεάηηα, 

εθζθαθέο,δεμακελέο,θσηαγσγνί 

θιπ) 

 

Υξήζε Αηνκηθώλ κέζσλ 

Πξνζηαζίαο  ( ΜΑΠ ) 

 

 

 

Πξόζζεηεο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εθζθαθώλ θαη ηεο 

ζεκειίσζεο θηηξίσλ θαη δνκηθώλ 

έξγσλ. 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. ΙΙ) 

 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. ΙV, κέξνο Β, ηκήκα ΙΙ, 

§10  θαη 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 2 - 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Γ 1073/81 (αξ.  6,17) 

 

 

 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ.  40,41,42) 

 

 

 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 102-108) 

ΠΓ  396/94  (αξ. 9, § 4, παξ. ΙΙΙ ) θαη 

Ν 1430/84 (αξ. 26,28) 

 

 

ΤΑ  αξ. 3046/304/30-1-89 (αξ.5, § 4) 

(Kηηξηνδνκηθόο θαλνληζκόο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ ΙΥΤΟΤΑ  

ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
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Δξγαζίεο κε εηδηθνύο θηλδύλνπο 

 

Πξνζηαζία από πηώζε θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε ύςνο 

(θηγθιηδώκαηα, δίρηπα πξνζηαζίαο, δώλεο αζθάιεηαο θιπ.) 

 

Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο (ζρεδηαζκόο, δηαζηαζηνιόγεζε, θαηαζθεπή, 

επηζεώξεζε, ζπληήξεζε, εγθαηάζηαζε αλπςσηηθήο κεραλήο επί 

ηθξηώκαηνο, αζθαιήο δηέιεπζε θάησ από απηά θιπ.) 

 

Γεληθέο δηαηάμεηο γηα  ηα  ηθξηώκαηα ,θιίκαθεο θαη δηαβάζεηο. 

 

Γηαηάμεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο γηα πξνζσξηλέο 

εξγαζίεο ζε ύςνο,εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε θιηκάθσλ 

,ηθξησκάησλ, ηερληθώλ πξόζβαζεο θαη ηνπνζέηεζεο κε ηε βνήζεηα 

ζρνηληώλ. 

 

Γάπεδα εξγαζίαο, νδνί θπθινθνξίαο, πεδνγέθπξεο, εμέδξεο, πιαηύζθαια, 

θεθιηκέλα επίπεδα ξάκπεο. 

 

 

Αζθαιήο θπθινθνξία πεδώλ, κεραλεκάησλ, νρεκάησλ. 

 

Ξύιηλα ζηαζεξά ηθξηώκαηα-νξζνζηάηεο-ζύλδεζηο νξζνζηαηώλ-εγθάξζηεο 

δνθίδεο-αληεξίδεο-δάπεδα ηθξησκάησλ-ζύλδεζε ηθξησκάησλ κε νηθνδνκή -

πξνζηαηεπηηθό πξνζηέγαζκα (ζθάθε),θεθιηκέλα επίπεδα.. 

 

Κηλεηά ηθξηώκαηα 

ηαζεξά κεηαιιηθά ηθξηώκαηα 

Κηλεηά κεηαιιηθά ηθξηώκαηα  (πύξγνη) 

Αλεξηεκέλα ηθξηώκαηα  

 

Δμαζθάιηζε πεξάησλ μπινηύπσλ θαη πιαθώλ κε πξνζσξηλά θηγθιηδώκαηα. 

 

Πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα-ζηεζαία  ζε θσηαγσγνύο, αλνίγκαηα 

δαπέδσλ, θιηκαθνζηάζηα θιπ. 

 

Φνξεηέο θαη ζηαζεξέο θιίκαθεο-θπιηόκελεο ζθάιεο θαη θπιηόκελνη 

δηάδξνκνη 

 

 

 

 

Σα κεηαιιηθά Ιθξηώκαηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από :      

΄΄Βεβαίυζη Δξέηαζηρ Σύπος΄΄ 

 

 

 

 

 

Μέηξα  θαηά  ηε  ζπλαξκνιόγεζε,  επηθάιπςε, 

επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη απνμήισζε ζηεγώλ. 

 

 

 

Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

 

 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. ΙΙ) 

 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξ. IV, κέξνο Β, ηκήκα 

ΙΙ,  § 5 ) 

 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξ. IV, κέξνο Β, ηκήκα 

ΙΙ, §παξ.6 )  

ΠΓ 1073/81 (αξ. 34-36)  

 

 

Ν1430/84 (αξ. 7-10) 

 

ΠΓ 155/2004 (αξ. 2) 

 

 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 36-38) 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 39) 

 

ΠΓ 778/80 (αξ. 4-11,16) 

 

 

 

 

ΠΓ 778/80  (αξ. 12) 

ΠΓ 778/80  (αξ. 13) 

ΠΓ 778/80  (αξ. 14) 

ΠΓ 778/80  (αξ. 15) 

 

ΠΓ 778/80 (αξ. 17) 

 

 

ΠΓ  778/80 (αξ. 20) 

ΠΓ  1073/81 (αξ. 40-42) 

 

ΠΓ  ηεο  22-12-33 

ΠΓ 17/78 

ΠΓ  1073/81 (αξ. 43,44) 

ΠΓ  305/96 (αξ. 12, παξ. IV,κέξνο Β,§10) 

 

ΚΤΑ (αξ.πξση.16440/Φ.10.4/445/93) 

(Καλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ 

αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ κεηαιιηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη 

ρξήζε κεηαιιηθώλ ζθαισζηώλ) 

 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξ.IV, κέξνο Α, §1.2  & 

κέξνο  Β, §14) 

ΠΓ 778/80 (αξ. 18, 19) 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 102 – 108) 

ΠΓ  396/94  (αξ. 9, § 4, παξ. ΙΙΙ)  

Ν 1430/84  (αξ. 16,18) 
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Έιεγρνο ζηηο ζπζθεπέο, ζηα 

κέζα ζπγθνιιήζεσλ, θαη 

απαηηήζεηο εξγαζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Ππξνπξνζηαζία θαηά ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηώλ 

ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθνπήο θαη 

ινηπώλ ζεξκώλ εξγαζηώλ 

 

Πξνζηαζία θαηά ηε ρξήζε θαη 

κεηαθνξά ηεηεγκέλσλ κεηάιισλ 

(κόιπβδνο),δεόλησλ  

πγξώλ (πίζζα) 

 

Έιεγρνο εμνπιηζκνύ ππό πίεζε 

 

 

Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

 

ΠΓ 95/78 (αξ. 3 – 9) 

 

 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 96, § β θαη § γ)  

ΠΓ 70/90 (αξ. 15, § 5) 

Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7, Απνθ.7568 

Φ.700.1/9-2-96 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 99) 

 

 

 

 

ΚΤΑ (αξ.πξση.νηθ.16289/330/19-5-99 ,  

αξ. 3,9,15) 

 

ΠΓ 95/78 (αξ. 10) 

ΠΓ1073/81 (αξ. 104) 

ΠΓ  396/94  (αξ. 9, § 4, παξ. ΙΙΙ )  

Ν 1430/84 (αξ. 16,18) 
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Φόξησζε-εθθόξησζε-απνζήθεπζε-

ζηνίβαζε-απόιεςε-ξίςε-κεηαθνξά  

πιηθώλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

 

Απνβάζξεο θαη ξάκπεο θόξησζεο. 

 

 

Μεηαθνξά-ελαπόζεζε πιηθώλ κε ακίαλην 

 

Μεηαθνξά ξεπζηώλ-ππξαθησκέλσλ 

πιώλ κε πεξνλνθόξα νρήκαηα. 

 

Πξνθπιάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ από 

θξαδαζκνύο 

 

Πξνθπιάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ από ην 

ζόξπβν 

 

Πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρώξαο θαη ηεο 

ξάρεο από ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε 

θνξηίσλ 

 

πρλόηεηα επίβιεςεο εξγαζηώλ θαη 

επηζεώξεζεο ζπλεξγείσλ. 

 

Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ  

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο - Τπνρξεώζεηο 

εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ.  

 

 

 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξ.IV, κέξνο Β,  

ηκήκα ΙΙ, § 4) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 85 – 91) 

 

ΠΓ 305/96  (αξ. 12, παξ. IV, κέξνο Α,  

§ 11) 

 

ΚΤΑ (αξ.πξση. 8243/1113/1991,αξ. 8) 

 

ΠΓ 216/78  

 

 

ΠΓ 176/2005  

 

 

ΠΓ 85/1991 (αξ. 1,6) 

ΠΓ 149/2006 (αξ. 3,4,5,6,7,8,9) 

 

ΠΓ 397/94  

 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ.111) 

 

 

ΠΓ  305/96  (αξ.7, 8) 

ΠΓ 17/96 (αξ. 7,8,10,11,12,13,14) 
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Α΄ Βνήζεηεο, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρώξσλ 

από ηνπο εξγαδόκελνπο , πξόιεςε -

αληηκεηώπηζε ππξθατώλ & επηθίλδπλσλ 

εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ 

 

Απαηηήζεηο αζθάιεηαο θνξεηώλ ειεθηξηθώλ 

ζπζθεπώλ, θηλεηώλ πξνβνιέσλ, θαισδίσλ 

ηξνθνδνζίαο θιπ –εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνύ 

εξγνηαμίσλ. 

 

πζηήκαηα αζθαιείαο,ζπληήξεζε θαη έιεγρνο 

ζπζηεκάησλ αζθαιείαο 

 

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, 

ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο    

 

 

 

 

 

 

 

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από κεηαιιηθό 

κόιπβδν & ηηο ελώζεηο ηόλησλ ηνπ. 

 

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από 

θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο 

 

 

Γεληθέο απαηηήζεηο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 

(αεξηζκόο- έθζεζε ζε εηδηθνύο θηλδύλνπο - 

ζεξκνθξαζία, θπζηθόο &  ηερλεηόο θσηηζκόο, 

ρώξνη αλάπαπζεο, έγθπεο & γαινπρνύζεο 

κεηέξεο, εξγαδόκελνη κε εηδηθέο αλάγθεο, ζύξεο 

θηλδύλνπ, εμαεξηζκόο δάπεδα, ηνίρνη, νξνθέο, 

παξάζπξα, θεγγίηεο) 

 

Οξγάλσζε ρξόλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία 

 

ΠΓ 17/96 (αξ. 9) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 92,94,96) 

 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 80-84) 

 

 

 

 

Ν1568/85 (αξ. 17, §3 & αξ. 19) 

 

 

Ν1568/85  (αξ. 24-28) 

ΠΓ 307/26-8-86 (αξ. 4 )  

ΠΓ 77/3-3-93   

ΠΓ  90/99   

ΠΓ 186/95  

ΠΓ174/97  

ΠΓ 338/01  

Π.Γ 339/01   

 

ΠΓ 94/87 (αξ. 2-14, παξ.  I,II,III,IV ) 

 

 

ΠΓ 399/17-12-94  

ΠΓ 127/5-4-2000  

ΠΓ 43/2003  

 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. IV,  

κέξνο Α ,  § 5,6,7,8,12,15,16,17, 

κέξνο Β, ηκήκα Ι, § 1,2,3,4,5,6,7,11 &    

  ηκήκα ΙΙ,  §1,3) 

Ν1568/85 (αξ.  21,32) 

 

 

 

 

Π.Γ 88/99  

 

Π.Γ 62/ 98  
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Δξγαζίεο κε εηδηθνύο θηλδύλνπο 

 

Γεληθέο δηαηάμεηο αζθάιεηαο 

(εγθαηαζηάζεηο αζθάιεηαο, επηζεώξεζε 

ηθξησκάησλ, ζσζηή ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ ή 

ζπζθεπώλ ζηελ νηθνδνκή, εθθόξησζε πιηθώλ, 

εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ θαηά ηηο 

λπθηεξηλέο ώξεο θιπ) 

 

Πξνζηαζία θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζπλαξκνιόγεζε 

θαη απνζπλαξκνιόγεζε θεξόλησλ νξγαληζκώλ, 

μπινηύπσλ, βαξέσλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ  

ζηνηρείσλ θαη ζρεδηαζκόο, ππνινγηζκόο θαη 

ζπληήξεζε απηώλ. 

 

Πξόζζεηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή θηηξίσλ θαη δνκηθώλ έξγσλ θαη 

απαηηήζεηο γηα ηελ αληνρή απηώλ. 

 

Πξνζηαζία από εμέρνληεο ήινπο ,ζύξκαηα θιπ 

 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. ΙΙ) 

 

ΠΓ 778/1980 (αξ. 21) 

 

 

 

 

 

 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ.IV, κέξνο Β, 

ηκήκα ΙΙ, § 12) 

 

 

 

 

ΤΑ 3046/304/30-1-89 (αξ.5, § 1,2,3 

-θηηξηνδνκηθόο θαλνληζκόο) 

 

 

ΠΓ  1073/81 (αξ.98) 
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Δξγαζίεο κε εηδηθνύο θηλδύλνπο. 

 

Καζνξηζκόο  θαη  δηαζηαζηνιόγεζε  δηαδξόκσλ 

θπθινθνξίαο, νδώλ θαη εμόδσλ θηλδύλνπ, κέηξα 

πξνζηαζίαο από θηλδύλνπο ζύλζιηςεο , πηώζεο 

εξγαδνκέλσλ ή πηώζεο αληηθεηκέλσλ θαη ζεκαηνδόηεζε 

αζθαιείαο ρώξσλ εξγαζίαο. 

 

 Μέηξα πξνζηαζίαο γηα εξγαζίεο  δηάηξεζεο (πεξηνρέο, 

κεραλήκαηα, ρεηξηζηέο ), από θηλδύλνπο ιόγσ ρξήζεο 

εθξεθηηθώλ ,θαηά ηελ θόξησζε, κεηαθνξά θαη απνθνκηδή 

πιηθώλ θαη νη απαηηήζεηο γηα αζθαιείο εξγαζίεο ζηα 

θξέαηα. 

 

Απαηηήζεηο, ιεηηνπξγία θαη έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αεξηζκνύ. 

 

Απαηηήζεηο θσηηζκνύ,  πξνζηαζία από πςεινύο 

ζνξύβνπο, ζθόλεο θαη επηθίλδπλα αέξηα, κέηξα 

αζθάιεηαο ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο.. 

 

Ππξνπξνζηαζία 

 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ). 

 

 

 

 

Πξώηεο Βνήζεηεο 

 

Υξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ 

(αγνξά, κεηαθνξά θαη θαηαλάισζε ) θαη εθξεθηηθώλ 

κεραλεκάησλ . 

 

 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. ΙI) 

 

ΠΓ 225/89 (αξ.4,5,6,7,9,10,11) 

 

 

 

 

 

ΠΓ 225/89 (αξ.12,13,14,15) 

 

 

 

 

 

ΠΓ 225/89 (αξ. 16,17,18)      

 

 

ΠΓ 225/89 (αξ.19,20,21,22) 

 

 

 

ΠΓ 225/89  (αξ.23)  

 

ΠΓ 225/89  (αξ.24,25) 

ΠΓ 396/94  (αξ. 9, § 4,παξ.ΙΙΙ) 

Ν 1430/84 (αξ.16,18) 

 

 

Π.Γ 225/89  (αξ.31) 

 

Ν 495/76 (αξ. 1,4,7,14) 

ΠΓ 413/77  

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ.IV, 

κέξνο Β, §11) 
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Δξγαζίεο κε εηδηθνύο θηλδύλνπο 

 

Τπνρξεώζεηο εξγνιάβνπ-νξηζκόο επόπηε θαηαδύζεσλ-

ππνρξεώζεηο απηνύ-ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ, 

εληύπνπ θαηαδύζεσλ, θιπ 

 

Τπνρξεώζεηο δπηώλ-ηήξεζε κέηξσλ αζθάιεηαο-

ηήξεζε εηδηθνύ βηβιίνπ πγείαο-εκεξνιόγηνπ δύηε θιπ 

Τπνρξεώζεηο εξγνδόηε(θπξίνπ ηνπ έξγνπ-άξζξν 

2,ίδηαο Τ.Α)-ελεκέξσζε εξγνιάβνπ γηα εηδηθά έξγα 

πνπ απαηηείηαη άδεηα αξκόδησλ αξρώλ όπσο 

αξραηόηεηεο ζην βπζό θιπ 

 

Μέηξα αζθάιεηαο-ώξεο εξγαζίαο δπηώλ-ιήςε 

ζηνηρείσλ πεξηνρήο θαηάδπζεο-πεξηπηώζεηο ρξήζεο 

ζεκαληήξσλ & ηαρύπιννπ ζθάθνπο-εμνπιηζκόο 

δπηώλ-ζηνιέο(έιεγρνο ιεηηνπξγίαο-ζπληήξεζε απηώλ)-

επηθνηλσλία δύηε κε επόπηε-κέηξα αζθάιεηαο 

θαηαδπηηθώλ ζθαθώλ-όξηα βάζνπο-αέξηα αλαπλνήο-

ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ-εηδηθή άδεηα θαηάδπζεο κε 

ζηάζεηο-ζύλζεζε θαηαδπηηθνύ ζπλεξγείνπ-νξηζκόο 

δύηε αζθαιείαο-ινηπά κέηξα αζθάιεηαο-άδεηεο 

θαηαδπηηθώλ εξγαζηώλ. 

 

Πηώζε κεραλεκάησλ ζην λεξό 

 

 

 

Πξνζσξηλά θξάγκαηα θαη ζάιακνη εθηέιεζεο 

ππνβξπρίσλ εξγαζηώλ 

 

Πξνθπιάμεηο από πληγκό 

 

Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. ΙΙ) 

 

ΤΑ 3131.1/20/95/17-11-

1995 (αξ. 6,7) 

 

 

ΤΑ 3131.1/20/95/17-11-

1995 (αξ. 8,9) 

 

 

 

 

 

ΤΑ 3131.1/20/95/17-11-

1995 (αξ. 10,11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξ. ΙV, 

κέξνο B, ηκήκα ΙΙ, § 8.3) 

 

 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. IV, 

κέξνο Β, ηκήκα ΙΙ, παξ. 13) 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 100) 

 

PD 1073/81 (ar.102, 106, 

107, 108) 

PD 396/94 (ar.9, § 4, par. III) 

N1430/84  (ar. 17) 

 

 

Ο ΤΠΑΛΛΗΛΟ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 
ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ -  
ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ - ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & 
ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ 

Η  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ 
ΛΔΒΟΤ 

   

   

Ν. ΠΔΡΓΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ 

 



   

ΔΙΙΖΛIΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡIΑ 

ΓΖΚΝΠ ΙΔΠΒΝ 
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΔΟΓΝ:  ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΖΠ ΠΡΝ 

ΡΝΞΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΞΖΓΖΠ 
 

 

 
 

ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ 

(Φ.Α..) 
 

 
1. ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
 
Λ.1568/1985 
Θ..Α. 88555/3293/88 
Ξ.Γ. 294/88 
Ξ.Γ. 17/18-1-1996 
Ξ.Γ. 305/1996 
 
2. ΓΔΛΗΘΑ 
 
2.1 ΔΗΓΝΠ ΔΟΓΝ θαη ΣΟΖΠΖ ΑΡΝ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηε «ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΖΠ ΠΡΝ ΡΝΞΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΞΖΓΖΠ» 

 
2.2 ΑΘΟΗΒΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Νη εξγαζίεο αθνξνχλ  ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο πιαθφζηξσζεο ηνπ δεκνηηθνχ δξφκνπ πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηε 
πιαηεία ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο ηεο Ξεγήο, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ινπηξνπφιεσο Θεξκήο ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ 
φπσο θαίλεηαη ζηνπο ράξηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε παξνχζα κειέηε θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ηνπ νηθηζκνχ.  

 
2.3 ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΓΔΗΑΠ 
 
 
2.4 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΩΛ ΘΟΗΩΛ ΡΝ ΔΟΓΝ 
ΘΟΗΝΠ ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Ιέζβνπ πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην Γεκνηηθφ ηνπ Ππκβνχιην. 
Δπηβιέπνπζα ππεξεζία είλαη ε Ρ..Γ.Ιέζβνπ 
 
2.5 ΑΛΑΓΝΣΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 
Ν αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ην ζχζηεκα εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.  
 
2.6 ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 
Πχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ε ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη 
ζε 180 (εθαηφ νγδφληα) εκέξεο απφ ηελ εκέξα πξσηνθφιιεζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
2.7 ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ 
Πχκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο Ρερληθήο Κειέηεο ηνπ έξγνπ, νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνχλ είλαη 
νδνπνηίαο. Ν αξηζκφο ησλ εξγαδφκελσλ πνπ ζα εξγάδνληαη ζπγρξφλσο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ πξνβιέπεηαη λα 
ππεξβεί ηνπο νθηψ (8) γηα θάζε θαηεγνξία εξγαζηψλ θαη ηνπο εηθνζηπέληε ζπλνιηθψο. 
 
2.8 ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ 
Θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα απαζρνιεί ζπλερψο ζην εξγνηάμην ηνπιάρηζηνλ έλα 
Ξνιηηηθφ Κεραληθφ ΞΔ ή έλαλ Ξνιηηηθφ Κεραληθφ ΡΔ. 
 
2.9 ΠΛΡΝΛΗΠΡΖΠ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ 
ΠΛΡΑΘΡΖΠ ΡΝ Φ.Α.. 
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε νξηζκφ Ππληνληζηή ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ θαη ν νπνίνο ζα παξαθνινπζεί ηελ νξζή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη 
ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ζην παξφλ ηεχρνο. Ξαξάιιεια ζα αζρνιείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Φ.Α.. θαη Π.Α.. αλ 
πξνθχπηνπλ αιιαγέο ή πεξαηηέξσ παξαηεξήζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
Ν ζπληνληζηήο αζθαιείαο ζα είλαη εηδηθφηεηαο κεραληθνχ θαη ζα απαζρνιείηαη ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 294/88. 
Ξαξάιιεια ν αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε, εθ ησλ πξνηέξσλ, γλσζηνπνίεζε 
πξνο ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 305/96, παξ. 12-13, άξζξν 3. 
Δπίζεο ζα ζπκπιεξψλεηαη αλειιηπψο ην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθαιείαο θαζψο θαη εηδηθφ Βηβιίν αηπρεκάησλ. 
 
3. ΚΖΡΟΩΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 
3.1 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 
Πχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο νηθνδνκηθέο. 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ γίλεηαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα 
κειέηε.  
 



   

3.2 ΞΑΟΑΓΝΣΔΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 
Αλαιπηηθά νη παξαδνρέο, νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ αλαθέξνληαη 
ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο αξκνδίσο ζεσξεκέλεο κειέηεο. 
  Ηδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ πεξί πξνζβάζεσο ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ ζηα 
δεκφζηα θηίξηα. 
 
3.3 ΠΣΔΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ 
Ρα ηεχρε ηεο κειέηεο ζπλνδεχνληαη απφ : 

- αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 
- ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ 

 
4. ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΘΑΗ ΘΑΛΝΛΔΠ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ 
 

- Γελ αλαηίζεηαη δνπιεηά ζε θαλέλα άηνκν αλ δελ είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά θαηάιιειν γη' απηή. 
- Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνχλ θαηάιιειν θξάλνο αζθαιείαο. Δμαηξνχληαη νη ρψξνη ησλ 

γξαθείσλ, πγηεηλήο, αλάπαπζεο θαη νη θακπίλεο θνξηεγψλ θνξησηψλ θαη νρεκάησλ.  
- Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνχλ θαηάιιεια ππνδήκαηα. Ζ ειάρηζηε απαίηεζε γηα ηα 

ππνδήκαηα εξγαζίαο είλαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή επέλδπζε γηα ηα δάρηπια θαη ηελ ζφια. 
- Ζ αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη έμνδνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ρψξνπο . 
- Όινη νη νδεγνί θαη ρεηξηζηέο εμνπιηζκνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδηθή ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ. 
- Όια ηα άηνκα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη  κε ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
- Φσηηέο κε ζθνπφ ηελ ζέξκαλζε δελ επηηξέπνληαη ζην εξγνηάμην. 
- Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αιθνφι ζηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
- Θαλέλα άηνκν δελ ζα μεθηλά ηελ εξγαζία ηνπ εάλ δελ είλαη θαηάιιεια ληπκέλν. 
     Νη εξγάηεο δελ επηηξέπεηαη λα θνξνχλ ειαθξηά ξνχρα, ζνξηο, θαη λα είλαη γπκλνί        
      Απφ ηελ κέζε θαη πάλσ. 
- Ζ είζνδνο γηα εξγαζία ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν δελ επηηξέπεηαη εάλ δελ εθδνζεί θαη επηθπξσζεί γξαπηή άδεηα. 
- Θαλέλα άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη, απνκαθξχλεη, ηξνπνπνηήζεη, ραιάζεη, θαηαζηξέςεη 

θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν, ζήκαλζε ή εμνπιηζκφ αζθαιείαο. 
- Όιν ην πξνζσπηθφ είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθέξεη νπνηαδήπνηε αλαζθαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη λα 

απεπζπλζεί γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξεί λα ηελ ειέγμεη κφλν ηνπ. 
- Ρν εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφ. Όια ηα ζθνππίδηα πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο 

παξερφκελνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 
- Θακηά εξγαζία λα κελ μεθηλά εάλ δελ ππάξρεη ν θαηάιιεινο θσηηζκφο. 
- Κφλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα ρεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
- Ρα πιηθά θαη γεληθφηεξα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ζα κπνξνχζε θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδφκελσλ, ζα ζηαζεξνπνηείηαη κε θαηάιιειν θαη αζθαιή ηξφπν. 
- Θα ππάξρεη εκθαλήο θαη επθξηλήο ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

ρψξνπ φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο. 
- Όια ηα νρήκαηα, ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα αιιά θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 
 ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη απφ πξφζσπα εθνδηαζκέλα κε ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο (νη νδεγνί θαη νη 

ρεηξηζηέο ζα έρνπλ ιάβεη ηελ ζρεηηθή εθπαίδεπζε) ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 Θα ιακβάλνληαη φια ηα πξνιεπηηθά κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ηνπο ζε ρψξνπο εθζθαθήο θαη λεξφ. 

 Θα έρνπλ φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο θ.η.ι. πνπ αθνξνχλ ηα κεραλήκαηα ή ηνλ νδεγφ θαη ζα είλαη 

ζηελ δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
 Νη εγθαηαζηάζεηο θαη γεληθά ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

 
5. ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΣΩΟΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
 
 Πηαζεξόηεηα, αληνρή θαη ζηεξεόηεηα 

Ρα πιηθά θαη γεληθφηεξα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ζηαζεξνπνηείηαη κε θαηάιιειν θαη αζθαιή ηξφπν. 
Ζ πξφζβαζε ζηηο ζηέγεο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε επηθάλεηα θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά κε επαξθνχο αληνρήο 
επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξέρεηαη ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο ή ηα θαηάιιεια κέζα πξνθεηκέλνπ ε εξγαζία λα 
δηεμαρζεί θαηά ηξφπν αζθαιή. 
Νη θηλεηέο ή ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ή ζε χςνο ή ζε βάζνο πξέπεη λα είλαη ζηέξεεο θαη 
ζηαζεξέο αλάινγα κε : 

Α. Ρνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο.  
Β. Ρα αλψηαηα θνξηία πνπ ελδέρεηαη λα θέξνπλ θαη ηελ θαηαλνκήο ηνπο. 
Γ. Ρηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνζηνχλ. 
    Αλ ηα ππνζηεξίγκαηα θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ απηψλ δελ δηαζέηνπλ       εγγελή επζηάζεηα, πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηά ηνπο κε θαηάιιεια θαη αζθαιή κέζα ζηεξέσζεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε 
άθαηξε ή αθνχζηα κεηαθίλεζε ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
Ζ ζηαζεξφηεηα θαη ε ζηεξεφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξέπεη λα ειέγρνληαη θαηάιιεια ηδίσο κεηά απφ ελδερφκελε 
αιιαγή ηνπ χςνπο ή ηνπ βάζνπο ησλ ζέζεσλ απηψλ. 
 
   Απνζήθεπζε πιηθώλ 

Νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ηαθηνπνηεκέλνη. 
ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ ην θάπληζκα ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο.  
Απνθεχγεηαη φζν ην δπλαηφλ ε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ. 
πάξρνπλ επαξθή ππξνζβεζηηθά κέζα θαη θαηάιιεια ζπληεξεκέλα. 



   

πάξρεη ζήκαλζε γηα ηελ ζέζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαη ησλ δηφδσλ δηαθπγήο. 
ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ ε πξφζβαζε ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία. 
Νη εξγαδφκελνη θάλνπλ ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο. 
Ζ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ην πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην απνζήθεπζεο.  
πάξρεη ζήκαλζε γηα ηελ ζέζε ησλ πιηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 
Ρα πιηθά είλαη αζθαιηζκέλα απφ ηπρφλ πηψζε ή θχιηζή ηνπο. 
 
   Ξηώζεηο αληηθεηκέλσλ 

Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη, εθφζνλ είλαη ηερληθά εθηθηφ, απφ ηηο πηψζεηο αληηθεηκέλσλ κε κέζα 
ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. 
Ρα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα θπιάζζνληαη ή λα ζηνηβάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαηάξξεπζε 
ή ε αλαηξνπή ηνπο. 
Δθφζνλ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζηεγαδφκελνη δηάδξνκνη ζην εξγνηάμην ή λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε 
πξφζβαζε ζηηο επηθίλδπλεο δψλεο. 
 
   Δγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο 

Νη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νχησο ψζηε λα κελ 
απνηεινχλ θίλδπλν ππξθαγηάο ή έθξεμεο θαη λα παξέρνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ απαξαίηεηε πξνζηαζία θαηά ησλ 
θηλδχλσλ ειεθηξνπιεμίαο απφ άκεζε ή έκκεζε επαθή. 
Θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ  θαη ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππ' φςε ην είδνο θαη ε ηζρχο ηεο δηαλεκφκελεο ελέξγεηαο, ε επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαη ε 
ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε ηκήκαηα εγθαηάζηαζεο. 
Νη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ, ηδίσο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε εμσηεξηθέο 
επηδξάζεηο, πξέπεη λα ειέγρνληαη λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά. 
Νη πξνυπάξρνπζεο ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα εληνπίδνληαη, λα ειέγρνληαη θαη 
λα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο. 
Δθφζνλ ππάξρνπλ ελαέξηνη ειεθηξνθφξνη αγσγνί, πξέπεη λα εθηξέπνληαη έμσ απφ ην εξγνηάμην είηε λα ηίζεληαη εθηφο 
ηάζεο. Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θξάγκαηα ή πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πξνθεηκέλνπ ηα 
νρήκαηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο λα παξακέλνπλ ζε απφζηαζε. Πε πεξίπησζε πνπ νρήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ νθείινπλ λα 
πεξάζνπλ θάησ απφ ηνπο αγσγνχο απηνχο, πξέπεη λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη λα ιακβάλεηαη ε 
θαηάιιειε ελαέξηα πξνζηαζία. 
 
    Νδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ 

Νη φξνη δηαθπγήο θαη νη έμνδνη θηλδχλνπ πξέπεη λα παξακέλνπλ ειεχζεξεο θαη λα νδεγνχλ κε ηνλ ζπληνκφηεξν ηξφπν 
ζε αζθαιή πεξηνρή. 
Πε πεξίπησζε θηλδχλνπ, φιεο νη ζέζεηο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθθελψλνληαη γξήγνξα θαη ππφ ζπλζήθεο 
κέγηζηεο αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ν αξηζκφο, ε θαηαλνκή θαη νη δηαζηάζεηο ησλ νδψλ δηαθπγήο θαη εμφδσλ 
θηλδχλνπ εμαξηψληαη απφ ηελ ρξήζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 
θαζψο θαη απφ ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη εθεί.  
Νη εηδηθνί φξνη δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδχλνπ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ.105/95 "Διάρηζηεο 
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΝΘ " 
(65/Α). Ζ ζήκαλζε απηή πξέπεη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε αληνρή θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιεια ζεκεία. 
Νη νδνί δηαθπγήο, νη έμνδνη θηλδχλνπ φπσο θαη νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο θαη νη ζχξεο πξφζβαζεο ζ' απηνχο δελ 
πξέπεη λα θξάζζνληαη απφ αληηθείκελα, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεκπφδηζηα αλά πάζα ζηηγκή. 
Πε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θσηηζκνχ νη νδνί δηαθπγήο θαη νη έμνδνη θηλδχλνπ πνπ ρξεηάδνληαη θσηηζκφ πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ εθεδξηθφ θσηηζκφ επαξθνχο έληαζεο. 
 
    Ξπξαλίρλεπζε θαη ππξόζβεζε 

Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ ρξήζε ησλ ρψξσλ, ηνλ ππάξρνληα 
εμνπιηζκφ, ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη νπζηψλ θαζψο θαη ηνλ κέγηζην 
αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη εθεί, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επαξθήο αξηζκφο θαηάιιεισλ 
ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, αληρλεπηέο ππξθαγηάο θαη ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ. 
Ρα ελ ιφγσ ππξνζβεζηηθά κέζα, νη αληρλεπηέο ππξθαγηάο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα 
ζπληεξνχληαη ηαθηηθά. Ξξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο θαη αζθήζεηο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  
Ρα κε απηφκαηα (ρεηξσλαθηηθά) ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζηηά, εχρξεζηα θαη λα επηζεκαίλνληαη 
ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 105/95 "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΝΘ " (67/Α). Ζ ζήκαλζε απηή πξέπεη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε αληνρή θαη λα 
ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιεια ζεκεία. 
 
    Αεξηζκόο 

Ιακβαλνκέλσλ ππ' φςε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο ηελ νπνία θαηαβάιινπλ νη 
εξγαδφκελνη, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε παξνρή θαζαξνχ αέξα ζε επαξθείο πνζφηεηεο. 
Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη εγθαηάζηαζε αεξηζκνχ, πξέπεη λα ηεξείηαη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη λα κελ εθζέηεη 
ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ξεχκαηα αέξα πνπ βιάπηνπλ ηελ πγεία. 
Ξξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηελ αλαγγειία ησλ βιαβψλ, εθφζνλ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πγεία 
ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Απνζέζεηο θαη ξχπνη πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ άκεζν θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ιφγσ κφιπλζεο ηνπ 
εηζπλενκέλνπ αέξα, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαρέσο. 
 
 
    Έθζεζε ζε εηδηθνύο θηλδύλνπο      



   

Νη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε ερνζηάζκεο βιαβεξέο γηα ηελ πγεία ηνπο νχηε ζε εμσηεξηθέο βιαβεξέο 
επηδξάζεηο (π.ρ. αέξηα, αηκνί, ζθφλεο). 
Δάλ νη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα εηζέξρνληαη ζε δψλεο φπνπ ν αέξαο ελδέρεηαη λα πεξηέρεη ηνμηθέο ή 
βιαβεξέο νπζίεο, λα έρεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν ή ηέινο λα είλαη εχθιεθηνο, ν αέξαο εληφο ησλ δσλψλ 
απηψλ πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θάζε θηλδχλνπ. 
Νη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εθηίζεληαη ζε επηθίλδπλε αηκφζθαηξα θιεηζηνχ ρψξνπ θαη πξέπεη 
ηνπιάρηζηνλ λα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο απ’ έμσ θαη λα ιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο 
πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ηνπο παξαζρεζεί απνηειεζκαηηθή θαη άκεζε βνήζεηα. 
 
    Θεξκνθξαζία  

Ζ ζεξκνθξαζία ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαηά ηνλ 
ρξφλν εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο εξγαζίαο, ηελ ζσκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ 
θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ επνρψλ ηνπ έηνπο. 
 
    Φπζηθόο θαη ηερλεηόο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ησλ ρώξσλ θαη ησλ νδώλ θπθινθνξίαο ζην 

εξγνηάμην 
Νη ζέζεηο εξγαζίαο, νη ρψξνη θαη νη νδνί θπθινθνξίαο πξέπεη φζν ην δπλαηφ λα δηαζέηνπλ επαξθή θσηηζκφ θαη λα 
θσηίδνληαη θαηάιιεια θαη επαξθψο κε ηερλεηφ θσηηζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη φηαλ ην θσο ηεο εκέξαο 
δελ επαξθεί εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θνξεηέο πεγέο θσηηζκνχ κε πξνζηαζία θαηά ησλ 
θξαδαζκψλ. Ρν ρξψκα ηνπ ηερλεηνχ θσηφο δελ πξέπεη λα αιινηψλεη ή λα επεξεάδεη ηελ νπηηθή αληίιεςε ησλ 
ζεκάησλ ή ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο. 
Νη εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ, ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ νδψλ θπθινθνξίαο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 
θαηά ηξφπν ψζηε ην είδνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θσηηζκνχ λα κελ δεκηνπξγεί θίλδπλν εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Νη 
ρψξνη, νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη νδνί θπθινθνξίαο ζηνπο νπνίνπο νη εξγαδφκελνη είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνη  ζε 
θηλδχλνπο ιφγσ βιάβεο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θσηηζκφ αζθαιείαο επαξθνχο 
έληαζεο. 
 
    Νδνί θπθινθνξίαο- Εώλεο θηλδύλνπ 

Νη νδνί θπθινθνξίαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα θιηκαθνζηάζηα , νη ζηαζεξέο θιίκαθεο, νη απνβάζξεο θαη νη 
ξάκπεο θφξησζεο, πξέπεη λα ππνινγίδνληαη , λα ηνπνζεηνχληαη λα δηεπζεηνχληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε 
λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια, κε πιήξε αζθάιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ρσξίο νη 
εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη θνληά ζε απηέο ηηο νδνχο θπθινθνξίαο λα δηαηξέρνπλ νπνηνλδήπνηε θίλδπλν. 
Ν ππνινγηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ νδψλ θπθινθνξίαο πξνζψπσλ ή θαη εκπνξεπκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εθείλσλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θνξηψζεηο θαη εθθνξηψζεηο, πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηνλ αλακελφκελν αξηζκφ 
ρξεζηψλ θαη ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δθφζνλ δηά ησλ ελ ιφγσ νδψλ θπθινθνξίαο δηέξρνληαη κεηαθνξηθά κέζα, 
πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επαξθήο απφζηαζε αζθαιείαο ή απνηειεζκαηηθά κέζα πξνζηαζίαο γηα ηνπο άιινπο ρξήζηεο. 
Νη νδνί απηνί πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο, λα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη λα ζπληεξνχληαη. 
Νη νδνί θπθινθνξίαο νρεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επαξθή απφζηαζε απφ ζχξεο, πχιεο, δηαβάζεηο πεδψλ 
δηαδξφκνπο θαη θιηκαθνζηάζηα. 
Δθφζνλ ζην εξγνηάμην ππάξρνπλ δψλεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο, νη δψλεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο 
κε ζπζηήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν κε εμνπζηνδνηεκέλσλ εξγαδνκέλσλ. 
Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε είζνδνο 
ζηηο επηθίλδπλεο δψλεο. Νη επηθίλδπλεο δψλεο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο. 
 
    Απνβάζξεο θαη ξάκπεο θόξησζεο 

Νη απνβάζξεο θαη νη ξάκπεο θφξησζεο - εθθφξησζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ κεηαθεξφκελνπ 
θνξηίνπ. 
Νη απνβάζξεο θφξησζεο - εθθφξησζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κία ηνπιάρηζηνλ έμνδν. 
Νη ξάκπεο θφξησζεο - εθθφξησζεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ αζθάιεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηεο πηψζεο. 
 
 
    Σώξνο γηα ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηε ζέζε εξγαζίαο 

Ζ επηθάλεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαηά ηξφπν ψζηε ην πξνζσπηθφ λα δηαζέηεη επαξθή 
ειεπζεξία γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θάζε παξφληα απαξαίηεην εμνπιηζκφ ή πιηθφ. 
 
    Ξξώηεο βνήζεηεο 

Ν εξγνδφηεο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ θαζ’ νηαλδήπνηε ζηηγκή παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηνπ εηδηθά εθπαηδεπφκελνπ πξνζσπηθνχ. 
Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη αηχρεκα ή παξνπζηάδνπλ αηθλίδηα 
αδηαζεζία πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαζρεζεί ηαηξηθή βνήζεηα.  
Πε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεην ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηνπ είδνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξέπεη λα 
πξνβιέπνληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ρψξνη πξψησλ βνεζεηψλ. 
Νη ρψξνη πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλνη κε ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά 
πξψησλ βνεζεηψλ, λα είλαη εχθνια πξνζπειάζηκνη κε θνξεία θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 105/95 ‘’ 
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 
92/58/ΔΝΘ’’(67/Α). 
ιηθφ πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα ππάξρεη ζε φια ηα κέξε πνπ είλαη απαξαίηεην ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Ρν 
πιηθφ απηφ πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα είλαη εππξφζηην. 
Ζ δηεχζπλζε θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηεο ηνπηθήο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ  
πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη επθξηλψο. 
 
 



   

    Σώξνη πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθόο εμνπιηζκόο 

Απνδπηήξηα θαη ηκαηηνθπιάθηα 

Πηελ δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη θαηάιιεια απνδπηήξηα, εθφζνλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνξνχλ 
εηδηθά ξνχρα εξγαζίαο θαη δελ κπνξεί γηα ιφγνπο πγείαο ή εππξέπεηαο λα ηνπο δεηεζεί λα αιιάδνπλ ζε άιιν ρψξν. Ρα 
απνδπηήξηα απηά πξέπεη λα είλαη εππξφζηηα, λα έρνπλ επαξθή ρσξεηηθφηεηα θαη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε θαζίζκαηα. 
Ρα απνδπηήξηα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο θαη λα δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ ν νπνίνο λα επηηξέπεη ζε θάζε 
εξγαδφκελν λα ζηεγλψλεη, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, ηα ξνχρα εξγαζίαο ηνπ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ξνχρα θαη 
αληηθείκελα, θαη λα ηα θιεηδψλεη. Δάλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ην απαηηνχλ (π.ρ. επηθίλδπλεο νπζίεο, πγξαζία, ξχπνη) ηα 
ξνχρα εξγαζίαο πξέπεη λα κπνξνχλ λα θπιάζζνληαη μερσξηζηά απφ ηα πξνζσπηθά ξνχρα θαη αληηθείκελα. 
Πηελ δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ηίζεληαη μερσξηζηά απνδπηήξηα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 
Δθφζνλ δελ απαηηνχληαη απνδπηήξηα, θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη λα έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ έλα ρψξν πνπ λα κπνξεί λα 
θιεηδψλεη ηα ξνχρα ηνπ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα. 

Ληνπο (θαηαησληζηήξεο) θαη ληπηήξεο 

Δθφζνλ επηβάιιεηαη απφ ην είδνο εξγαζίαο ή γηα ιφγνπο πγηεηλήο, νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο 
ηα θαηάιιεια ληνπο ζε επαξθή αξηζκφ. 
Ξξέπεη λα πξνβιέπνληαη ρσξηζηέο αίζνπζεο ληνπο, γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 
Νη αίζνπζεο ληνπο πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ ν θάζε εξγαδφκελνο λα κπνξεί λα ηηο 
ρξεζηκνπνηεί άλεηα θαη ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 
Ρα ληνπο πξέπεη λα έρνπλ δεζηφ θαη θξχν ηξερνχκελν λεξφ. 
Δθφζνλ δελ απαηηνχληαη αίζνπζεο ληνπο, πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο θαηάιιεισλ ληπηήξσλ κε ηξερνχκελν 
λεξφ (εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, δεζηφ) θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα απνδπηήξηα. Ξξέπεη λα πξνβιέπνληαη 
ρσξηζηνί ληπηήξεο , γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο εθφζνλ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ιφγνπο εππξέπεηαο. 
Δάλ νη αίζνπζεο ληνπο ή ληπηήξσλ θαη ηα απνδπηήξηα είλαη ρσξηζηά ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε επθνιία κεηαμχ 
ηνπο. 

Απνρσξεηήξηα θαη ληπηήξεο 

Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο εηδηθνχο ρψξνπο κε επαξθή αξηζκφ απνρσξεηεξίσλ θαη ληπηήξσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε Γ1/2400/26.3.75 (371/Β) θαη Αηβ/2055/4.3.80 αλάπαπζεο, ζηα απνδπηήξηα θαη 
ζηνπο ρψξνπο ληνπο ή ληπηήξσλ. 

Σώξνη αλάπαπζεο θαη θαηαιύκαηα 

Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο εππξφζηηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο ή θαη θαηαιχκαηα ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
Νη ρψξνη αλάπαπζεο ή / θαη ηα θαηαιχκαηα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο θαη λα δηαζέηνπλ ηξαπέδηα θαη 
θαζίζκαηα κε ξάρε ζε αξηζκφ πνπ λα αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρψξνη, πξέπεη λα ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ άιινη ρψξνη γηα παξακνλή θαηά 
ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ. 
Πηελ πεξίπησζε ησλ κνλίκσλ θαηαιπκάησλ θαη εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έθηαθηεο κφλν πεξηζηάζεηο, απηά 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επαξθείο ρψξνπο πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθφ εμνπιηζκφ, εληεπθηήξην θαη αλαπαπηήξην. Ξξέπεη 
επίζεο λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θξεβάηηα, εξκάξηα, ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα κε ξάρε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη, ελδερνκέλσο, ζηελ παξνπζία εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δχν θχισλ. 
Πηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο θαη ζηα θαηαιχκαηα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κε 
θαπληζηψλ απφ ηελ φριεζε ηνπ θαπλνχ. 
 
    Έγθπεο θαη γαινπρνύζεο κεηέξεο 

Νη έγθπεο θαη νη γαινπρνχζεο κεηέξεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαθιίλνληαη πξνο αλάπαπζε ζε 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο. 
 
    Δξγαδόκελνη κε εηδηθέο αλάγθεο 

Νη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαξξπζκηζκέλνη έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά πεξίπησζε, νη απαηηήζεηο 
ησλ εξγαδνκέλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη, ηδίσο γηα ηηο ζχξεο, ηηο νδνχο επηθνηλσλίαο, ηα 
θιηκαθνζηάζηα, ηα ληνπο, ηνπο ληπηήξεο, ηα απνρσξεηήξηα θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ή ζηηο 
νπνίεο απαζρνινχληαη άκεζα εξγαδφκελνη κε εηδηθέο αλάγθεο. 
 
 Γηάθνξεο δηαηάμεηο 

Ν πεξηβάιινλ ρψξνο θαη ε πεξίκεηξνο ηνπ εξγνηαμίνπ  πξέπεη λα έρνπλ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε, 
ψζηε λα είλαη επθξηλψο νξαηνί θαη αλαγλσξίζηκνη.  Πηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ηίζεηαη 
πφζηκν λεξφ θαη ελδερνκέλσο έλα άιιν θαηάιιειν κε αιθννινχρν πνηφ ζε επαξθή πνζφηεηα, ηφζν ζηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο, φζν θαη θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο.  
Πηνπο εξγαδνκέλνπο πξέπεη λα παξέρνληαη επθνιίεο γηα λα ιακβάλνπλ ηα γεχκαηα ηνπο θάησ απφ ηθαλνπνηεηηθέο 
ζπλζήθεο θαη ελδερνκέλσο επθνιίεο γηα λα παξαζθεπάδνπλ ηα γεχκαηα ηνπο θάησ απφ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο. 
 
6. ΔΗΓΗΘΔΠ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ 

 Ζ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ ζα πξνζερζεί ηδηαηηέξσο 
 Θέζεηο θεληξηθψλ παξνρψλ δηθηχσλ θαη θεληξηθψλ δηαθνπηψλ, ζα ζεκαλζνχλ ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 

βιάβεο αιιά θαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ.  



   

 Θέζεηο εμφδσλ θηλδχλνπ θαη ππξνζβεζηηθέο θσιέεο ζα επηζεκαλζνχλ 
 Θα γίλεη ζπλελλφεζε κε ηελ ΓΔΖ, ηνλ ΝΡΔ θαη ηνλ Γήκν γηα ηα ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ πθηζηάκελα δίθηπα. 
 Νκνίσο ζα γίλνπλ ζπλελλνήζεηο γηα ηα δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

 
7. ΝΓΖΓΗΔΠ ΘΑΗ ΣΟΖΠΗΚΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
Όιεο νη εξγαζίεο ησλ νηθνδνκηθψλ ζα γίλνπλ απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ.  
Κεγάιε πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο ζθπξνδεηήζεηο, ζηνλ νπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 
Γηα ηηο  Ζ/ εξγαζίεο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 
Κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ αζθαιή ζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ κε ηα δίθηπα 
ειεθηξηζκνχ. Νη ζπλδέζεηο ζα γίλνπλ απφ ηνπο παξνρείο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνδφηε θαη εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ πνπ απηφο ζα παξέρεη. 
Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί ζηνλ έιεγρν φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηπρφλ θαθνηερλίεο πνπ 
κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 
Ππληήξεζε ζα γίλεηαη θαη ζην δίθηπν απνρέηεπζεο νκβξίσλ γηα λα απνθεπρζεί ην βνχισκα ησλ ζσιελψζεσλ. 

 
 
                                                                                                        ΜΥΤΙΛΗΝΗ 03/02/2014 

Ο ΤΠΑΛΛΗΛΟ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 
ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ -  
ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ - ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & 
ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ 

Η  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ 
ΛΔΒΟΤ. 

   

 

 

 

  

 

 

 

Ν. ΠΔΡΓΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


