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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

1.1 Γενική Περιγραφή - Σκοπιμότητα 

Με το παρόν ζργο, προχπολογιςμοφ 180.996,48 € (με ΦΡΑ 17%) προβλζπεται να 

γίνουν οι εργαςίεσ για τθν μερικι αναβάκμιςθ του δθμοτικοφ ςχολείου τθσ Δ.Ε. Μόριασ του 

Διμου Μυτιλινθσ. Οι εν λόγω προτάςεισ ζχουν ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 

λειτουργίασ και τθσ αςφάλειασ ςτθν κακθμερινότθτα τθσ ςχολικισ ηωισ για μακθτζσ, 

δαςκάλουσ και γονείσ. Λδίωσ μζςω των αναβακμίςεων του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ, των 

μονϊςεων και τθσ αντικατάςταςθσ των κουφωμάτων, κα επιτευχκεί ουςιαςτικι ενεργειακι 

αναβάκμιςθ του κτιρίου και κα αποκαταςτακοφν χρόνιεσ δυςλειτουργίεσ που ταλαιπωροφν 

τουσ χριςτεσ του. 

Θ αρχιτεκτονικι διαρρφκμιςθ του υφιςτάμενου κτιρίου κα διατθρθκεί ωσ ζχει και δε 

κα πραγματοποιθκοφν αλλαγζσ χριςθσ χϊρων οφτε και εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ. 

Στισ επόμενεσ παραγράφουσ γίνεται αναλυτικότερθ αναφορά ςτισ επιμζρουσ 

προτεινόμενεσ εργαςίεσ και τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά, ενϊ ακριβισ περιγραφι του 

τρόπου τοποκζτθςθσ των γίνεται ςτο τιμολόγιο των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 

1.2 Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων επεμβάςεων 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ: 

 Κα αντικαταςτακοφν όλα τα παλαιά κουφϊματα που υπάρχουν ςτο κτίριο με νζα 

(πλαίςιο αλουμινίου, με διπλοφσ ενεργειακοφσ υαλοπίνακεσ laminated), ςτισ ίδιεσ 

διαςτάςεισ με τα υφιςτάμενα. 



 Κα γίνει νζα εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ, με αντλία κερμότθτασ 

τεχνολογίασ inverter, πολυδιαιροφμενου και πολυηωνικοφ τφπου και εςωτερικζσ 

μονάδεσ τοίχου ι καςζτασ, με κεντρικό ζλεγχο. 

 Κα γίνει αποξιλωςθ του παλαιοφ και φκαρμζνου τάπθτα του γθπζδου μπάςκετ 

και τοποκζτθςθ νζου, ςυνκετικό τάπθτα (ελαςτικό ακρυλικό). 

 Κα γίνουν χωματουργικζσ εργαςίεσ (εξυγίανςθ και οδοςτρωςία), για τθ δθμιουργία 

βοθκθτικισ ειςόδου και  χϊρου ςτάκμευςθσ οχθμάτων ςτο ςχολείο. 

 Κα γίνει εκ νζου καταςκευι τθσ μόνωςθσ του δϊματοσ του κτιρίου (κερμομόνωςθ 

και υγρομόνωςθ). Επιπλζον, θ υγρομόνωςθ κα ςυνεχιςτεί και ςτθν εςωτερικι 

παρειά των ςτθκαίων του ορόφου και του δϊματοσ. 

 Ρρο τθσ μεταλλικισ ςυρόμενθσ καγκελόπορτασ (κφρια είςοδοσ ςτον αφλειο χϊρο) 

κα καταςκευαςτεί ςχάρα ςυλλογισ όμβριων, από τθν οποία κα ξεκινάει αγωγόσ 

απορροισ των ςτον χείμαρρο που διατρζχει το νότιο όριο του γθπζδου. 

 Σποραδικά επιχρίςματα και χρωματιςμοί εςωτερικά και εξωτερικά του κτθρίου 

όπου αυτά απαιτοφνται. 

 Αντικατάςταςθ ερμαρίων και νεροχφτθ κουηίνασ. 

Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ ςποραδικι αποκατάςταςθ επιχριςμάτων και λοιπϊν 

επιφανειακϊν φκορϊν, χρωματιςμοί, κλπ κα είναι ωσ ικελε προκφψει λόγω των φκορϊν 

που κα προκλθκοφν κατά τθν προςκικθ τθσ μόνωςθσ, τθν αντικατάςταςθ των κουφωμάτων 

και λοιπϊν παρεμβάςεων. Το χρϊμα που κα επιλεγεί, κα είναι ταυτόςθμο με το 

υφιςτάμενο.  

Σθμειϊνεται ιδιαιτζρωσ, ότι οι  όψεισ του κτιρίου κα παραμείνουν αναλλοίωτεσ, 

δεδομζνου ότι : 

Α) θ τελικι επιφάνεια κα ταυτίηεται ωσ όψθ με τθν υφιςτάμενθ, 

Β) τα κουφϊματα κα είναι τθσ ίδιασ μορφισ και μεγζκουσ με τα υφιςτάμενα και 

Γ) κα χρθςιμοποιθκοφν τα ίδια χρϊματα με τα υφιςτάμενα. 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.1 Γενικά 

Οι εργαςίεσ που προτείνονται να γίνουν είναι, επιγραμματικά:  



1. Αντικατάςταςθ κουφωμάτων ςτο ίδιο άνοιγμα. 

2. Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ. 

3. Αποξιλωςθ παλαιοφ και τοποκζτθςθ νζου ακλθτικοφ ελαςτικοφ τάπθτα ςτο  

γιπεδο μπάςκετ.  

4. Χωματουργικζσ εργαςίεσ (εξυγίανςθ και οδοςτρωςία) για τθ δθμιουργία 

βοθκθτικισ ειςόδου και χϊρου ςτάκμευςθσ  ςτο ςχολείο. 

5. Κερμοχγρομόνωςθ του δϊματοσ του κτιρίου. 

6. Καταςκευι φρεατίου και αγωγοφ για τθν ςυλλογι και απομάκρυνςθ των όμβριων 

τθσ αυλισ. 

7. Αντικατάςταςθ ερμαρίων και νεροχφτθ κουηίνασ.  

8. Σποραδικά επιχρίςματα όπου αυτά απαιτοφνται. 

9. Χρωματιςμόσ εςωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου όπου απαιτείται. 

 

2.2 Περιγραφή επεμβάςεων 

2.2.1 Αλλαγι κουφωμάτων 

Ρρόκειται να γίνει αντικατάςταςθ όλων των υφιςτάμενων κουφωμάτων ςτισ 

αρχικζσ διαςτάςεισ, με νζα, ενεργειακά αποδοτικά ςφμφωνα με τισ επιταγζσ του ΚΕνΑΚ. 

Συγκεκριμζνα, ςτα παράκυρα κα τοποκετθκοφν κουφϊματα αλουμινίου με διπλό 

υαλοπίνακα (laminated glass), διακζνου αζρα 12mm (προφίλ 4-12-4), με κερμοδιακοπι. Οι 

πόρτεσ κα είναι επίςθσ καταςκευαςμζνεσ από φφλλα αλουμινίου χωρίσ υαλοπίνακα και με 

κερμοδιακοπτόμενεσ γζφυρεσ, επιτυγχάνοντασ τουσ επικυμθτοφσ ςυντελεςτζσ 

κερμοπερατότθτασ. Επιπλζον κα γίνει αντικατάςταςθ των φκαρμζνων μαρμαροποδιϊν και 

ςυντιρθςθ όςων είναι ςε καλι κατάςταςθ, με λειότριψθ και ςτίλβωςθ αυτϊν. Τζλοσ, κα 

γίνει τοποκζτθςθ ςκιαδίων από φφαςμα ςε όλα τα ανοιγόμενα τμιματα. 

2.2.2 Σφςτθμα κζρμανςθσ – ψφξθσ χϊρων 

Λόγω τθσ κζςθσ του κτιρίου ςτο γιπεδο και ςτον οικιςμό, αυτό είναι 

εκτεκειμζνο ςε ανζμουσ από όλεσ τισ διευκφνςεισ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. Επιπλζον 

δε ςκιάηεται από καμία πλευρά του, με αποτζλεςμα τισ θμζρεσ μεγάλθσ θλιοφάνειασ να 

υπάρχει ανάγκθ για ψφξθ των χϊρων του – λόγω και των μεγάλων ςε επιφάνεια 

υαλοςταςίων τθσ νότιασ όψθσ του. Για το λόγο αυτό επιλζχκθκε θ εγκατάςταςθ νζου 



ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ, με μία (1) μονάδα πολυδιαιροφμενου και πολυηωνικοφ τφπου 

(multi) για κάκε όροφο θ οποία κα τροφοδοτεί πζντε (5) κλιματιςτικζσ μονάδεσ.  

Κάκε εξωτερικι μονάδα κα είναι αερόψυκτθ, ψυκτικοφ μζςου R-32, υψθλισ 

απόδοςθσ (κλάςθ Α++ τουλάχιςτον), με ςυμπιεςτι χαμθλισ κατανάλωςθσ και ςτάκμθσ 

κορφβου. Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα είναι απευκείασ εκτόνωςθσ και κα επιτυγχάνουν 

υψθλι απόδοςθ τόςο ςε κζρμανςθ όςο και ςε ψφξθ με ταυτόχρονα χαμθλι κατανάλωςθ 

λόγω των υψθλϊν ςυντελεςτϊν COP/EER. Κάκε μονάδα κα λειτουργεί μεμονωμζνα και 

ανεξάρτθτα από τισ υπόλοιπεσ.  

Τζλοσ, κα υπάρχει κεντρικόσ ζλεγχοσ όλου τουσ ςυςτιματοσ από το γραφείο 

των κακθγθτϊν, προσ αποφυγι αυκαίρετθσ χριςθσ αλλά και για τθν αφι και ςβζςθ αυτοφ 

μόνο κατά τισ ϊρεσ όπου κρίνεται απαραίτθτο. 

Οι απαιτοφμενεσ ςωλθνϊςεισ κα οδεφςουν χανδρωμζνεσ ςτον τοίχο ι 

εμφανϊσ εντόσ πλαςτικοφ καναλιοφ, όπου απαιτθκεί. 

Στθν Αίκουςα Ζνταξθσ και ςτθν Αίκουςα Ρλθροφορικισ κα γίνει εγκατάςταςθ 

αυτόνομων κλιματιςτικϊν μονάδων διαιροφμενου τφπου (split), λόγω τθσ μθ-ςυνεχοφσ 

χριςθσ τουσ αλλά και για τθν αποφυγι προμικειασ και εγκατάςταςθσ επιπλζον εξωτερικϊν 

μονάδων πολυδιαιροφμενου τφπου.  

2.2.3 Δάπεδο γθπζδου μπάςκετ 

Κα γίνει καταςκευι νζου δαπζδου ςτο γιπεδο μπάςκετ του ςχολείου από 

ακρυλικό ελαςτομερζσ. Κα προθγθκεί απόξεςθ του υφιςταμζνου δαπζδου (υπολείμματα 

φκαρμζνου ελαςτικοφ) και εξυγίανςθ τθσ υποκείμενθσ επιφάνειασ ςε όςα ςθμεία 

παρουςιάηουν ανιςοςτακμίεσ ι φκορζσ.  

2.2.4 Χϊροσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων 

Κα γίνει εξυγίανςθ ςε ζκταςθ 1000μ2 δια τθσ εκςκαφισ ςε βάκοσ 0,50μ με  

απομάκρυνςθ του υφιςτάμενου αργιλϊδουσ υλικοφ, διάςτρωςθ με κραυςτά επίλεκτα 

υλικά λατομείου κατθγ. Ε4 πάχουσ 0,40μ. και ςτθν ςυνζχεια διάςτρωςθ υπόβαςθσ  

κραυςτοφ υλικοφ λατομείου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10μ.  δθμιουργϊντασ πρόςβαςθ 

ςτθν βοθκθτικι είςοδο του ςχολείου κακϊσ και χϊρο  ςτάκμευςθσ.  



2.2.5 Μόνωςθ δϊματοσ 

Το δϊμα του κτιρίου, επιφάνειασ 302,49 m2, είναι ςε πολφ κακι κατάςταςθ, 

με εκτεταμζνεσ φκορζσ ςτθ δομικι ςυνοχι τθσ επιφάνειάσ του, με αποτζλεςμα να 

επιτρζπει τόςο τθν είςοδο υγραςίασ ςτο κτίριο όςο και τθ διαφυγι κερμότθτασ από αυτό 

κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. 

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ πρόκειται να γίνουν εργαςίεσ υγρομόνωςθσ και 

κερμομόνωςθσ. Κα προθγθκεί απόξεςθ και απομάκρυνςθ τθσ υφιςτάμενθσ επζνδυςθσ και 

εργαςίεσ εξυγίανςθσ τθσ πλάκασ του δϊματοσ. Τζλοσ, κα γίνει υγρομόνωςθ τθσ εςωτερικισ 

παρειάσ των ςτθκαίων ορόφου και δϊματοσ, ςε ςυνζχεια τθσ υγρομόνωςθσ του δαπζδου, 

ζωσ φψοσ 20εκ. 

2.2.6 Σχάρα & Φρεάτιο όμβριων 

Θ είςοδοσ ςτον αφλειο χϊρο του Σχολείου γίνεται μζςω τςιμεντζνιασ ράμπασ 

θ οποία οδθγεί ςε μεταλλικι ςυρόμενθ καγκελόπορτα. Ζμπροςκεν τθσ πρόκειται να 

καταςκευάηουμε αφλακα ςυλλογισ των ομβρίων που ειςρζουν ςτο γιπεδο. Για το λόγο 

αυτό κα διανοιχκεί όρυγμα διαςτάςεων (MxΡ) 530Χ45cm και βάκουσ 40cm εντόσ του 

οποίου κα καταςκευαςτεί ο τςιμενταφλακασ ςυλλογισ τουσ, επιςτεγαςμζνοσ με μεταλλικι 

εςχάρα για τθ ςυγκράτθςθ φερτϊν υλικϊν (φφλλα, κλαδιά κλπ) αλλά και τθν αςφάλεια των 

διερχόμενων. Από αυτόν κα ξεκινάει πλαςτικόσ αγωγόσ βαρζωσ τφπου, μζςω του οποίου κα 

οδθγοφνται τα όμβρια προσ απορροι ςτον παρακείμενο χείμαρρο.  

2.2.7 Ανακαταςκευι του χϊρου κουηίνασ 

Κα γίνει αποξιλωςθ του φκαρμζνου πάγκου και των ερμαρίων από τθν 

υφιςτάμενθ κουηίνα και κα καταςκευαςτοφν νζα, από ανκεκτικό υλικό (φορμάϊκα ι 

αντίςτοιχο), ςτισ ίδιεσ κζςεισ και διαςτάςεισ. Επιπλζον κα γίνει μετατόπιςθ του νεροχφτθ ςε 

άλλθ κζςθ ϊςτε να καταςτεί ο χϊροσ πιο λειτουργικόσ. 

2. ΔΑΠΑΝΕ – ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 180.996,48 € (με ανακεϊρθςθ 

και ΦΡΑ 17%) και αναλφεται ωσ τα τεφχθ που ςυνοδεφουν τθν Μελζτθ. 

 



3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ 

Το ςχετικό κονδφλι αφορά εργαςίεσ που δεν είναι δυνατόν να τιμολογθκοφν, 

(αποκαταςτάςεισ, επιςκευζσ, κλπ.) και κρίνεται απαραίτθτο κακϊσ εκ τθσ φφςεωσ των 

γενομζνων εργαςιϊν είναι δεδομζνθ θ απαίτθςθ χριςθσ τζτοιων κονδυλίων. 

 

4. ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

Ωσ χρόνοσ περαίωςθσ των επεμβάςεων ορίηεται το χρονικό διάςτθμα των δϊδεκα 

(12) μθνϊν από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ . Ο Ανάδοχοσ κα προγραμματίςει και 

κα ολοκλθρϊςει τισ οχλοφςεσ εργαςίεσ κατά τισ περιόδουσ διακοπϊν και όποτε είναι 

κλειςτά τα ςχολεία. Για τισ υπόλοιπεσ δε εργαςίεσ κα οργανϊςει, ςε ςυνεννόθςθ με τον 

επιβλζποντα το εργοτάξιό του, οφτωσ ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ όχλθςθ των διδαςκόντων 

και των μακθτϊν και να ςυνεχιςτεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία του ςχολείου. 

 

 

ΟΛ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

ΜΥΤΛΛΘΝΘ, ΑΡΛΛΛΟΣ 2020 

ΚΕΩΘΚΘΚΕ 

ΑΡΟΣΤΟΛΕΛΛΘΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ 

ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧ/ΚΟΣ Ρ.Ε. 

ΡΑΡΑΧΛΣΤΟΦΟΟΥ ΑΝΔΕΑΣ 

ΑΝΑΡΛ. ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

  

  

  

  

ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΘ ΒΑΣΛΛΕΛΑ 

ΑΓ. ΤΟΡΟΓΑΦΟΣ ΜΘΧ/ΚΟΣ Ρ.Ε. 

 

ΜΑΚΘ ΔΕΣΡΟΛΝΑ 

ΑΝΑΛΡ. ΔΝ/ΤΛΑ Τ.Υ.Δ.Μ. 

 



Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΔΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΟΡΙΑ 
ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 
 

  

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 

A/A Δίδνο Δξγαζηψλ Α.Σ. 
Κσδηθφο 
Άξζξνπ 

Μνλ. 
Mεηξ. 

Πνζφηεηα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

 1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ 

 1.1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

1 Πιήξεο απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ 61 ΑΣΗΔ 
Α\8150.1.101 
 

ΣΔΜ 1,00 

2 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ 52 ΝΑΟΙΚ 22.45 m2 115,80 

3 Απνμειψζεηο ηνηρνπεηαζκάησλ γηα ηνηρνπεηάζκαηα κε ακθίπιεπξε επέλδπζε 
γπςνζαλίδαο 
 

53 ΝΑΟΙΚ 22.70.01 m2 20,07 

4 Απνμήισζε πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη ινηπψλ ιεπηψλ επηζηξψζεσλ 54 ΝΑΟΙΚ 22.60 m2 12,22 

5 Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ πιάηνπο έσο 5,00 m 55 ΝΑΟΓΟ Β01 m3 5,65 

6 Καζαξή κεηαθνξά πξντφλησλ  θαηεδαθίζεσλ  θαη θαζαηξέζσλ κε απηνθίλεην απν 
Μπηηιήλε- ΥΤΣΑ 
 

56 ΝΑΟΙΚ Ω\20.42 m3 km 5,85 

7 Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ 24 ΝΑΟΙΚ 38.03 m2 9,74 

8 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο 
ρξήζε αληιίαο  γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 
 

25 ΝΑΟΙΚ 32.02.03 m3 0,97 

9 Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ κεηά ηεο δαπάλεο κεηαθνξάο 57 ΝΑΤΓΡ Ν\5.07 m3 5,22 

10 Δθζθαθή εηο έδαθνο γαηψδεο έσο εκηβξαρψδεο Μεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εηο 
απφζηαζηλ κεγαιπηέξαλ ησλ 700 κ. 
 

58 ΟΓΟ 1123Α m3 500,00 

11 Τπφβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m 60 ΝΑΟΓΟ Γ01.2 m2 1.000,00 

12 Πξνκήζεηα δαλείσλ, 
δάλεηα ζξαπζηψλ επίιεθησλ πιηθψλ ιαηνκείνπ Καηεγνξίαο Δ4 

59 ΝΑΟΓΟ Α18.3 m3 400,00 

13 Θχξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην. 17 ΝΑΟΙΚ 65.05 m2 12,98 

14 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ  αλνηγφκελα πεξί θαηαθφξπθν ή νξηδφληην αμνλα, κε ζηαζεξν ε 
θηλεηφ  θεγγίηε 
 

5 ΝΑΟΙΚ Ω\65.18.06 m2 102,82 

15 Δζσηεξηθφ πέηαζκα ειηνπξνζηαζίαο ηχπνπ ξφιιεξ κε δηάηξεην χθαζκα 10 ΝΑΟΙΚ 78.21 m2 98,86 

16 Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν Πνδηέο παξαζχξσλ απφ ζθιεξφ / εμαηξεηηθά ζθιεξφ 
κάξκαξν d = 3 cm 
 

7 ΝΑΟΙΚ 75.31.04 m2 28,41 

17 Λεηφηξηςε θαη ζηίιβσζε καξκάξσλ θαη κσζατθψλ 18 ΝΑΟΙΚ Ω\7418 m2 28,41 

18 Πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο ηχπνπ sandwich 20 ΝΑΟΙΚ 72.80 m2 20,07 

19 Πάγθνο απφ άθαπζηε θνξκάηθα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DUROPAL 62 ΝΑΟΙΚ 56.21 m2 0,70 

20 Δξκάξηα θνπδίλαο επί δαπέδνπ κή ηππνπνηεκέλα 63 ΝΑΟΙΚ 56.23 m2 5,70 

21 Δξκάξηα θνπδίλαο θξεκαζηά επί ηνίρνπ, κή ηππνπνηεκέλα 64 ΝΑΟΙΚ 56.24 m2 2,40 

22 Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζεξκνυγξνκφλσζεο δψκαηνο κε πιαθίδηα εμειαζκέλεο 
πνιπζηεξίλεο πάρνπο 5εθ 
 

65 ΝΑΟΙΚ Ω\78.10.01 Μ2 302,50 

23 Δπάιεηςε κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ δηάιπκα 66 ΝΑΟΙΚ 79.03 m2 22,00 

24 Αζιεηηθφο ειαζηηθφο ηάπεηαο 67 ΝΑΟΙΚ Ω\100.100 m2 612,00 

25 Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, 15x15 cm, κε ρξήζε 
θνληακάησλ 
 

68 ΝΑΟΙΚ 73.26.01 m2 1,40 

26 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο,  αθξπιηθήο, 
ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε 
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
 

69 ΝΑΟΙΚ 77.80.01 m2 250,00 

27 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο,  αθξπιηθήο, 
ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε 
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο. 
 

70 ΝΑΟΙΚ 77.80.02 m2 320,00 

28 Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά 71 ΝΑΟΙΚ 23.03 m2 605,00 

29 Αληηζθσξηαθέο βαθέο, εθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο δχν ή ηξηψλ ζπζηαηηθψλ 
δηαιχηνπ, κε βάζε επνμεηδηθφ, πνιπνπξεζαληθφ ή αλφξγαλν ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν 
 

72 ΝΑΟΙΚ 77.20.03 m2 40,00 

30 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλκε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή  αθξπιηθψλ 
ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 
 

73 ΝΑΟΙΚ 77.55 m2 40,00 

31 Δπηζθεπή ζαζξνχ επηρξίζκαηνο 74 ΝΑΟΙΚ Ν\77.17 m2 140,00 

 1.2. ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1 Κεληξηθφ ρεηξηζηήξην πνιπδηαηξνχκελνπ πνιπδσληθνχ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ 15 ΑΣΗΔ Ξ\8534.11 ΣΔΜ 1,00 

2 Δζσηεξηθή κνλάδα δαπέδνπ ή νξνθήο εκθαλνχο ηχπνπ,ζεξκηθήο απφδνζεο 2,5KW 34 ΑΣΗΔ Ξ\8534.30 ΣΔΜ 3,00 
 

        

ειίδα 1 απφ 2   



ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 

A/A Δίδνο Δξγαζηψλ Α.Σ. 
Κσδηθφο 
Άξζξνπ 

Μνλ. 
Mεηξ. 

Πνζφηεηα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

3 Δμσηεξηθή κνλάδα, πνιπδηαηξνχκελνπ πνιπδσληθνχ ζπζηήκαηνο, απεπζείαο εθηφλσζεο, 
νλνκαζηηθήο  ζεξκηθήο απφδνζεο 12,5KW 
 

33 ΑΣΗΔ Λ\8534.10 ΣΔΜ 2,00 

4 Δζσηεξηθή κνλάδα δαπέδνπ ή νξνθήο, εκθαλνχο ηχπνπ,ζεξκηθήο απφδνζεο 4,0KW 35 ΑΣΗΔ Ξ\8534.32 ΣΔΜ 7,00 

5 Κιηκαηηζηηθφ κεράλεκα δηαηξνχκελνπ ηχπνπ, κε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ ζηνηρείν 
ςπθηηθήο ηζρχνο 9000 Btu/h 
 

36 ΑΣΗΔ Ν\8534.1 ΣΔΜ 2,00 

6 Απνμήισζε θιηκαηηζηηθνχ ζψκαηνο ηνίρνπ 37 ΑΣΗΔ Σ\9416 ΣΔΜ 10,00 

7 Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο Δζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 27 ΝΑΤΓΡ 11.02.04 kg 194,00 

8 Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο Αγσγνί απνρέηεπζεο 
απφ ζσιήλεο PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm 
 

28 ΝΑΤΓΡ 12.10.02 m 22,00 

9 Νηπηήξαο πνξζειάλεο, επίηνηρνο, θξεκαζηφο ή επηθαζήκελνο επί πάγθνπ δηαζηάζεσλ 40 
Υ 50 cm 
 

31 ΑΣΗΔ Α8161.1 ΣΔΜ 1,00 

        

   

Οη κειεηεηέο ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Οη ειεγθηέο 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Ο Γηεπζπληήο 

  

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΠΟΣΟΛΔΛΗ 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ ΠΔ 

ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΥΡΙΣΟΦΟΡΟΤ 
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΓΔΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 
ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΡΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΑΜΒΑΚΔΛΛΗ 
ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡ. ΜΗΥ/ΚΟ ΠΔ 

      

ειίδα 2 απφ 2 
.



Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΔΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΟΡΙΑ 
ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 
 

    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

A/A Δίδνο Δξγαζηψλ 
Κσδηθφο 
Άξζξνπ 

Κσδηθφο 
Αλαζεψξεζεο 

Α.Σ. 
Μνλ. 
Mεηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

Μνλάδαο 
(Δπξψ) 

Γαπάλε (Δπξψ) 

Μεξηθή 
Γαπάλε 

Οιηθή 
Γαπάλε 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ 
 

1.1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

1 Πιήξεο απνμήισζε θαη 
απνκάθξπλζε άρξεζησλ 
πιηθψλ 
 

ΑΣΗΔ 
Α\8150.1.101 
 

ΗΛΜ 14 61 ΣΔΜ 1,00 722,53 722,53 
 

2 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ 
θνπθσκάησλ 
 

ΝΑΟΙΚ 22.45 ΟΙΚ 2275 52 m2 115,80 16,80 1.945,44 
 

3 Απνμειψζεηο ηνηρνπεηαζκάησλ 
γηα ηνηρνπεηάζκαηα κε 
ακθίπιεπξε επέλδπζε 
γπςνζαλίδαο 
 

ΝΑΟΙΚ 
22.70.01 
 

ΟΙΚ 2275 53 m2 20,07 5,00 100,35 
 

4 Απνμήισζε πιαζηηθψλ 
δαπέδσλ θαη ινηπψλ ιεπηψλ 
επηζηξψζεσλ 
 

ΝΑΟΙΚ 22.60 ΟΙΚ 2236 54 m2 12,22 2,20 26,88 
 

5 Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ 
έξγσλ θαη ηάθξσλ πιάηνπο 
έσο 5,00 m 
 

ΝΑΟΓΟ Β01 ΝΟΓΟ 2151 55 m3 5,65 4,00 22,60 
 

6 Καζαξή κεηαθνξά πξντφλησλ 
θαηεδαθίζεσλ  θαη θαζαηξέζσλ 
κε απηνθίλεην απν Μπηηιήλε- 
ΥΤΣΑ 
 

ΝΑΟΙΚ Ω\20.42 ΟΙΚ 2180 56 m3 km 5,85 6,27 36,68 
 

7 Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ 
θαηαζθεπψλ 
 

ΝΑΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ 3816 24 m2 9,74 15,70 152,92 
 

8 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά 
επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη 
ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
ρσξίο ρξήζε αληιίαο  γηα 
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C12/15 
 

ΝΑΟΙΚ 
32.02.03 
 

ΟΙΚ 3213 25 m3 0,97 78,00 75,66 
 

9 Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο 
ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ 
κεηά ηεο δαπάλεο κεηαθνξάο 
 

ΝΑΤΓΡ Ν\5.07 ΤΓΡ 6069 57 m3 5,22 14,00 73,08 
 

10 Δθζθαθή εηο έδαθνο γαηψδεο 
έσο εκηβξαρψδεο Μεηά ηεο 
κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εηο 
απφζηαζηλ κεγαιπηέξαλ ησλ 
700 κ. 
 

ΟΓΟ 1123Α ΟΓΟ 1123Α 58 m3 500,00 5,14 2.570,00 
 

11 Τπφβαζε νδνζηξσζίαο 
ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m 
 

ΝΑΟΓΟ Γ01.2 ΝΟΓΟ 3111Β 60 m2 1.000,00 1,10 1.100,00 
 

12 Πξνκήζεηα δαλείσλ,   δάλεηα 
ζξαπζηψλ επίιεθησλ πιηθψλ 
ιαηνκείνπ Καηεγνξίαο Δ4 
 

ΝΑΟΓΟ Α18.3 ΝΟΓΟ 1510 59 m3 400,00 6,00 2.400,00 
 

13 Θχξεο αινπκηλίνπ ρσξίο 
παινζηάζην. 
 

ΝΑΟΙΚ 65.05 ΟΙΚ 6502 17 m2 12,98 175,00 2.271,50 
 

14 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ 
αλνηγφκελα πεξί θαηαθφξπθν ή 
νξηδφληην αμνλα, κε ζηαζεξν ε 
θηλεηφ  θεγγίηε 
 

ΝΑΟΙΚ 
Ω\65.18.06 
 

 
5 m2 102,82 263,39 27.081,76 

 

15 Δζσηεξηθφ πέηαζκα 
ειηνπξνζηαζίαο ηχπνπ ξφιιεξ 
κε δηάηξεην χθαζκα 
 

ΝΑΟΙΚ 78.21 ΟΙΚ 7809 10 m2 98,86 56,00 5.536,16 
 

16 Πνδηέο παξαζχξσλ απφ 
κάξκαξν Πνδηέο παξαζχξσλ 
απφ ζθιεξφ / εμαηξεηηθά 
ζθιεξφ κάξκαξν d = 3 cm 
 

ΝΑΟΙΚ 
75.31.04 
 

ΟΙΚ 7534 7 m2 28,41 95,00 2.698,95 
 

17 Λεηφηξηςε θαη ζηίιβσζε 
καξκάξσλ θαη κσζατθψλ 
 

ΝΑΟΙΚ Ω\7418 ΟΙΚ 7418 18 m2 28,41 51,66 1.467,66 
 

18 Πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο 
ηχπνπ sandwich 

ΝΑΟΙΚ 72.80 ΟΙΚ 7231 20 m2 20,07 45,00 903,15 
 

 
ε κεηαθνξά 49.185,32  

 ειίδα 1 απφ 3   



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

A/A Δίδνο Δξγαζηψλ 
Κσδηθφο 
Άξζξνπ 

Κσδηθφο 
Αλαζεψξεζεο 

Α.Σ. 
Μνλ. 
Mεηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

Μνλάδαο 
(Δπξψ) 

Γαπάλε (Δπξψ) 

Μεξηθή 
Γαπάλε 

Οιηθή 
Γαπάλε 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

Απφ κεηαθνξά 49.185,32  

19 Πάγθνο απφ άθαπζηε θνξκάηθα 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DUROPAL 
 

ΝΑΟΙΚ 56.21 ΟΙΚ 5617 62 m2 0,70 28,00 19,60 
 

20 Δξκάξηα θνπδίλαο επί δαπέδνπ 
κή ηππνπνηεκέλα 
 

ΝΑΟΙΚ 56.23 ΟΙΚ 5613.1 63 m2 5,70 225,00 1.282,50 
 

21 Δξκάξηα θνπδίλαο θξεκαζηά επί 
ηνίρνπ, κή ηππνπνηεκέλα 
 

ΝΑΟΙΚ 56.24 ΟΙΚ 5613.1 64 m2 2,40 180,00 432,00 
 

22 Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα 
ζεξκνυγξνκφλσζεο δψκαηνο 
κε πιαθίδηα εμειαζκέλεο 
πνιπζηεξίλεο πάρνπο 5εθ 
 

ΝΑΟΙΚ 
Ω\78.10.01 
 

 
65 Μ2 302,50 53,86 16.292,65 

 

23 Δπάιεηςε κε ειαζηνκεξέο 
αζθαιηηθφ δηάιπκα 
 

ΝΑΟΙΚ 79.03 ΟΙΚ 7902 66 m2 22,00 2,00 44,00 
 

24 Αζιεηηθφο ειαζηηθφο ηάπεηαο ΝΑΟΙΚ 
Ω\100.100 
 

 
67 m2 612,00 24,00 14.688,00 

 

25 Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα 
πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, 
15x15 cm, κε ρξήζε 
θνληακάησλ 
 

ΝΑΟΙΚ 
73.26.01 
 

ΟΙΚ 7326.1 68 m2 1,40 33,50 46,90 
 

26 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ 
επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα 
πδαηηθήο δηαζπνξάο, 
αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο 
ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε 
ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο 
ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
 

ΝΑΟΙΚ 
77.80.01 
 

ΟΙΚ 7785.1 69 m2 250,00 9,00 2.250,00 
 

27 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ 
επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα 
πδαηηθήο δηαζπνξάο, 
αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο 
ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε 
ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή 
ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο. 
 

ΝΑΟΙΚ 
77.80.02 
 

ΟΙΚ 7785.1 70 m2 320,00 10,10 3.232,00 
 

28 Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ΝΑΟΙΚ 23.03 ΟΙΚ 2303 71 m2 605,00 5,60 3.388,00 
 

29 Αληηζθσξηαθέο βαθέο, 
εθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ 
ππνζηξψκαηνο δχν ή ηξηψλ 
ζπζηαηηθψλ δηαιχηνπ, κε βάζε 
επνμεηδηθφ, πνιπνπξεζαληθφ ή 
αλφξγαλν ππξηηηθφ 
ςεπδάξγπξν 
 

ΝΑΟΙΚ 
77.20.03 
 

ΟΙΚ 7744 72 m2 40,00 2,20 88,00 
 

30 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί 
ζηδεξψλ επηθαλεηψλκε 
ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή 
αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο 
λεξνχ ε δηαιχηνπ 
 

ΝΑΟΙΚ 77.55 ΟΙΚ 7755 73 m2 40,00 6,70 268,00 
 

31 Δπηζθεπή ζαζξνχ επηρξίζκαηνο ΝΑΟΙΚ Ν\77.17 
 

74 m2 140,00 20,27 2.837,80 
 

 
χλνιν : 1.1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 94.054,77 94.054,77 

 
1.2. ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1 Κεληξηθφ ρεηξηζηήξην 
πνιπδηαηξνχκελνπ 
πνιπδσληθνχ ζπζηήκαηνο 
θιηκαηηζκνχ 
 

ΑΣΗΔ 
Ξ\8534.11 
 

ΗΛΜ 12 15 ΣΔΜ 1,00 1.009,61 1.009,61 
 

2 Δζσηεξηθή κνλάδα δαπέδνπ ή 
νξνθήο εκθαλνχο 
ηχπνπ,ζεξκηθήο απφδνζεο 
2,5KW 
 

ΑΣΗΔ 
Ξ\8534.30 
 

ΗΛΜ 32 34 ΣΔΜ 3,00 689,42 2.068,26 
 

  

  

           
ε κεηαθνξά 3.077,87 94.054,77 

 ειίδα 2 απφ 3   



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

A/A Δίδνο Δξγαζηψλ 
Κσδηθφο 
Άξζξνπ 

Κσδηθφο 
Αλαζεψξεζεο 

Α.Σ. 
Μνλ. 
Mεηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

Μνλάδαο 
(Δπξψ) 

Γαπάλε (Δπξψ) 

Μεξηθή 
Γαπάλε 

Οιηθή 
Γαπάλε 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

Απφ κεηαθνξά 3.077,87 94.054,77 

3 Δμσηεξηθή κνλάδα, 
πνιπδηαηξνχκελνπ 
πνιπδσληθνχ ζπζηήκαηνο, 
απεπζείαο εθηφλσζεο, 
νλνκαζηηθήο  ζεξκηθήο 
απφδνζεο 12,5KW 
 

ΑΣΗΔ 
Λ\8534.10 
 

ΗΛΜ 32 33 ΣΔΜ 2,00 3.470,52 6.941,04 
 

4 Δζσηεξηθή κνλάδα δαπέδνπ ή 
νξνθήο, εκθαλνχο 
ηχπνπ,ζεξκηθήο απφδνζεο 
4,0KW 
 

ΑΣΗΔ 
Ξ\8534.32 
 

ΗΛΜ 32 35 ΣΔΜ 7,00 766,42 5.364,94 
 

5 Κιηκαηηζηηθφ κεράλεκα 
δηαηξνχκελνπ ηχπνπ, κε 
εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ 
ζηνηρείν ςπθηηθήο ηζρχνο 9000 
Btu/h 
 

ΑΣΗΔ Ν\8534.1 ΗΛΜ 32 36 ΣΔΜ 2,00 953,42 1.906,84 
 

6 Απνμήισζε θιηκαηηζηηθνχ 
ζψκαηνο ηνίρνπ 
 

ΑΣΗΔ Σ\9416 ΗΛΜ 60 37 ΣΔΜ 10,00 36,71 367,10 
 

7 Μεηαιιηθέο εζράξεο 
πδξνζπιινγήο Δζράξεο 
πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ 
ρπηνζίδεξν 
 

ΝΑΤΓΡ 
11.02.04 
 

ΤΓΡ 6752 27 kg 194,00 2,90 562,60 
 

8 Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ 
ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο Αγσγνί 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο 
PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm 
 

ΝΑΤΓΡ 
12.10.02 
 

ΤΓΡ 6711.1 28 m 22,00 4,20 92,40 
 

9 Νηπηήξαο πνξζειάλεο, 
επίηνηρνο, θξεκαζηφο ή 
επηθαζήκελνο επί πάγθνπ 
δηαζηάζεσλ 40 Υ 50 cm 
 

ΑΣΗΔ Α8161.1 ΗΛΜ 17 31 ΣΔΜ 1,00 158,49 158,49 
 

 
χλνιν : 1.2. ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 18.471,28 18.471,28 

 
χλνιν : 1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ 

 
112.526,05 

Άζξνηζκα  112.526,05 

Πξνζηίζεηαη ΓΔ & ΟΔ 18,00% 20.254,69 

Άζξνηζκα  132.780,74 

Απξφβιεπηα 15,00% 19.917,11 

Άζξνηζκα 
 

152.697,85 

Απνινγηζηηθά ρσξίο ΓΔ & ΟΔ 1.694,92 

Άζξνηζκα 
 

154.392,77 

ΓΔ & ΟΔ απνινγηζηηθψλ 305,08 

Άζξνηζκα  154.697,85 

ΦΠΑ 17,00% 26.298,63 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  180.996,48 
            

   

Οη κειεηεηέο ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Οη ειεγθηέο 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Ο Γηεπζπληήο 

   

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΠΟΣΟΛΔΛΗ 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ ΠΔ 

ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΥΡΙΣΟΦΟΡΟΤ 
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΓΔΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 
ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΡΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΑΜΒΑΚΔΛΛΗ 
ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡ. ΜΗΥ/ΚΟ ΠΔ 

         

            

 ειίδα 3 απφ 3 
. 



Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΔΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 
ΜΟΡΙΑ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 
 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 
Σηκαξηζκηθή : 2012Γ 

 
ειίδα 1 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 2 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 3 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 4 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 5 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 6 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 7 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 8 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 9 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 10 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 11 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 12 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 13 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 14 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 15 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 16 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 17 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ειίδα 18 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

  

ειίδα 19 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άξζξν : ΑΣΗΔ Α\8150.1.101 Πιήξεο απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 14 

Πιήξεο απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ.  Πεξηιακβάλεη: 
1) Νηνπιάπηα θαη εξκάξηα θνπδίλαο, μχιηλα, θξεκαζηά θαη επηδαπέδηα 
2) Νεξνρχηε θνπδίλαο καδί κε ηηο ζσιελψζεηο πδξνιεςίαο θαη απνρέηεπζεο 
3) Πιαθάθηα ηνίρνπ άλσζελ θαη πεξίμ ηνπ λεξνρχηε 
 
Ήηνη απνμήισζε θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ σο άλσ, θαζψο θαη  θφξησζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε ζε 
αδεηνδνηεκέλν πξνο ηνχην ρψξν ή ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ Γήκν. Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε 
παληφο είδνπο βνεζήκαηνο (εξγαιεία, απνξξηκαηνθφξν, γεξαλφο, θιπ) θαζψο θαη ε δαπάλε ηεο κνλάδνο 
αλαθχθισζεο. 
 
 
(1 ηεκ) Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 722,53 

(Οινγξάθσο) : επηαθφζηα είθνζη δχν θαη πελήληα ηξία ιεπηά 

A.T. : 2 
  

Άξζξν : ΑΣΗΔ Λ\8534.10 Δμσηεξηθή κνλάδα, πνιπδηαηξνχκελνπ πνιπδσληθνχ ζπζηήκαηνο, απεπζείαο εθηφλσζεο, 
νλνκαζηηθήο  ζεξκηθήο απφδνζεο 12,5KW 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 32 

Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, κεηαβαιιφκελνπ φγθνπ ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, VRV/VRF, 
ήηνη εμσηεξηθή κνλάδα αεξφςπθηε (νλνκαζηηθήο απφδνζεο 12,00kW ζηελ ςχμε/12,50kW ζηελ ζέξκαλζε) 
πιήξσο ηνπνζεηεκέλε, καδί κε ηηο ζπλδέζεηο, ηελ εθθίλεζε θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 
ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Η πνζφηεηα ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ ην νπνίν ζα θπθινθνξεί ζην ζχζηεκα, δελ ζα 
είλαη ζηαζεξή, αιιά ζα κεηαβάιιεηαη, αλάινγα κε ηελ δεηνχκελε ηζρχ απφ ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο. 
Αληίζηνηρα ζα κεηαβάιιεηαη θαη ε απνδηδφκελε ηζρχο ησλ εμσηεξηθψλ κνλάδσλ έηζη ψζηε ε θαηαλάισζε 
ελεξγείαο λα κεηψλεηαη θαη ην ζχζηεκα λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη γξήγνξα θαη απνδνηηθά ζηηο 
απμνκεηψζεηο ηνπ δεηνχκελνπ θνξηίνπ. 
 
Η κνλάδα ζα είλαη πξνζπγθξνηεκέλε θαη ειεγκέλε ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο, πιήξεο κε φια ηα 
απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε & 
πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. Σν 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001 (φζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα εμαζθάιηζεο 
ηεο πνηφηεηαο)& θαηά ISO 14001 (φζνλ αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε). 
 
Σν εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα  θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιπβδνέιαζκα επηθαιιπκέλν 
κε πνιπεζηεξηθή βαθή θαη ςεκέλν ζε εηδηθφ θνχξλν ψζηε λα έρεη κεγάιε αληίζηαζε ζηελ δηάβξσζε. Οη 
κνλάδεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ ζπκπηεζηή (ζπεηξνεηδή ή πεξηζηξνθηθφ) κε 
ειεθηξνληθφ έιεγρν DC inverter ή αληίζηνηρν, κε δπλαηφηεηα γξακκηθνχ ειέγρνπ ηεο ηαρχηεηαο 
πεξηζηξνθήο ψζηε λα αθνινπζεί ηηο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ςχμεο θαη ζέξκαλζεο. Ο έιεγρνο ηεο 
απφδνζεο ησλ εμσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα γίλεηαη κε ηελ ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία είηε ηνπ ζπκπηεζηή 
inverter κφλν, είηε ελφο ζπκπηεζηή κε ζηαζεξή ηαρχηεηα καδί κε ηνλ ζπκπηεζηή inverter θαη ζα 
θαζνξίδεηαη ειεθηξνληθά κε ηελ αλίρλεπζε ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο , πηέζεσλ θαη ζεξκνθξαζηψλ 
πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλνιηθή απαίηεζε θνξηίνπ ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ. Καη νη 
αλεκηζηήξεο ζα ιεηηνπξγνχλ κε κεηαβαιιφκελεο ζηξνθέο.Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 
λα ελαιιάζζεη ηνπο ζπκπηεζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, θξνληίδνληαο έηζη λα έρνπλ ηηο ίδηεο 
ψξεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ απνθπγή πξφσξεο αζηνρίαο θάπνησλ απφ απηνχο. ε πεξίπησζε δε αζηνρίαο 
ελφο ζπκπηεζηή , ζα πξέπεη ην ζχζηεκα λα κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ελψ ζε 
πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζπζηνηρίαο εμσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απνκνλσζεί ε κία 
εμσηεξηθή κνλάδα κέζσ ξχζκηζεο θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα έζησ θαη κε κεησκέλε 
απφδνζε. Οκνίσο θαη ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζε εζσηεξηθή κνλάδα, ε ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ ζα 
ζπλερίδεηαη θαλνληθά. ζα είλαη αεξφςπθηε θαηάιιειε γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε, ελψ ν ελαιιάθηεο 
ζεξκφηεηάο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιθνζσιήλεο θαη πηεξχγηα αινπκηλίνπ, πνπ ζα 
έρνπλ ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο ελαληίνλ ηεο δηάβξσζεο. Δπηπιένλ 
ζα δηαζέηεη : ειεθηξνληθέο βαιβίδεο εθηφλσζεο, ειαηνδηαρσξηζηή, δηαθφπηεο πςειήο πίεζεο, 
ζπζθεπέο αζθαιείαο ησλ θηλεηήξσλ ησλ αλεκηζηήξσλ, ξειέ ππεξθφξησζεο, πξνζηαζία ππεξθφξησζεο 
inverter, αζθάιεηεο, ηηο απαξαίηεηεο ηξηρνεηδείο βαιβίδεο, βαιβίδεο αζθαιείαο ςπθηηθνχ κέζνπ, 
ρξνλνδηαθφπηε αζθαιείαο θαη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο αηζζεηήξεο γηα κία αζθαιή θαη απξφζθνπηε 
ιεηηνπξγία. 
 
Η πξφζβαζε ζηα εζσηεξηθά κέξε ηεο κνλάδαο γηα δηαδηθαζίεο επηζθεπήο / ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα 
είλαη εχθνιε θαη λα γίλεηαη κέζσ αθαηξνχκελσλ θαιπκκάησλ. 
 
Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί λα αληρλεχεη απηφκαηα αζηνρίεο ζχλδεζεο, είηε ςπθηηθέο είηε ειεθηξνινγηθέο. 
Σν ζχζηεκα κπνξεί λα απνηειείηαη θαη απφ πεξηζζφηεξεο εμσηεξηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ζα είλαη 

ειίδα 20 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

ζπλδεδεκέλεο κε ςπθηηθέο ζσιελψζεηο θαη θαιψδηα επηθνηλσλίαο  κε ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο. 'απηή 
ηε πεξίπησζε, νη κνλάδεο ζα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε ζπζηνηρίεο  2, 3 ή 4 κνλάδσλ, νη νπνίεο ζα 
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ςπθηηθά κεηαμχ ησλ, ψζηε λα πξνθχςεη έλα εληαίν ςπθηηθφ θχθισκα. ε κηα 
ζπζηνηρία, κία εθ ησλ κνλάδσλ ζα είλαη ε θχξηα κνλάδα ελψ νη ππφινηπεο ζα είλαη δεπηεξεχνπζεο 
( Main Units & Sub Units ). 'απηή ηε πεξίπησζε νη δεηνχκελεο απνδφζεηο ζα αθνξνχλ ηε ζπζηνηρία 
θαη φρη ηηο επηκέξνπο κνλάδεο. 
 
 
Η κνλάδα ζα έρεη ηα θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
-ζπληειεζηέο απφδνζεο COP θαη EER, ηνπιάρηζηνλ 4,0 πηζηνπνηεκέλα θαηά Eurovent 
-ζηάζκε ερεηηθήο πίεζεο θαηά ην κέγηζηνλ 60 dB(A) 
-ηξηθαζηθή παξνρή ξεχκαηνο 380V / 50Hz 
-δπλαηφηεηα ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζεξκνθξαζίεο: 
Φχμε        : Απφ -5 C DB έσο 43 C DB 
Θέξκαλζε    : Απφ -20 C WB έσο 15 C WB 
-δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε εζσηεξηθέο κνλάδεο ε ζπλνιηθή ηζρχο ησλ νπνίσλ ζα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ 
ζην 130 % ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηεο κνλάδνο 
 
-δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπιάρηζηνλ 8 εζσηεξηθψλ κνλάδσλ 
-δπλαηφηεηα γηα ζπλνιηθφ κήθνο ζσιελψζεσλ 250m 
-δπλαηφηεηα γηα απφζηαζε ηεο πνην απνκαθξπζκέλεο εζσηεξηθήο 100m 
-δπλαηφηεηα γηα πςνκεηξηθή κεηαμχ εμσηεξηθήο θαη ηεο πνην απνκαθξπζκέλεο εζσηεξηθήο 40m 
-δπλαηφηεηα γηα πςνκεηξηθή κεηαμχ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ 15m 
-δπλαηφηεηα γηα απφζηαζε κεηαμχ ηεο πξψηεο δηαθιάδσζεο ζην ςπθηηθφ θχθισκα θαη ηεο πην 
απνκαθξπζκέλεο κνλάδαο 40m 
 
-εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 έηε γηα ηνπο ζπκπηεζηέο θαη ηνπιάρηζηνλ 2 έηε 
γηα ηα ινηπά κέξε 
 
 
(1 ηεκ) 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 3.470,52 

(Οινγξάθσο) : ηξείο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα εβδνκήληα θαη πελήληα δχν ιεπηά 

A.T. : 3 
  

Άξζξν : ΑΣΗΔ Ν\8534.1 Κιηκαηηζηηθφ κεράλεκα δηαηξνχκελνπ ηχπνπ, κε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ ζηνηρείν ςπθηηθήο 
ηζρχνο 9000 Btu/h 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 32 

Κιηκαηηζηηθφ δηαηξνχκελνπ ηχπνπ ηνίρνπ ή δαπέδνπ,inverter, απνηεινχκελν απφ 
εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ζηνηρείν ςχμεο-ζέξκαλζεο κε δηαθφπηε ξπζκηδφκελν, ιεθάλε 
ζπγθέληξσζεο ζπκππθλσκάησλ ζην εμσηεξηθφ ζηνηρείν, θίιηξα αέξα, ηειερεηξηζηήξην, 
καδί κε ηελ εξγαζία ζηεξέσζεο εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ζηνηρείνπ, ηηο ςπθηηθέο 
ζπλδέζεηο (γηα κέρξη έμη κέηξα απφζηαζε), ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηζρχνο θαη 
απηνκαηηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαισδίνπ κέρξη ηνλ Η.Π. θαη ηελ αζθάιεηα, 
δειαδή πιηθά, φξγαλα, εμαξηήκαηα, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο 
θαη πιήξνπο εγθαηάζηαζεο γηά ηελ νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ) 
8531.  1  Φπθηηθήο Ιθαλφηεηαο    9000 Btu/h 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 953,42 

(Οινγξάθσο) : ελληαθφζηα πελήληα ηξία θαη ζαξάληα δχν ιεπηά 

A.T. : 4 
  

Άξζξν : ΑΣΗΔ Ξ\8534.11 Κεληξηθφ ρεηξηζηήξην πνιπδηαηξνχκελνπ πνιπδσληθνχ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 12 

Κεληξηθφ ρεηξηζηήξην πνιπδηαηξνχκελνπ πνιπδσληθνχ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ. Θα έρεη δπλαηφηεηα 
ειέγρνπ έσο θαη 32 γθξνππ κνλάδσλ (split,vrv,θ.α.), μερσξηζηά. Θα ειέγρεη πιήξσο ηηο 
ζπλδεδεκέλεο κνλάδεο, δειαδή on/off,ρεηκψλα-ζέξνο-απηφκαην,ηαρχηεηα αλεκηζηήξα,έλδεημε 
πξνβιήκαηνο,master-slave,ελδείμεηο set point/ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ,ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ. 
 
Γειαδή ρεηξηζηήξην  κε  ηα  κηθξνυιηθά  θαη ηελ εξγαζία, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν κε 
ηελ εμσηεξηθή κνλάδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ θαισδηψζεσλ, παξαδνηέν ζε πιήξε θαη 
θαλνληθή ιεηηηνπξγία. 
 
(1 ηεκ) 
Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 1.009,61 

(Οινγξάθσο) : ρίιηα ελλέα θαη εμήληα έλα ιεπηά 

     

ειίδα 21 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

A.T. : 5 
  

Άξζξν : ΑΣΗΔ Ξ\8534.30 Δζσηεξηθή κνλάδα δαπέδνπ ή νξνθήο εκθαλνχο ηχπνπ,ζεξκηθήο απφδνζεο 2,5KW 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 32 

Δζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV/VRF, δαπέδνπ ή νξνθήο, εκθαλνχο ηνπνζέηεζεο, ζεξκηθήο απφδνζεο 
2,5KW. Θα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλε θαη ζπγθξνηεκέλε ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο. Ο ελαιιάθηεο 
ζεξκφηεηαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζσιήλεο ραιθνχ θαη πηεξχγηα απφ αινπκίλην. Σα θίιηξα 
αέξα ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ κνλάδα θαη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αθαηξεζνχλ θαη λα πιπζνχλ. Η 
κνλάδα ζα κπνξεί λα αληρλεχεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ απφ 2 δηαθνξεηηθνχο ζεξκνζηάηεο. Ο έλαο 
ζεξκνζηάηεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζηελ κνλάδα (ζην ζεκείν επηζηξνθήο ηνπ αέξα) θαη ν άιινο 
πάλσ ζην ελζχξκαην ηειερεηξηζηήξην ή θαη'επηινγήλ απφ απνκαθξπζκέλν ζεξκνζηάηε. Η επηινγή γηα ην 
πνηφο ζεξκνζηάηεο ζα είλαη ελεξγφο ζα κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ρξήζε κηθξνδηαθφπηε. ηελ 
εγθαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλoληε ηα ηνπηθά ρεηξηζηήξηα ή θαη'επηινγήλ απνκαθξπζκέλνο ζεξκνζηάηεο. Η 
κνλάδα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο (είηε απεπζείαο είηε κέζσ μεξάο επαθήο) κε εμσηεξηθφ 
ζήκα απφ καγλεηηθή επαθή. Θα παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο θαη ειέγρνπ, πεξηζζνηέξσλ 
ησλ κία κνλάδσλ. Σα απαηηνχκελα ππνζπζηήκαηα γηα ηηο πεξηγξαθφκελεο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνληαη. 
 
Η ζηάζκε ζνξχβνπ δε ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 36dB(A)ζηε κέγηζηε ηαρχηεηα. 
ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζσιελψζεηο θαη θαισδηψζεηο κέρξη 7 κεηξα κήθνπο. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ραιθνζσιήλεο κνλσκέλνη κε αθξψδεο πιηθφ πάρνπο 9mm θαη επέλδπζε πξνζηαζίαο απφ ηνλ ήιην. ηε 
πεξίπησζε πνπ ζα ππάξρεη φδεπζε ζσιελψζεσλ εθηεζεηκέλε ζηα θαηξηθά θαηλφκελα, ηφηε απηή ζα 
θαιχπηεηαη κε ζσιήλα PVC ε νπνία πιεξψλεηαη ρσξηζηά. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ζσιήλαο κέζσ ηεο νπνίαο ζα απνξξένπλ ηα ζπκππθλψκαηα θαη ζα νδεγνχληαη ζηελ 
απνρέηεπζε. 
 
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε είδνπο πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο πεξηγξάθνληαη θαη θαίλνληαη ζην ζρέδην ηεο 
εγθαηάζηαζεο. 
 
Η εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 έηε γηα ηνπο ζπκπηεζηέο θαη ηνπιάρηζηνλ 2 έηε 
γηα ηα ινηπά κέξε. 
 
 
(1 ηεκ) 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 689,42 

(Οινγξάθσο) : εμαθφζηα νγδφληα ελλέα θαη ζαξάληα δχν ιεπηά 

A.T. : 6 
  

Άξζξν : ΑΣΗΔ Ξ\8534.32 Δζσηεξηθή κνλάδα δαπέδνπ ή νξνθήο, εκθαλνχο ηχπνπ,ζεξκηθήο απφδνζεο 4,0KW 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 32 

Δζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV/VRF, δαπέδνπ ή νξνθήο, εκθαλνχο ηνπνζέηεζεο ζεξκηθήο απφδνζεο 
4,0KW . Θα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλε θαη ζπγθξνηεκέλε ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο. Ο ελαιιάθηεο 
ζεξκφηεηαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζσιήλεο ραιθνχ θαη πηεξχγηα απφ αινπκίλην. Σα θίιηξα 
αέξα ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ κνλάδα θαη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αθαηξεζνχλ θαη λα πιπζνχλ. Η 
κνλάδα ζα κπνξεί λα αληρλεχεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ απφ 2 δηαθνξεηηθνχο ζεξκνζηάηεο. Ο έλαο 
ζεξκνζηάηεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζηελ κνλάδα (ζην ζεκείν επηζηξνθήο ηνπ αέξα) θαη ν άιινο 
πάλσ ζην ελζχξκαην ηειερεηξηζηήξην ή θαη'επηινγήλ απφ απνκαθξπζκέλν ζεξκνζηάηε. Η επηινγή γηα ην 
πνηφο ζεξκνζηάηεο ζα είλαη ελεξγφο ζα κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ρξήζε κηθξνδηαθφπηε. ηελ 
εγθαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλoληε ηα ηνπηθά ρεηξηζηήξηα ή θαη'επηινγήλ απνκαθξπζκέλνο ζεξκνζηάηεο. Η 
κνλάδα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο (είηε απεπζείαο είηε κέζσ μεξάο επαθήο) κε εμσηεξηθφ 
ζήκα απφ καγλεηηθή επαθή. Θα παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο θαη ειέγρνπ, πεξηζζνηέξσλ 
ησλ κία κνλάδσλ. Σα απαηηνχκελα ππνζπζηήκαηα γηα ηηο πεξηγξαθφκελεο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνληαη. 
 
Η ζηάζκε ζνξχβνπ δε ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 36dB(A)ζηε κέγηζηε ηαρχηεηα. 
ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζσιελψζεηο θαη θαισδηψζεηο κέρξη 7 κεηξα κήθνπο. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ραιθνζσιήλεο κνλσκέλνη κε αθξψδεο πιηθφ πάρνπο 9mm θαη επέλδπζε πξνζηαζίαο απφ ηνλ ήιην. ηε 
πεξίπησζε πνπ ζα ππάξρεη φδεπζε ζσιελψζεσλ εθηεζεηκέλε ζηα θαηξηθά θαηλφκελα, ηφηε απηή ζα 
θαιχπηεηαη κε ζσιήλα PVC ε νπνία πιεξψλεηαη ρσξηζηά. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ζσιήλαο κέζσ ηεο νπνίαο ζα απνξξένπλ ηα ζπκππθλψκαηα θαη ζα νδεγνχληαη ζηελ 
απνρέηεπζε. 
 
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε είδνπο πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο πεξηγξάθνληαη θαη θαίλνληαη ζην ζρέδην ηεο 
εγθαηάζηαζεο. 
 
Η εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 έηε γηα ηνπο ζπκπηεζηέο θαη ηνπιάρηζηνλ 2 έηε 
γηα ηα ινηπά κέξε. 
 
(1 ηεκ) 

     

ειίδα 22 απφ 36   
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Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 766,42 

(Οινγξάθσο) : επηαθφζηα εμήληα έμη θαη ζαξάληα δχν ιεπηά 

A.T. : 7 
  

Άξζξν : ΑΣΗΔ Σ\9416 Απνμήισζε θιηκαηηζηηθνχ ζψκαηνο ηνίρνπ 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 60 

Απνμήισζε θιηκαηηζηηθνχ ζψκαηνο ηνίρνπ θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπ ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ 
ηελ επίβιεςε, αθνχ πξνεγεζεί θαζαξηζκφο θαη ην απαξαίηεην service. Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα 
ιάβνπλ ρψξα κε ηε δένπζα πξνζνρή ψζηε λα κελ ππνζηνχλ δεκηά ηα απνμεισζέληα πιηθά. 
 
(1 ηεκ) Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 36,71 

(Οινγξάθσο) : ηξηάληα έμη θαη εβδνκήληα έλα ιεπηά 

A.T. : 8 
  

Άξζξν : ΑΣΗΔ Α8161.1 Νηπηήξαο πνξζειάλεο, επίηνηρνο, θξεκαζηφο ή επηθαζήκελνο επί πάγθνπ δηαζηάζεσλ 40 Υ 
50 cm 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 17 

Νηπηήξαο πνξζειάλεο  επίηνηρνο, θξεκαζηφο ή επηθαζήκελνο επί πάγθνπ πιήξεο 
κε  βαιβίδα  ρξσκέ ( ζηαγγηζηήξα) πψκα κε άιπζν, 
κε επηρξσκησκέλν ζηθψλη,  ζηεξίγκαηα, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά 
εμαξηήκαηα  φπσο  θαη ηα κηθξνυιηθά (κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην θιπ) θαη ηελ εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία 
 
(1 ηεκ) 
8160.   1  Γηαζη.  40 Υ 50   cm 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 158,49 

(Οινγξάθσο) : εθαηφλ πελήληα νθηψ θαη ζαξάληα ελλέα ιεπηά 

A.T. : 9 
  

Άξζξν : ΟΓΟ 1123Α Δθζθαθή εηο έδαθνο γαηψδεο έσο εκηβξαρψδεο Μεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εηο 
απφζηαζηλ κεγαιπηέξαλ ησλ 700 κ. 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ 1123Α 

Δθζθαθή  εηο  έδαθνο  γαηψδεο έσο εκηβξαρψδεο , κεηά ηεο εθθνπήο θαη εθξηδψζεσο 
ζάκλσλ θαη δέλδξσλ νηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ κεηά ηεο θνξηνεθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξάο 
ησλ πξνηφλησλ ηεο εθζθαθήο. 
Μεηά  ηεο  κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εηο απφζηαζηλ κεγαιπηέξαλ ησλ 700 κ. Δξγαζία 
εθζθαθήο κεηά ηεο θνξηψζεσο επ' απηνθηλήηνπ θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 
(1 m3) 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 5,14 

(Οινγξάθσο) : πέληε θαη δέθα ηέζζεξα ιεπηά 

A.T. : 10 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ω\20.42 Καζαξή κεηαθνξά πξντφλησλ  θαηεδαθίζεσλ  θαη θαζαηξέζσλ κε απηνθίλεην απν Μπηηιήλε 
- ΥΤΣΑ 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2180 

Mεηαθνξά κε απηνθίλεην ελφο θπβηθνχ κεηξνπ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ , 
θαηεδαθίζεσλ θαη θαζαηξέζεσλ απν ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ ζην θέληξν ηεο πφιεο πξνο ΥΤΣΑ, ρσξίο ηελ 
θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ δηάζηξσζε ζηνλ ρψξν απφζεζεο,  εκθφξηνπ απηνθηλήηνπ ζε  νδφ θαιήο 
βαηφηεηαο. 
 
 
 
 
 
 
Γαπάλε Μεηαθνξάο     Κ    33,00x         0,19 =          6,27 
------------------------- 

ειίδα 23 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

Αζξνηζκα             6,27 
Σηκή ελφο Μ3 6,27 
έμη θαη είθνζη επηά ιεπηά 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 6,27 

(Οινγξάθσο) : έμη θαη είθνζη επηά ιεπηά 

A.T. : 11 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.45 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2275 

Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη 
πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε 
πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ. Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 16,80 

(Οινγξάθσο) : δέθα έμη θαη νγδφληα ιεπηά 

A.T. : 12 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.60 Απνμήισζε πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη ινηπψλ ιεπηψλ επηζηξψζεσλ 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2236 

Απνμήισζε πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη ινηπψλ ιεπηψλ επηζηξψζεσλ (κνθέηεο θιπ), κε πιήξε 
απφμεζε/αθαίξεζε ηεο ζηξψζεο ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ κε θιφγηζηξν, δηαιχηεο ή απνμεζηηθά εξγαιεία 
θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απνμήισζεο πξνο θφξησζε. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο απνπεξαησζείζαο εξγαζίαο. Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 2,20 

(Οινγξάθσο) : δχν θαη είθνζη ιεπηά 

A.T. : 13 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.70.01 Απνμειψζεηο ηνηρνπεηαζκάησλ γηα ηνηρνπεηάζκαηα κε ακθίπιεπξε επέλδπζε 
γπςνζαλίδαο 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2275 

Δπηκειεκέλε απνμήισζε ή απνζπλαξκνιφγεζε ηνηρνπεηαζκάησλ (ζθειεηφο - πιηθφ πιήξσζεο - επέλδπζε), 
ζπγθέληξσζε θαη απνζήθεπζε ηνπ επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ πιηθνχ θαη πξνψζεζε πξφο θφξησζε ησλ πάζεο 
θχζεσο αρξήζησλ. Οη επηθάλεηεο επαθήο ησλ αθαηξνπκέλσλ ηνηρνπεηαζκάησλ κε ηα ινηπά δνκηθά 
ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ ζα παξαδίδνληαη θαζαξέο θαη ιείεο θαη ζα είλαη πιήξσο απαιιαγκέλεο απφ 
πξνεμέρνληα ζηνηρεία ζπλδέζκσλ θαη ζηεξηγκάησλ. 
 
 
Γηα ηνηρνπεηάζκαηα κε ακθίπιεπξε επέλδπζε γπςνζαλίδαο 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) κηθηήο επηθαλείαο 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο αθαηξνπκέλνπ ηνηρνπεηάζκαηνο. ηελ πξνο επηκέηξεζε 
επηθάλεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηπρφλ ππάξρνληα αλνίγκαηα. 
 
Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 5,00 

(Οινγξάθσο) : πέληε 

A.T. : 14 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2303 

Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη 
ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία 
ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο θαη 
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ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 
 
Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα παξνπζηάδνπλ 
θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ. 
 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε 
θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο ηηκέο 
κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 
Χο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο εθηεινχληαη νη 
εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο 
κεγαιχηεξν απφ 0,20 m. Γελ πεξηιακβάλνληαη ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 5,60 

(Οινγξάθσο) : πέληε θαη εμήληα ιεπηά 

A.T. : 15 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 32.02.03 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε 
αληιίαο  γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3213 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 
πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ 
δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη 
ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε 
 
ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 
 
01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο", 
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο", 
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο", 
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο", 
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο", 
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 
ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε 
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
α.Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην 
ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη 
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ κέρξη ηελ ζέζε δηάζηξσζεο, κε 
ρξήζε νπνησλδήπνηε κέζσλ εθηφο απφ αληιία ζθπξνδέκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, 
 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε 
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, 
εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 
 
 
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε 
δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 
 
 
β.Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 
 
 
γ.Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 
 
 
δ.πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(βαξέιαο) θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ 
ζέζε ζθπξνδέηεζεο. 
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ε.Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 
 
 
Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη 
ηξνχινπο. 
 
 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 
 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 78,00 

(Οινγξάθσο) : εβδνκήληα νθηψ 

A.T. : 16 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3816 

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηχισλ, 
πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε 
χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 
Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 15,70 

(Οινγξάθσο) : δέθα πέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά 

A.T. : 17 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγθνο απφ άθαπζηε θνξκάηθα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DUROPAL 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 5617 

Πάγθνο απφ άθαπζηε θνξκάηθα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DUROPAL πάρνπο 32 mm θαη πιάηνπο 
90 cm πεξίπνπ, πνπ πεξηιακβάλεη: 
 
α)Σν ζηνηρείν ηνπ πάγθνπ ζπλνιηθνχ πάρνπο 32 mm θαη πιάηνπο 90 cm, κε 
επηθάιπςε απφ άθαπζηε θνξκάτθα, κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm κε 
ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο ζηα εκθαλή ζφθνξα, ην νπνίν ζπγθνιιάηαη ζηελ ππάξρνπζα 
ππνδνκή κε θαηάιιειε ζπκβαηή θφιια. 
β)Αλνηγκα νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη κε θνπή ηνπ πάγθνπ γηα 
ηελ ππνδνρή ηνπ επηθαζήκελνπ λεξνρχηε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
γ)Σελ ζθξάγηζε ησλ πεξηκεηξηθψλ αξκψλ (επαθή κε ηνλ ηνίρν ή άιιεο θαηαζθεπέο) 
κε αληηκηθξνβηαθή ζηιηθφλε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ 
ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ. 
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο, ζηήξημεο, ζηεξέσζεο, επεμεξγαζίαο ησλ ηειηθψλ 
επηθαλεηψλ, πιηθά & κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο φςεο. 
Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 28,00 

(Οινγξάθσο) : είθνζη νθηψ 
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A.T. : 18 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 56.23 Δξκάξηα θνπδίλαο επί δαπέδνπ κή ηππνπνηεκέλα 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 5613.1 

Δξκάξηα θνπδίλαο δαπέδνπ, κή ηππνπνηεκέλα, κε βάζνο 60 cm, κε "θνπηηά" απφ 
λνβνπάλ ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, ακθίπιεπξα επελδπκέλα κε κειακίλε ή θνξκάηθα, 
πάρνπο 1,0 mm, κε ηειείσκα ζε φια ηα νξαηά ζφθνξα απφ PVC πάρνπο 3 mm, κε 
ελψζεηο ησλ επηθαλεηψλ κε αλνμείδσηεο μπιφβηδεο, θφιια θαη θαηάιιειεο 
εληνξκίεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00 "Δληνηρηζκέλα ή 
ζηαζεξά έπηπια ", κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
 
 
-Γηακφξθσζε ρεηιέσλ ησλ απαηηνπκέλσλ νπψλ κε θξεδάξηζκα 
-Καηαζθεπή πιάηεο ηνπ θνπηηνχ πξνο ηνλ ηνίρν απφ θνξκάτθα πάρνπο 8 mm 
-Οξηδφληηα (ξάθηα) θαη θαηαθφξπθα ζηαζεξά ρσξίζκαηα απφ κνξηνζαλίδεο επελδπκέλεο 
θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο κε κειακίλε (1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 ή 20 mm 
αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπο, κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm ζηα εκθαλή 
ζφθνξα κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο. 
-Σα θχιια (κνλά ή δηπιά) απφ λνβνπάλ κε κειακίλε νηνπδήπνηε ρξψκαηνο, εζσηεξηθά 
θαη εμσηεξηθά (min πάρνο 1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, κε πεξηζψξηα απφ 
ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο. 
-Σνπνζέηεζε ρεηξνιαβψλ (πφκνια) θχιισλ θαη θξπθψλ κεηαιιηθψλ κεληεζέδσλ βαξέσο 
ηχπνπ δηπιήο πεξηζηξνθήο, αλνμεηδψησλ θαη ξπζκηδνκέλσλ. 
-ηήξημε ηεο θαηαζθεπήο ζε ξπζκηδφκελα πνδαξηθά κε απφιεμε απφ πιαζηηθφ πξνθίι 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ πγξαζία 
-Κνπκπσηή κπάδα χςνπο 125 mm απφ λνβνπάλ κε επέλδπζε κειακίλεο πάρνπο 1,0 mm. 
 
Δάλ πξνβιέπνληαη ζπξηάξηα ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο φςεο. 
Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 225,00 

(Οινγξάθσο) : δηαθφζηα είθνζη πέληε 

A.T. : 20 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 56.24 Δξκάξηα θνπδίλαο θξεκαζηά επί ηνίρνπ, κή ηππνπνηεκέλα 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 5613.1 

Δξκάξηα θνπδίλαο ηνίρνπ θξεκαζηα, κή ηππνπνηεκέλα, κε βάζνο 35 cm, κε "θνπηηά" 
απφ λνβνπάλ ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, ακθίπιεπξα επελδπκέλα κε κειακίλε ή 
θνξκάηθα, πάρνπο 1,0 mm, κε ηειείσκα ζε φια ηα νξαηά ζφθνξα απφ ηαηλίεο PVC 
πάρνπο 3 mm, κε ελψζεηο ησλ επηθαλεηψλ κε αλνμείδσηεο μπιφβηδεο,  θφιια θαη 
θαηάιιειεο εληνξκίεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00 
"Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια", κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
 
-Γηακφξθσζε ρεηιέσλ ησλ απαηηνπκέλσλ νπψλ κε θξεδάξηζκα. 
-Καηαζθεπή πιάηεο ηνπ θνπηηνχ πξνο ηνλ ηνίρν απφ θνξκάτθα πάρνπο 8 mm. 
-Οξηδφληηα (ξάθηα) θαη θαηαθφξπθα ζηαζεξά ρσξίζκαηα απφ κνξηνζαλίδεο επελδπκέλεο 
θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο κε κειακίλε (1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 ή 20 mm 
αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπο, κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm ζηα εκθαλή 
ζφθνξα κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο. 
-Σα θχιια (κνλά ή δηπιά) απφ λνβνπάλ κε κειακίλε νηνπδήπνηε ρξψκαηνο, εζσηεξηθά 
θαη εμσηεξηθά (min πάρνο 1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, κε πεξηζψξηα απφ 
ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο. 
-Σνπνζέηεζε ρεηξνιαβψλ (πφκνια) θχιισλ θαη θξπθψλ κεηαιιηθψλ κεληεζέδσλ βαξέσο 
ηχπνπ δηπιήο πεξηζηξνθήο, αλνμεηδψησλ θαη ξπζκηδνκέλσλ. 
 
Δάλ πξνβιέπεηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο φςεο. 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 180,00 

(Οινγξάθσο) : εθαηφλ νγδφληα 

     

ειίδα 27 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

A.T. : 21 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θχξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην. 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6502 

Θχξεο ζπκπαγείο ζπφ ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) αινπκηλίνπ, κνλφθπιιεο, 
αλνηγφκελεο, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 175,00 

(Οινγξάθσο) : εθαηφλ εβδνκήληα πέληε 

A.T. : 22 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ω\65.18.06 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ  αλνηγφκελα πεξί θαηαθφξπθν ή νξηδφληην αμνλα, κε ζηαζεξν ε 
θηλεηφ  θεγγίηε 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: 
 

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλνκέλα ή πνπ απνηεινχλ ζεηξά παινζηαζίνπ, κνλφθπιια ή κε πεξηζζφηεξα 
θπιια, αλνηγφκελα πεξί θαηαθφξπθν ή νξηδφληην άμνλα, κε ζηαζεξφ ή θηλεηφ  θεγγίηε, νπνηαζδήπνηε 
αλαινγίαο δηαζηάζεσλ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ θαη ζθειεηφ θάζζαο πιαηζίνπ, ςεπηφθαζζα απφ 
ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 2,0 mm δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π. Διαζηηθά 
παξεκβχζκαηα πδαηνζηεγαλφηεηαο, αλεκνζηεγαλφηεηαο θαη ζεξκνδηαθνπή, κε ζπληειεζηε 
ζεξκνπεξαηφηεηαο Uf=2.40W/m2k, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ εμαξηεκάησλ θαη κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο θαη 
αζθαιείαο αιιά κε ηελ ππνρξέσζε ηνπνζέηεζεο ηνπο, θαη γεληθά πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία 
πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο φπσο επίζεο κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ κεραληζκψλ 
αλάθιηζεο. 
 
πκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ηνπ αινπκηλίνπ ρξψκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 263,39 

(Οινγξάθσο) : δηαθφζηα εμήληα ηξία θαη ηξηάληα ελλέα ιεπηά 

A.T. : 23 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 72.80 Πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο ηχπνπ sandwich 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7231 

Πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο (πάλειο) ηχπνπ "ζάληνπηηο", απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
πξνβακκέλε ζην εξγνζηάζην, επίπεδε, ηξαπεδνεηδή ή απιαθσηή, (ζηελ εζσηεξηθή θαη 
εμσηεξηθή πιεπξά), θαη ελδηάκεζα κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ απφ αθξψδε πνιπνπξεζάλε 
(CFC & HCFC Free), κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε απαηηήζεηο ερνκφλσζεο 
θαη ππξαληνρήο. 
 
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ επί 
ηνπνπ ηνπ έξγνπ, ν απαηηνχκελνο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο θαη  ηθξηψκαηα θαη 
εξγαζία  ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζε ζηνλ ππάξρνληα ζθειεηφ κε απηνθνριηνχκελνπο 
ζπλδέζκνπο πςειήο αληνρήο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 45,00 

(Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε 

A.T. : 25 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 73.26.01 Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, 15x15 cm, κε ρξήζε 
θνληακάησλ 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7326.1 

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη 
εμσηεξηθέο", ηνπνζεηνχκελα κεηά ηελ απφμεζε ησλ επηρξηζκάησλ, ζε ππφζηξσκα 
ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ ή θνιιεηά 
κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, κε αξκνχο ην πνιχ 1 mm, κε πιήξσζε ησλ 
θελψλ κε ιεπηφξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg θαη αξκνιφγεκα κε ιεπθφ 
ηζηκέλην, κε ή ρσξίο ρξσζηηθέο ή αξκφζηνθν. 

ειίδα 28 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πιαθίδηα, ε ηζηκεληνθνλία ή ε θφιια επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη θζνξέο ησλ πιηθψλ, ε ηνπνζέηεζε, ε αξκνιφγεζε, ν ηειηθφο 
θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο θαζψο θαη ε δηάλνημε νπψλ ζηα πιαθίδηα γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ 
ζσιελψζεσλ, ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θιπ. 
 
 
Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα  πνξζειάλεο 15x15 cm, κε ρξήζε θνληακάησλ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 33,50 

(Οινγξάθσο) : ηξηάληα ηξία θαη πελήληα ιεπηά 

A.T. : 28 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 75.31.04 Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν Πνδηέο παξαζχξσλ απφ ζθιεξφ / εμαηξεηηθά ζθιεξφ 
κάξκαξν d = 3 cm 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7534 

Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν πιάηνπο έσο 35 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα 
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, κφξθσζεο εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ ην 
εμέρνλ άθξν, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ. 
 
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra). 
 
Πνδηέο παξαζχξσλ απφ  κάξκαξν ζθιεξφ / εμαηξεηηθά ζθιεξφ, πάρνπο 3 cm. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 95,00 

(Οινγξάθσο) : ελελήληα πέληε 

A.T. : 29 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 77.20.03 Αληηζθσξηαθέο βαθέο, εθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο δχν ή ηξηψλ ζπζηαηηθψλ 
δηαιχηνπ, κε βάζε επνμεηδηθφ, πνιπνπξεζαληθφ ή αλφξγαλν ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7744 

Δθαξκνγή αληηζθσξηαθήο βαθήο κε ηελ απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη 
ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 
 
Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο δχν ή ηξηψλ ζπζηαηηθψλ δηαιχηνπ, κε βάζε επνμεηδηθφ, 
πνιπνπξεζαληθφ ή αλφξγαλν ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν. Δθαξκνγή πιηθνχ ,κε ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν σο βαζηθφ 
θνξέα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο θαη εηδηθά αλφξγαλα αληηδηαβξσηηθά θαη αληηζθσξηαθά πηγκέληα, 
φπσο είλαη φ ςεπδάξγπξνο (Zn), ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ (ZnO), ην θσζθνξηθφ άιαο ςεπδαξγχξνπ 
(Zinc phosphate), ην νμείδην ηνπ Αηκαηίηε (ΜΙΟ) ζε ειάρηζην ζπλνιηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα ηα 50 
κηθξά. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 2,20 

(Οινγξάθσο) : δχν θαη είθνζη ιεπηά 

A.T. : 31 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 77.55 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλκε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή  αθξπιηθψλ 
ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7755 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 
 
Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ 
ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη 
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Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 6,70 

(Οινγξάθσο) : έμη θαη εβδνκήληα ιεπηά 

A.T. : 33 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο,  αθξπιηθήο, 
ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε 
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7785.1 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, 
ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν 
ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
 
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ 
ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 
Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο-        αθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 9,00 

(Οινγξάθσο) : ελλέα 

A.T. : 34 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο,  αθξπιηθήο, 
ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε 
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο. 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7785.1 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, 
ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν 
ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
 
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ 
ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 
Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο      βάζεσο. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 10,10 

(Οινγξάθσο) : δέθα θαη δέθα ιεπηά 

A.T. : 35 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\77.17 Δπηζθεπή ζαζξνχ επηρξίζκαηνο 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: 
 

Δπηζθεπή ζαζξνχ επηρξίζκαηνο νηνπδήπνηε κεγέζνπο θαη εηο νηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ έηζη ψζηε λα παξαδνζεί άξηζηα δηακνξθσκέλε 
επηθάλεηα. Η επηζθεπή ζα αθνινπζήζεη ηελ θάησζη ζεηξά εξγαζηψλ: 
 
α) απνμήισζε ησλ ζαζξψλ ζηβάδσλ θαη επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο, 
β) αζηάξσκα επηθάλεηαο κε αζηάξη πςειήο δηείζδπζεο, 
γ) εθαξκνγή ηαρχπεθηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο πςειψλ αληνρψλ (ζχκθσλα κε EN 1504-3), 
δ) εθαξκνγή ζηξψζεο ξεηηλνχρνπ ηζηκεληφζηνθνπ (ΔΝ 1504-3), 
ε) ιείαλζε επηθάλεηαο θαη αζηάξσκα επηθάλεηαο κε αζηάξη πςειήο δηείζδπζεο, 
ζη) εθαξκνγή δεχηεξεο ζηξψζεο ηλνπιηζκέλνπ επηρξίζκαηνο (ΔΝ 13499) 3,5 Kgr/m2, 
 
 
Πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά θαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο ηξηςίκαηνο, 
ςηινζηνθαξηζκάησλ θαη κφξθσζεο ιείσλ επηθαλεηψλ. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 20,27 

(Οινγξάθσο) : είθνζη θαη είθνζη επηά ιεπηά 

A.T. : 36 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 78.21 Δζσηεξηθφ πέηαζκα ειηνπξνζηαζίαο ηχπνπ ξφιιεξ κε δηάηξεην χθαζκα 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7809 

Δζσηεξηθφ πέηαζκα ειηνπξνζηαζίαο ηχπνπ ξφιιεξ κε δηάηξεην χθαζκα, ηεο εγθξίζεσο 
ηεο Τπεξεζίαο, θάζε ζρεδίνπ θαη ρξψκαηνο, κε ρεηξνθίλεην κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο 
(πιηθά θαη εξγαζία). 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α) Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηειίμεσο θαη θηλήζεσο, πνπ απνηειείηαη απφ 
νξηδφληην κεηαιιηθφ άμνλα θαη νδεγνχο αινπκηλίνπ, πνπ ζηεξεψλνληαη κε ήινπο 
(πξηηζίληα) ζηε ππάξρνπζα ππνδνκή. 
β) Η ηνπνζέηεζε ηνπ ξφιιεξ, ηνπ αληηβάξνπ, ηεο εληζρπκέλεο πνδηά απφ ξάβδν 
αινπκηλίνπ ή κπξνχληδνπ. 
γ) Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο θαη ζηξνθήο ησλ θχιισλ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 56,00 

(Οινγξάθσο) : πελήληα έμη 

A.T. : 37 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ω\78.10.01 Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζεξκνυγξνκφλσζεο δψκαηνο κε πιαθίδηα εμειαζκέλεο 
πνιπζηεξίλεο πάρνπο 5εθ 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: 
 

Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζεξκνυγξνκφλσζεο δψκαηνο κε πιαθίδηα εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 5εθ. 
Η αθνινπζνχκελε ζεηξά εξγαζηψλ θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά έρνπλ σο εμήο: 
 
-  Πιήξεο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο πιάθαο ηνπ δψκαηνο θαη εμνκάιπλζε ηεο (απφμεζε πξνεμερφλησλ 
ζθχξσλ, γέκηζκα κε ηζηκεληνθνλίακα κηθξνθνηινηήησλ θιπ). 
 
-  Δπάιεηςε κε δχν ζηξψζεηο ειαζηνκεξνχο γαιαθηψκαηνο. 
-  Σνπνζέηεζε ηαξαηζνκφιπβσλ 40/40 cm θνιπκβεηψλ ζε αξηάλη. 
-  Γηάζηξσζε ζηξψκαηνο ξχζεσλ (.Ρ.) . 
-  Καηαζθεπή ινπθηψλ ηζηκεληνθνλίαο . 
-  Γηάζηξσζε δηάηξεηνπ αζθαιηνκέλνπ ράξηε επί ηεο αζθαιηφθνιιαο . 
-  Καηαζθεπή κεκβξάλεο ζηεγαλφηεηαο . 
-  Σνπνζέηεζε ισξίδαο αζθαιηφπαλνπ . 
-  Γηάζηξσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο απφ ζεξκνκνλσηηθφ πιαθίδην, αδηαπέξαζηνπ απφ ηελ πγξαζία, κε 
πάρνο 5 cm θαη επηθάιπςε εηδηθή βηνκεραληθή ηζηκεληνθνλία, πάρνπο 1-2 cm πξεζζαξηζκέλε ζηελ 
ζεξκνκνλσηηθή πιάθα θαη κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι=0.033 W/m2k (θαηά ΔΝ12667) ή 
κηθξφηεξν.Σκεκαηηθά θαη φπνπ απαηηείηαη ζα ζηεξεψλνληαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. Δπίζεο 
πεξηιακβάλεηαη ε ηνπηθή πξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ κνλψζεσλ ζηηο πδξνξξνέο, εμνρέο, θαη ζηηο επαθέο 
κε ην πεξηκεηξηθφ ζηεζαίν. 
 
-  Γηάζηξσζε πιπκέλνπ ραιηθηνχ αζβεζηνιηζηθήο πέηξαο. 
 
Ο ζπλνιηθφο επηηπγραλφκελνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζα είλαη θαηά ην κέγηζην 0,40 W/m2K. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά  επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ν απαξαίηεηνο 
εμνπιηζκφο γηα εξγαζία πιήξνπο εθαξκνγήο, ζχκθσλα νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν επελδπκέλεο επηθάλεηαο.(m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 53,86 

(Οινγξάθσο) : πελήληα ηξία θαη νγδφληα έμη ιεπηά 

A.T. : 38 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 79.03 Δπάιεηςε κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ δηάιπκα 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7902 
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Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ δηάιπκα, εθηεινχκελε 
επί νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ, ήηνη αζθαιηηθφ πιηθφ επί ηφπνπ 
θαη εξγαζία θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο θαη επαιείςεσο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 2,00 

(Οινγξάθσο) : δχν 

A.T. : 39 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ω\100.100 Αζιεηηθφο ειαζηηθφο ηάπεηαο 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: 
 

Αζιεηηθφο ειαζηηθφο ηάπεηαο πξνζθέξεηαη γηα επηθάιπςε αζθαιηηθψλ ηαπήησλ ζε εμσηεξηθά γήπεδα, 
γηα ηελ θαηαζθεπή γεπέδσλ κπάζθεη, ηέλληο, βφιιευ θαη ραλη-κπσι. Καηαζθεπαζκέλνο απφ κίγκα 
αθξπιηθψλ ξεηηλψλ κε νξπθηά ππξηηηθά, ηδαληθά γηα εληαηηθή ρξήζε εμσηεξηθψλ γεπέδσλ. 
 
Γηα ηελ θαηαζθεπή γεπέδσλ κπάζθεη- ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ πνπ ζα δηαζηξσζεί απαιιάζζεηαη 
αξρηθά απφ ιάδηα, ζθφλεο ή άιιεο αθαζαξζίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζιεηηθνχ 
ειαζηηθνχ ηάπεηα. Αθνινπζεί ε πξν-επάιεηςε κε COVERIT αξαησκέλν κε 20% λεξφ , είλαη πνιηψδεο 
αζθαιηηθφ πιηθφ ππφ κνξθήο γαιαθηψκαηνο θαηάιιειν δηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε επηθαλεηψλ εθ κπεηνπ. Η 
ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνχ ηάπεηα γίλεηαη κε αθξπιηθά ειαζηνζπλζεηηθά πιηθά ζε αιιεπάιιειεο 
δηαζηαπξνχκελεο ζηξψζεηο, κέρξη λα επηηεπρζεί ην ζπλνιηθφ πάρνο έσο 1,60-2mm. 
 
Σν ρξψκα ζα είλαη αθξπιηθήο βάζεσο κε πςειή αληνρή ζηνλ θαηξφ , ζαιάζζην χδσξ , αέξα , ζθφλε , 
βξνρή , ππεξηψδεηο αθηίλεο , ζε θαηξηθέο κεηαβνιέο γήξαλζε θ.η.ι .Θα είλαη εληζρπκέλν κε 
ππξίηηδα πξφζζεηα ψζηε λα απμεζεί ε αληνρή ηνπ ζηελ ηξηβή θαη καο δίλεη αληηνιηζζεηηθή θαη 
ειαζηηθή επηθάλεηα κε εμαηξεηηθή βαηφηεηα . 
 
Σα ρξψκαηα γεπέδσλ κπάζθεη-ηέλληο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην πξάζηλν, θεξακηδί. 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 24,00 

(Οινγξάθσο) : είθνζη ηέζζεξα 

A.T. : 40 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ω\7418 Λεηφηξηςε θαη ζηίιβσζε καξκάξσλ θαη κσζατθψλ 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7418 

Λεηφηξηςε θαη ζηίιβσζε (λεξφινπζηξνλ) καξκάξσλ θαη κσζατθψλ. 
(1 m2 πξαγκαηηθήο επηθαλείαο). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 51,66 

(Οινγξάθσο) : πελήληα έλα θαη εμήληα έμη ιεπηά 

A.T. : 41 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α18.3 Πξνκήζεηα δαλείσλ,   δάλεηα ζξαπζηψλ επίιεθησλ πιηθψλ ιαηνκείνπ Καηεγνξίαο Δ4 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 1510 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, δαλείσλ ρσκάησλ είηε γηα 
ηελ θαηαζθεπή λένπ επηρψκαηνο είηε γηα ηε δηαπιάηπλζε ή αλχςσζε ππάξρνληνο επηρψκαηνο είηε γηα 
ηελ επαλεπίρσζε ζεκειίσλ, ηάθξσλ, C&C θιπ. 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
- νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ιαηνκείνπ ή δαλεηνζαιάκνπ, 
 
- ε εθζάκλσζε, εθξίδσζε θαη θνπή δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ, ε αθαίξεζε ησλ θπηηθψλ γαηψλ 
θαη γεληθά ησλ αθαηάιιεισλ επηθαλεηαθψλ ή κε ζηξσκάησλ θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, 
 
 
- ε εθζθαθή γηα ηελ απφιεςε ησλ δαλείσλ, 
 
- νη θνξηνεθθνξηψζεηο, ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ θαη ε κεηαθνξά ησλ δαλείσλ απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, 
 
 
- νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο πδάησλ 
 
Η εξγαζία ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-06-00-00 "Αλάπηπμε - 
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εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ θαη δαλεηνζαιάκσλ". 
 
Γάλεηα ζξαπζηψλ επίιεθησλ πιηθψλ ιαηνκείνπ Καηεγνξίαο Δ4. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν δαλείσλ, πνπ επηκεηξάηαη ζε φγθν θαηαζθεπαζκέλνπ επηρψκαηνο κε ιήςε 
αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 
 Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 6,00 

(Οινγξάθσο) : έμη 

A.T. : 42 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β01 Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ πιάηνπο έσο 5,00 m 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2151 

Δθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ 
(ηνίρσλ, βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θαη νρεηψλ (απνρέηεπζεο, απνζηξάγγηζεο, 
Ο.Κ.Χ.,θιπ.), ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηνεκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ 
πιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
- Οη απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, 
εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 
 
 
- Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ή θαηαθφξπθεο 
αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε 
επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 
 
 
- Η θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ νξχγκαηνο 
 
- Η κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάζηξσζε 
ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθψλ έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγψλ 
θιπ) 
 
 
- Η ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνχ νξχγκαηνο 
 
- Η δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ 
 
 
- Η δηαινγή, ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε 
 
 
- Η απφζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιήισλ απφ ηα πξντφληα εθζθαθήο 
γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, 
νρεηνχ ή αγσγνχ 
 
 
- Η επαλφξζσζε ηπρφλ δεκηψλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξψκαηα ιφγσ θαηαπηψζεσλ ησλ παξεηψλ 
ηνπ νξχγκαηνο 
 
 
- Η απνμήισζε νδνζηξψκαηνο, θξαζπεδνξείζξσλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη αφπισλ ηζηκεληνζηξψζεσλ ζηελ ζέζε 
ηνπ νξχγκαηνο 
 
 
- Οη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο γεθχξσζεο) 
 
 
- Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ. 
 
Η θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρφλ ππαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ 
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα 
ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
 
Σν παξφλ άξζξν εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα επηθαλείαο 
έσο 100 m2, ή ζε επηκήθε νξχγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα θάηνςεο. Οη 
κεγαιχηεξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη 
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(πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηψλ, βαζκίδξεο θαζ' χςνο). 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 4,00 

(Οινγξάθσο) : ηέζζεξα 

A.T. : 43 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ01.2 Τπφβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 3111Β 

Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα 
αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή 
ππφγεηα έξγα. 
 
 
ηελ 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. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο ππφβαζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m. 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 1,10 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη δέθα ιεπηά 

A.T. : 44 
  

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Ν\5.07 Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ κεηά ηεο δαπάλεο κεηαθνξάο 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6069 

Γηα έλα θπβηθφ κέηξν έδξαζεο - εγθηβσηηζκνχ - επηθάιπςεο ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ, εθηεινχκελεο 
εληφο ή εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη : 
α.Η πξνκήζεηα ηεο άκκνπ ιαηνκείνπ 
β.Η θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε. 
 
γ.Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζηηο ηάθξνπο - νξχγκαηα. 
δ.Η ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαζψο θαη ησλ ζηξψζεσλ εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ απφ άκκν 
ιαηνκείνπ κέρξη αξλήζεσο. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ πιέγκαηνο ζεκάλζεσο ζε φιν ην 
πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο, κε ην πέξαο ηνπ εγθηβσηηζκνχ. 
 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 14,00 

(Οινγξάθσο) : δέθα ηέζζεξα 

A.T. : 45 
  

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 11.02.04 Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο Δζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6752 

Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο, κε ην αληίζηνηρν πιαίζην έδξαζεο, πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο εζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ 
έδξαζεο απηήο, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηεο εζράξαο κε ρξήζε 
ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ηζηκεληνθνλία, κε 
ζπξξηθλνχκελν θνλίακα ή επνμεηδηθά θνληάκαηα. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή, ηφζν επί λέσλ φζν θαη επί πθηαζηακέλσλ θαηαζθεπψλ 
(αληηθαηάζηαζε εζραξψλ). 
 
Δπηκέηξεζε γηα ηηο κελ ηππνπνηεκέλεο εζράξεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε βάζε 

ειίδα 34 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

ηνπο πίλαθεο  βαξψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηηο δε ειεθηξνζπγθνιιεηέο εζράξεο λε 
βάζε αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ησλ ξάβδσλ θαη ινηπψλ δηαηνκψλ κνξθνράιπβα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 
απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε. 
 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν. 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε, ductile iron), 
ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο  D θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08 
-07-01-04  "Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν". 
 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξαο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο. Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 2,90 

(Οινγξάθσο) : δχν θαη ελελήληα ιεπηά 

A.T. : 46 
  

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.10.02 Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο Αγσγνί απνρέηεπζεο 
απφ ζσιήλεο PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm 
 

   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6711.1 

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-Uζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401?1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 
"Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
 
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ 
εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension 
Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) 
θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε 
ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε 
επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
 
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο 
απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 
β. Η δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ 
ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ 
κεηαμχ ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε 
δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 
 
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ: 
 
- Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ 
νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 
- Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 
- Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν 
 
Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο 
ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

     

ειίδα 35 απφ 36   



Σηκνιφγην δεκνπξάηεζεο 
 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά) : 4,20 
 

(Οινγξάθσο) 
: 
 

ηέζζεξα θαη είθνζη ιεπηά 

   

Οη κειεηεηέο ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Οη ειεγθηέο 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Ο Γηεπζπληήο 

   

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΠΟΣΟΛΔΛΗ 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ ΠΔ 

ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΥΡΙΣΟΦΟΡΟΤ 
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΣΔΥΝ. 

ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΓΔΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 
ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΡΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΑΜΒΑΚΔΛΛΗ 
ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡ. ΜΗΥ/ΚΟ ΠΔ 

  

     

ειίδα 36 απφ 36 
.



 48 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                  

  

ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ  

Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

ΣΜΘΜΑ :ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ 
ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ» 
 

  Προχπολογιςμόσ      : 180.996,48  € 
                                                                         

Χρθματοδότθςθ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΜΟΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 2020(2018Ε04700023) 

                                                                                               

    

                   ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

1. Γ Ε Ν Λ Κ Α 
ΑΚΟ 1.1 - Αντικείμενο τθσ Ε.Σ.Υ. 

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) είναι θ διατφπωςθ των Γενικϊν και Ειδικϊν 

Πρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τα λοιπά ςυμβατικά 

τεφχθ, τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα ςχζδια και διαγράμματα που ζχουν εγκρικεί, κακϊσ και τισ 

ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Υπθρεςίασ, πρόκειται να καταςκευαςκεί το ζργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ 

ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ» και πρόκειται να ςυςτακεί θ ςχετικι εργολαβικι 

ςφμβαςθ.  

Οι όροι αυτοί ςυμπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και ςυμπλθρϊνονται με τουσ όρουσ των λοιπϊν 
Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ (Τ.Δ.). 
Θ ςυμμετοχι του εργολάβου ςτθ δθμοπραςία προχποκζτει πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ. 

ΑΚΟ 1.2 - Αντικείμενο τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ - Ρροδιαγραφζσ και λοιποί 

όροι εκτελζςεωσ των εργαςιϊν 

Το τεχνικό κείμενο τθσ υπόψθ εργολαβίασ είναι αυτό που περιγράφεται ςτο τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ζκκεςθσ τθσ 
παροφςθσ Μελζτθσ. Οι κατθγορίεσ, τα είδθ και οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν του ζργου περιλαμβάνονται ςτον 
Ρροχπολογιςμό Μελζτθσ. Συμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ των εργαςιϊν είναι οι τιμζσ μονάδασ που κα 
περιλαμβάνονται ςτο Τιμολόγιο προςφοράσ του Αναδόχου του ζργου. Συμβατικό χρθματικό αντικείμενο τθσ 
εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό που περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ για τθν καταςκευι του ζργου και 
αποτελείται από τθ δαπάνθ των εργαςιϊν όπωσ αυτι διαμορφϊνεται με τθν προςφορά του αναδόχου, από τθ 
δαπάνθ για γενικά ζξοδα (Γ.Ε.) και όφελοσ εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδφλια για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ και 
ανακεϊρθςθ που προβλζπονται ςτον Ρροχπολογιςμό Μελζτθσ και από τον Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) 
που αναλογεί. 
Γενικά οι πάςθσ φφςεωσ εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Ε.ΤΕ.Ρ., που αναφζρονται ςτα 
εγκεκριμζνα Ενιαία Τιμολόγια, ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων. 
Πλεσ οι απαραίτθτεσ δαπάνεσ για εφαρμογι των ςχετικϊν με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, βαρφνουν 
αποκλειςτικά τον ανάδοχο και ουδεμία απαίτθςθ εκ μζρουσ του για τθν καταβολι πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ 
γίνεται δεκτι. 
Τα προϊόντα εκςκαφισ που πλεονάηουν και κατά ςυνζπεια δεν απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κα 
απομακρφνονται από τθ κζςθ του ζργου και κα μεταφζρονται από τον ανάδοχο ςε κζςεισ που επιτρζπονται από 
τα πιο πάνω, τθρουμζνων των διατάξεων που επιβάλλει θ ςχετικι νομοκεςία. 



 49 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ διάςτρωςθ των προϊόντων ςτουσ χϊρουσ απόκεςθσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ 
ςτακεροποίθςθ τουσ με κατάλλθλθ ςυμπφκνωςθ και οι επιφάνειεσ που κα προκφψουν να είναι βατζσ ςε οχιματα 
και αξιοποιιςιμεσ ςτθν τελικι διαμόρφωςι τουσ, προκειμζνου να ολοκλθρωκοφν τυχόν ζργα αποκατάςταςθσ. 
 

ΑΚΟ 1.3 - Γενικι ιςχφσ Τιμολογίου 

1.3.1 Στισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ και του Τιμολογίου τθσ Υπθρεςίασ περιλαμβάνονται όλεσ οι ςχετικζσ 
δαπάνεσ, του αναδόχου» και ςτο ςχετικό Ρεριγραφικό Τιμολόγιο Ζργων, που ζχει εγκρικεί με τθν Εγκφκλιο 
9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων. 

Θ προςφορά για τθν εκτζλεςθ του ζργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ» δίδεται με πλιρθ ευκφνθ του αναδόχου και μετά από εκτίμθςθ και ςυνδυαςμό των μζςων 

που διακζτει των πραγματικϊν δεδομζνων εκτζλεςθσ του ζργου και αποδεικνφει ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των 

γενικϊν, ειδικϊν και τεχνικϊν όρων που αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςι του, χωρίσ να του παρζχεται θ 

δυνατότθτα υποβολισ καμίασ εκ των υςτζρων απαίτθςθσ και προβολισ οποιουδιποτε ιςχυριςμοφ. 

 

ΑΚΟ 1.4 - Σφμβαςθ 

Με τον όρο «Σφμβαςθ» νοείται θ ςφμβαςθ που περιγράφεται ςτο τεφχοσ Διακιρυξθσ ςε ςυνδυαςμό με τα λοιπά 
τεφχθ Δθμοπράτθςθσ, με βάςθ τα οποία ο ανάδοχοσ: 
- Κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ οι οποίεσ περιγράφονται ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ, 
- Κα ςυντθριςει το ζργο, με μζριμνα και δαπάνεσ του κατά το χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) μθνϊν, όπωσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 171 του Ν 4412/2016. 
Θ ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα υπογραφεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 105 και 135 του 
Ν. 4412/2016, ςτθ διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 

ΑΚΟ 1.5 - Εκχϊρθςθ δικαιωμάτων - Υποκατάςταςθ 

Θ υποκατάςταςθ του αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου του ζργου (εκχϊρθςθ του ζργου) 
είναι δυνατι αποκλειςτικά υπό τισ προχποκζςεισ τθσ υποπερίπτωςθσ ββ τθσ περίπτωςθσ δ' τθσ παραγράφου 1 
του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016. Θ υποκατάςταςθ απαγορεφεται, χωρίσ ζγκριςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, θ 
οποία αποφαςίηει φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου και πρόταςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Εφόςον θ 
ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι ζχει χωριςει υποκατάςταςθ του αναδόχου χωρίσ ζγκριςθ κθρφςςει ζκπτωτο 
τον ανάδοχο, μετά γνϊμθ του αρμόδιου Τεχνικοφ Συμβουλίου. Δεν κεωρείται υποκατάςταςθ θ, εκ μζρουσ του 
αναδόχου, υπεργολαβικι ανάκεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν του ζργου. 

Για τθν αναγνϊριςθ υπεργολάβου ωσ εγκεκριμζνου, με τισ ςυνζπειεσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 165 του Ν. 
4412/2016, υποβάλλεται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία κοινι αίτθςθ του αναδόχου και του υπεργολάβου. Κατά 
τα λοιπά ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτα άρκρα 165 και 166 του Ν 4412/2016. 

ΑΚΟ 1.6 - Ροςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ - Χρθματοδότθςθ 

1.7.1 Το ποςοςτό για ζξοδα και όφελοσ κακορίηεται ςε 18% και διευκρινίηεται ότι οι τιμζσ του Τιμολογίου δεν 
περιζχουν το παραπάνω ποςοςτό. 
Το ζργο ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (2018ΣΕ04700023), χρθματοδοτείται από 
Εκνικοφσ Ρόρουσ και οι πλθρωμζσ του ανάδοχου κα υπόκεινται ςε όλεσ τθσ νόμιμεσ κρατιςεισ. Οι νόμιμεσ 
κρατιςεισ κακορίηονται από τθ πθγι χρθματοδότθςθσ και από το ποςοςτό του εργολαβικοφ οφζλουσ. 
 

ΑΚΟ 1.7 - Κοινοποίθςθ Εγγράφων 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 135, 140 και 143 του Ν 4412/2016. Οι κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ Υπθρεςίασ 
προσ τον ανάδοχο ι τον αντίκλθτό του, ο οποίοσ πρζπει να είναι κάτοικοσ τθσ ζδρασ τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, 
γίνεται με όργανο τθσ Υπθρεςίασ ι με οποιοδιποτε άλλο δθμόςιο όργανο ι με δικαςτικό επιμελθτι. Κάκε 
κοινοποίθςθ προσ τον αντίκλθτο κεωρείται ότι γίνεται προσ τον ανάδοχο. Για τθν κοινοποίθςθ ςυντάςςεται 
ςχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται ανάλογα οι οικείεσ διατάξεισ του κϊδικα Ρολιτικισ 
Δικονομίασ. Ο ανάδοχοσ γνωςτοποιεί ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ι τουσ τυχόν 
πλθρεξοφςιουσ.  
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ΑΚΟ 1.8 - Λςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςμοί 

1.8.1 Θ εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου διζπεται από τθν ιςχφουςα για Δθμόςια Ζργα Νομοκεςία και πιο 
αναλυτικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθ Διακιρυξθ. 
Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν: 
Οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/8-08-2016), "Δθμόςιεσ Συμβάςεισ, Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" κακϊσ επίςθσ και ο Ν. 4278/2014. 
Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α') «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων» όπωσ κάκε φορά ιςχφει Ο Ν.4250/2014 
(ΦΕΚ 74 Α') «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του 
Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ. . 318/1992 (Α' 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» Ο Ν.4013/2011 
(ΦΕΚ Α' 204) "Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και  Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων..." όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) "Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαφγειά' και άλλεσ διατάξεισ 

Συμπλθρωματικά ιςχφουν και οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον 
δεν περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν 
από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ. ., 
Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω 
και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.8.2 Για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου ιςχφουν : 
- Θ υπ' αρ. ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ ΑΝ.ΥΡ.ΜΕ.ΔΛ. (ΦΕΚ 2221 Β), 
«Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε 
όλα τα Δθμόςια Ζργα 
- θ Εγκ.26/2012 (ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/356/4-10-2012) τθσ ΓΓΔΕ του ΥΡ.Υ.ΜΕ.ΔΛ., 
- Θ υπ' αρ. ΔΚΡ/οικ/12111-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαςθ Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν & 
Δικτφων «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 
(ΕΛΟΤ - ΕΤΕΡ)» 
- Θ ΕΓΚΥΚΛΛΟ 17 - Αρικμ. πρωτ. ΔΚΡ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΗ4653ΟΞ-Κ2Ρ) Απόφαςθ Υπουργοφ 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΡ)» με τθν οποία προτείνονται 59 Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ ((ΡΕΤΕΡ) ςε αντικατάςταςθ των 59 που αναςτάλκθκαν Συμπλθρωματικά των παραπάνω ζχουν 
εφαρμογι τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα» (ΕΤ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ (£ΕΝ) 
ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Θλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ^ΕΝΕΛΕφ ωσ «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ^ΕΝ» ι ωσ 
«Κείμενα εναρμόνιςθσ ^) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν. 

1.8.3 Επιπλζον κατά ςειρά ιςχφοσ κα εφαρμόηονται: 
α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία αναγνωριςμζνθ από τα 
κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ 
και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ 
Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με 
γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του 
προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό 
που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 
γ. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και 
Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ. .Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ. .Ε) που αναφζρονται ςε 
εργαςίεσ οι οποίεσ κεματικά δεν περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαικά Ρρότυπα (ΜΕΝ) που ζχουν κεςπιςκεί με τθν ςχετικι 
ΚΥΑ. 
δ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ 
Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ 150  (International Standards Organization)  και 
ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΘΡΑ 
 
1.8.4 Λςχφοντεσ Κανονιςμοί και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (όπωσ ιςχφουν ςιμερα) (όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 
ςιμερα, με τον Ν.4281/14). 
1. Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ για τθ Μελζτθ και Καταςκευι Ζργων από Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000) που 
εγκρίκθκε με τθν αρικμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ 
Κανονιςμόσ-ΕΑΚ 2000, όπωσ διορκϊκθκαν το 2003 - (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίςτοιχα). 
2. Θ ΚΥΑ 16462/29/2001 - Μζροσ Α' Σφνκεςθ, Ρροδιαγραφζσ και κριτιρια ςυμμόρφωςθσ για τα κοινά τςιμζντα 
(ΦΕΚ 917/Β/2001) 
3. Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Χαλφβων Οπλιςμοφ Σκυροδζματοσ (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), κακϊσ και οι 
αποφάςεισ και εγκρίςεισ, που αναφζρονται ςε ειδικζσ καταςκευζσ, ςε εγκρίςεισ ςιδθροφ οπλιςμοφ κ.λπ. υλικϊν, 
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ςε εγκρίςεισ ςυςτθμάτων προζνταςθσ κ.λπ. 
4. Ο Λςχφων Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (Ν.Ο.Κ.) 
5. Ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
6. Ο Κανονιςμόσ Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων 
7. Οι διατάξεισ τθσ .Ε.Θ. 
8. Οι Κανονιςμοί Διάκεςθσ Λυμάτων, Ακακάρτων και Πμβριων 
9. Οι Κανονιςμοί Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων 
10. Οι Κανονιςμοί Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων 
11. Τα Ρ. . 778/80 και 1073/81 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ Οικοδομικϊν Εργαςιϊν» (ΦΕΚ 
193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίςτοιχα). 
12. Οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ Ρυροπροςταςίασ των Κτιρίων «Ρ. . 71/88», όπωσ ιςχφουν μετά από τθν 
33940/7590/17-12-98, απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπζσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ. 
13. Οι τοπικζσ δεςμεφςεισ λόγω Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ, Δαςικισ Υπθρεςίασ, γειτνίαςθσ με αγωγοφσ υψθλισ 
τάςθσ τθσ .Ε.Θ. κ.λπ. 
14. Οι Ευρωκϊδικεσ ι αντίςτοιχοι κανονιςμοί άλλων χωρϊν ςε κζματα που δεν καλφπτονται από τουσ 
παραπάνω κανονιςμοφσ και αποφάςεισ. 
15. Τα ενιαία Τιμολόγια διαφόρων κατθγοριϊν εργαςιϊν που εγκρίκθκαν με τθν αρικ. Εγκφκλιο 9/2602-2013 
του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων. 
16. Ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 
17. Οι κανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, κακϊσ και κάκε 
άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Ρερίλθψθσ Διακιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ. 
18. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και 
Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ. .Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ. .Ε), ςτο μζροσ που αυτζσ 
δεν αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία. 
19. Το Ρ. . 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Ρροϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν». 
20. Το Ρ. . 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιςτων προδιαγραφϊν αςφαλείασ και υγείασ που πρζπει να 
εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια. 
21. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και λοιπά ιδιωτικά 
τεχνικά ζργα» (ΦΕΚ 1264/83). 
22. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και λοιπά ιδιωτικά 
τεχνικά ζργα» (ΦΕΚ 1264/83). 
23. Το ΦΕΚ 1312Β’ /24-08-10 περί αποβλιτων από εκςκαφζ και προϊόντα κακαιρζςεων.  
24. Ο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017) περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016 
25. Το ΦΕΚ 1746 19-05-17 περί «Κανονιςμό Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 
Ζργων». 
 

ΑΚΟ 1.9 - Γλϊςςα 

Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι και ςε αυτι κα ςυντάςςονται όλα τα ζγγραφα, θ αλλθλογραφία 
κτλ. Αναδόχου και Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν κείμενα ςυνταγμζνα ςε δφο γλϊςςεσ, για κάκε 
περίπτωςθ ερμθνείασ επίςθμθ και υπεριςχφουςα είναι θ Ελλθνικι Γλϊςςα. 

ΑΚΟ 1.10 - Σειρά ιςχφοσ ςυμβατικϊν τευχϊν 

Τα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία αλλθλοςυμπλθρϊνονται αλλά ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των 
περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ εξισ, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ 
Διακιρυξθ: 

1) Το ςυμφωνθτικό. 
2) Θ Διακιρυξθ. 
3) Θ Οικονομικι Ρροςφορά. 
4) Το Τιμολόγιο Μελζτθσ. 
5) Θ παροφςα Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 
6) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ όπωσ περιλαμβάνονται ςτθν αναφορά των ΕΤΕΡ ςτο αναλυτικό τιμολόγιο.  
7) Θ Τεχνικι Ζκκεςθ (Τ.Ε.) 
8) Ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ. 
9) Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, που κα χορθγθκοφν ςτον ανάδοχο από τθν υπθρεςία και οι εγκεκριμζνεσ 
τεχνικζσ μελζτεσ, που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο, αν προβλζπεται θ περίπτωςθ αυτι από τα 
ςυμβατικά τεφχθ ι προκφψει κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί τροποποίθςθσ των μελετϊν του ζργου. 
10) Το χρονοδιάγραμμα/Ρρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα εγκρικεί από τθν 
Υπθρεςία 

Επίςθσ ζχουν ςυμβατικι ιςχφ, επόμενθ των παραπάνω: 
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(1) Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια του άρκρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
(2) Οι Ευρωκϊδικεσ. 
(3) Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του Υ.ΡΕ.ΧΩ. .Ε. (ι του τ. Υ. .Ε.) 
(4) Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και Λ.5.Ο. 

ΑΚΟ 1.11 - Συμμόρφωςθ με το κεςμικό πλαίςιο - τιρθςθ των αςτυνομικϊν διατάξεων 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί το ςφνολο των κανόνων του εςωτερικοφ δικαίου, 
τθν κοινοτικι νομοκεςία, κακϊσ και τθ διεκνι νομοκεςία, που ζχει καταςτεί εςωτερικό δίκαιο. 

Θ κατά τα προθγοφμενα ςυμβατικι υποχρζωςθ του Αναδόχου αναφζρεται ςτουσ κανόνεσ δικαίου που διζπουν 
τισ πράξεισ ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν 
κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτζσ. Επιπροςκζτωσ, ο 
Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί τουσ κανόνεσ δικαίου τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ 
άλλων κρατϊν, εφόςον οι τελευταίοι διζπουν πράξεισ ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και 
βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτζσ. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ του Αναδόχου επεκτείνονται και ςτθν τιρθςθ του 
δικαίου τθσ διεκνοφσ ευκφνθσ για τισ περιπτϊςεισ που τυχόν ζχουν εφαρμογι και τθσ οποίασ ο μθχανιςμόσ 
κινείται αυτόματα και απειλοφνται κυρϊςεισ τόςο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όςο και κατά του κράτουσ τθσ 
υπθκοότθτάσ του ι τθσ ζδρασ του. 
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Υπθρεςία το περιεχόμενο όλων 
των δικογράφων ι άλλων δθμοςίων ι ιδιωτικϊν εγγράφων, που του κοινοποιοφνται και αναφζρονται ςτθν 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Θ υποχρζωςι του αυτι καλφπτει και ζγγραφα που εκδόκθκαν 
από αρχζσ τθσ αλλοδαπισ. 
Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των Νόμων, των Αςτυνομικϊν και λοιπϊν διατάξεων, υποχρεοφται 
ειδικότερα να ανακοινϊνει χωρίσ αμζλεια ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ ςχετικζσ διαταγζσ και εντολζσ των 
διαφόρων Αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ κτλ., που απευκφνονται ι 
κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΚΟ 1.12 - Ευκφνθ μελϊν κοινοπραξίασ 

Θ ευκφνθ μελϊν Κοινοπραξίασ διζπεται από τα οριηόμενα ςτο άρκρο 140 του Ν.4412/2016. 

2. Ε  Γ Ο Δ Ο Τ Θ Σ  

ΑΚΟ 2.1 - Άδειεσ και εγκρίςεισ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ι εξαςφάλιςθ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, των κάκε είδουσ 
αδειϊν ι υποχρεωτικϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων που προβλζπονται από τθ νομοκεςία ι αλλαχοφ και που είναι 
απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ των κάκε είδουσ εργαςιϊν. Ρροσ τοφτο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
υποβάλλει το ςχετικό αίτθμά του ςτθν, κατά περίπτωςθ, αρμόδια 
Υπθρεςία. Ραράλλθλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτθμά του (με αντίγραφα όλων των ςυναφϊν δικαιολογθτικϊν) 
ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ αδειϊν ι υποχρεϊςεων 
χρθματοοικονομικισ φφςθσ. 
Ο Διμοσ ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να παράςχει ςτον Ανάδοχο τισ απαιτοφμενεσ διοικθτικζσ άδειεσ 
για τθ διενζργεια των πράξεων εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Πςον αφορά άδειεσ που μποροφν να εκδοκοφν κατά διακριτικι ευχζρεια τθσ αρμόδιασ διοικθτικισ αρχισ, ο 
Ανάδοχοσ εξακολουκεί να φζρει αποκλειςτικά τον κίνδυνο μθ ζκδοςισ τουσ. Κατ' εξαίρεςθ, ο Διμοσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τον ςυνδράμει, εφόςον ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
1. Ο νόμοσ καταλείπει ςτον Διμο τθ διακριτικι ευχζρεια να παράςχει τθ ςυνδρομι αυτι ι όχι. 
2. Θ παροχι τθσ ςυνδρομισ αυτισ δεν κα ςυνιςτοφςε κακι χριςθ τθσ διακριτικισ του ευχζρειασ ι 
κατάχρθςθ εξουςίασ. 

Ο Διμοσ αναλαμβάνει να παράςχει τθ ςυνδρομι του κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου και μόνο με 
τουσ τφπουσ και τα μζςα, που του επιτρζπει ι του επιβάλλει θ κατά περίπτωςθ εφαρμοςτζα για τθν ζκδοςι τθσ 
άδειασ διοικθτικι ι αποδεικτικι διαδικαςία. 

ΑΚΟ 2.2 - Ο Επιβλζπων 

Θ επίβλεψθ καταςκευισ του ζργου γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 136 του Ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με το 
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άρκρο 8 παρ 3 του ΡΔ 437/1981. Θ διευκφνουςα υπθρεςία ορίηει, ωσ επιβλζπων, τεχνικό υπάλλθλο που κα 
παρακολουκεί το ζργο και γενικά κα προβαίνει ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των 
ζργων. Ραρακολουκεί και ελζγχει τθν ποιότθτα και ποςότθτα των εργαςιϊν και γενικά να τθροφνται οι όροι τθσ 
ςφμβαςθσ και τθσ παροφςασ ςυγγραφισ από τον ανάδοχο. 
Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου και μετά από αυτι μζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ, ο επιβλζπων 
κρίνει ότι θ καταςκευι του ζργου ι τμιματοσ αυτοφ δεν πλθροί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι το ζργο ζχει 
ελαττϊματα το αναφζρει αμζςωσ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και αυτι αφοφ διαπιςτϊςει κατόπιν επικεϊρθςθσ 
τα ελαττϊματα αυτά απευκφνει ςτον ανάδοχο ειδικι διαταγι ςχετικά με τθν αποκατάςταςθ τουσ μζςα ςε 
εφλογθ προκεςμία ι το ποςοςτό μείωςθσ τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ και πικανόν 
και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό των ελαττωμάτων ςφμφωνα με το άρκρο 159 του 
Ν.4412/2016. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτον επιβλζποντα και ςε όλουσ τουσ εντεταλμζνουσ για 
τθν επίβλεψθ του ζργου υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ, όπωσ επίςθσ και ςτουσ ςυμβοφλουσ, που τυχόν κα 
χρθςιμοποιιςει θ Υπθρεςία για να τθ ςυνδράμει και για όποιον άλλο θ Υπθρεςία αποφαςίςει να δϊςει ςχετικι 
ζγκριςθ ςφμφωνα με το άρκρο 138 παρ 14 του Ν.4412/2016. Το γεγονόσ ότι θ Υπθρεςία επιβλζπει το ζργο δεν 
απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και 
τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ (βλ. και Άρκρο 3.1 τθσ παροφςασ «Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου). 

ΑΚΟ 2.3 - Αντικατάςταςθ Επιβλζποντα 

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα τθσ αντικατάςταςθσ του επιβλζποντα οποτεδιποτε και για οποιοδιποτε αιτία, 
χωρίσ εκ του λόγου τοφτου να κεωρείται ότι προςβάλλεται ζννομο ςυμφζρον του Αναδόχου ι να 
ςτοιχειοκετείται δικαίωμα ςτον Ανάδοχο να αξιϊςει αποηθμίωςθ ι παράταςθ προκεςμιϊν. 
 
 
3. Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Σ 
 

ΑΚΟ 3.1 - Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Οι γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ορίηονται ςτο άρκρο 138 του Ν 4412/2016. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ ςφμφωνεσ 
προσ αυτι και το νόμο ζγγραφεσ εντολζσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 
Υποχρεοφται να εφαρμόηει πιςτά τα προβλεπόμενα από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, τθ διακιρυξθ και 
προχπολογιςμό του ζργου και τθν ΤΣΥ ςε ό,τι αφορά τισ μονάδεσ εργαςίασ και τθν τιρθςθ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, χωρίσ καμιά παρζκκλιςθ χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
Οι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και το νόμο, ζγγραφεσ εντολζσ που δίνονται από το αρμόδιο όργανο 
για ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ κακϊσ και θ εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων 
ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο. Σχετικά με τισ αυξομειϊςεισ εργαςιϊν και τισ 
νζεσ εργαςίεσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 156 του Ν. 4412/201. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να λάβει 
αποηθμίωςθ ι αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που ζγιναν χωρίσ ζγγραφθ διαταγι, ζςτω και αν 
βελτιϊνουν το ζργο. 
Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ αντιμετωπίςει ςυνκικεσ ι εμπόδια τα οποία δεν 
προβλζπονται από τθ μελζτθ και τθν Τεχνικι περιγραφι, οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και εγγράφωσ τθν 
Διευκφνουςα Υπθρεςία για τθν περαιτζρω αντιμετϊπιςθ τοφτων. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με πρωτοβουλία και ευκφνθ δικι του να βρει τα κατάλλθλα για τα ζργα μθχανιματα 
ςτον αρικμό και ςτο είδοσ που χρειάηονται για τθν ζντεχνθ και εντόσ τθσ ολικισ προκεςμίασ, που προβλζπεται 
από το άρκρο 6.3 τθσ παροφςασ (Συνολικι Ρροκεςμία), περάτωςθσ των εργαςιϊν. 
Καμία παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ ι πρόςκετθ αποηθμίωςθ πζραν των ςυμβατικϊν τιμϊν μονάδασ 
αναγνωρίηεται ςε περίπτωςθ δυςκολιϊν για τθν εξεφρεςθ μθχανθμάτων, βλαβϊν ι αδυναμιϊν χρθςιμοποίθςθσ 
αυτϊν. Οι χειριςτζσ των μθχανθμάτων πρζπει να κατζχουν το ανάλογο με το μθχάνθμα δίπλωμα. Οι δαπάνεσ 
μεταφοράσ των μθχανθμάτων ςτουσ τόπουσ των ζργων βαρφνουν τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ τισ ςχετικζσ με τουσ μιςκοφσ, θμερομίςκια αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 
και λοιπζσ εργοδοτικζσ επιβαρφνςεισ του προςωπικοφ το οποίο κα απαςχολιςει κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. Επίςθσ τον ανάδοχο επιβαρφνει θ αξία των κάκε φφςεωσ υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν (καφςιμα -λιπαντικά -εκρθκτικά, κ.λ.π.) τα μιςκϊματα των μθχανθμάτων, μεταφορικϊν 
μζςων ωσ επίςθσ και όλα τα γενικά ζξοδα αυτοφ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και 
κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου ι ςε 
οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Σχετικά με τθ λιψθ μζτρων 
αςφάλειασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ 
προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα. Φζρει δε ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε 
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ατφχθμα το οποίο ικελε ςυμβεί, ςε οποιονδιποτε κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που ανζλαβε. 
Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για κάκε ηθμιά που προκαλείται από αυτόν ι το ςυνεργείο του ςτο Δθμόςιο ι 
οποιονδιποτε τρίτο. 
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ του χϊρου 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, φζρει δε ακζραια τθν ευκφνθ τυχόν εκριξεωσ πυρκαγιάσ από αιτία που ςχζςθ κα ζχει 
με το εργοτάξιο. 
Οι δαπάνεσ τθσ επί του εδάφουσ εφαρμογισ των εγκεκριμζνων χαράξεων, τθσ καταςκευισ ςτακερϊν ςθμείων, 
εκτφπωςθσ ςχεδίων, καταμετριςεων εν γζνει, θ ςφςταςθ των εργοταξίων, θ ςυντιρθςθ των οδϊν 
προςπελάςεωσ του ζργου, βαρφνουν τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ τισ προςωρινισ και αναμνθςτικισ πινακίδασ 
πλθροφόρθςθσ του ζργου, καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν εμποδίηει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που δεν περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ από 
άλλουσ εργολιπτεσ που χρθςιμοποιεί θ Υπθρεςία ι από τθν ίδια τθν Υπθρεςία, ι και το προςωπικό αυτισ ι 
κάκε άλλθσ αρχισ που αςχολείτε με τθν εκτζλεςθ ζργου μζςα ςτο ίδιο εργοτάξιο ι πλθςίον αυτοφ. 
Θ δαπάνθ εκτζλεςθσ των ανωτζρω εργαςιϊν ζχει υπολογιςκεί ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου και για το 
λόγο αυτό καμίασ άλλθσ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ δικαιοφται ο εργολάβοσ. 

ΑΚΟ 3.2 - Επαλικευςθ ςτοιχείων που χορθγοφνται 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (αλλά και όλοι οι διαγωνιηόμενοι κατά τθ φάςθ του 
διαγωνιςμοφ εφόςον το κρίνουν αναγκαίο) να επαλθκεφςει όλα τα ςτθ διάκεςι τουσ ςτοιχεία από τθν Υπθρεςία 
και να υποβάλλει γραπτϊσ τυχόν επιςθμάνςεισ του και προτάςεισ για ςυμπλιρωςθ, τροποποίθςθ ι 
βελτιςτοποίθςθ των εργαςιϊν και των μεκόδων υλοποίθςθσ του ζργου. Ο ζλεγχοσ των διατικεμζνων ςτοιχείων 
με επί τόπου μετριςεισ υπάγεται ςτθν κατθγορία των ειδικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, για τισ οποίεσ δεν 
προβλζπεται καταβολι αμοιβισ ςτον Ανάδοχο. 

ΑΚΟ 3.3 - Διεφκυνςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο 

Θ διεφκυνςθ των ζργων από τον ανάδοχο ςτουσ τόπουσ καταςκευισ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 139 του 
Ν.4412/2016. Ειδικότερα κα πρζπει να γίνεται από τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι 
αποδεκτθ από τθν Υπθρεςία. Θ επί τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου τθσ 
εργολθπτικισ επιχείρθςθσ είναι υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ του καταςκευαηόμενου 
ζργου - ζνασ τεχνικόσ διπλωματοφχοσ ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ (ΑΕΛ) ι ανϊτατου τεχνολογικοφ 
εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ (ΑΤΕΛ) 

Για το προςωπικό που αποτελεί τθν ελαχίςτθ ςτελζχωςθ, απαιτείται προςκόμιςθ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία 
βεβαίωςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναγράφεται και ο χρόνοσ αςφάλιςθσ των 
εργαηομζνων. 

ΑΚΟ 3.4 - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των καταςκευϊν του ζργου ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 και όπωσ ορίηεται ςτο τθσ Τεφχουσ Διακιρυξθσ. 
Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να 
υπολογίηεται ο ΦΡΑ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Σφμφωνα με το άρκρο 72 παρ.6 εδάφιο β του Ν. 4412/2016, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου περιορίηεται 
ςε ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ αρχικισ εγγφθςθσ, όπωσ τυχόν ςυμπλθρϊκθκε κατόπιν τθσ υπογραφισ 
ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων, αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ του Ρρωτοκόλλου Ρροςωρινισ Ραραλαβισ. Το 
ςφνολο τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται χωρίσ κακυςτζρθςθ, αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ του 
Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ και τθ ςφνταξθ του τελικοφ λογαριαςμοφ του ζργου. 

ΑΚΟ 3.5 - Νόμιμοσ εκπρόςωποσ Αναδόχου 

Λςχφουν όςα ορίηονται ςτο άρκρο 138 και ςτο άρκρο 143 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. Θ διεφκυνςθ 
των ζργων από τθν πλευρά του αναδόχου ςτουσ τόπουσ καταςκευισ τουσ γίνεται από τεχνικοφσ που ζχουν τα 
κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί από τθν Υπθρεςία. Θ επί τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ 
ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ είναι υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και 
το μζγεκοσ του καταςκευαηόμενου ζργου. 
Ο ανάδοχοσ γνωςτοποιεί ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι ι τουσ τυχόν πλθρεξοφςιουσ. 
Πταν πρόκειται για υπογραφι του χρονοδιαγράμματοσ, των επιμετριςεων, των πρωτοκόλλων αφανϊν 
εργαςιϊν, των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν (Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των Ανακεφαλαιωτικϊν 
Ρινάκων, ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων, των πιςτοποιιςεων και τθσ επί τόπου παρακολοφκθςθσ και διοίκθςθσ 
καταςκευισ του ζργου, ο ανάδοχοσ μπορεί να αντιπροςωπευκεί από τεχνικό ςτζλεχοσ τθσ επιχείρθςθσ ι άλλο 
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τεχνικό που ζχει τα νόμιμα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα. Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ιςχφουν τα όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 140 του Ν 4412/2016. 

ΑΚΟ 3.6 - Υπεργολαβία 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 131 του Ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβων για τθν εκτζλεςθ μζρουσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε 
περίπτωςθ, παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για τισ υπόψθ εργαςίεσ, τισ ςυνυφαςμζνεσ 
ςυνζπειεσ και ευκφνεσ ςφμφωνα με το άρκρο 138 του Ν 4412/2016. 
Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει κάκε ςτοιχείο (ςυμβατικό, οικονομικό, προόδου, ολοκλιρωςθσ κτλ.) 
που ςχετίηεται με τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων των υπεργολάβων, ωσ εάν αυτά αφοροφςαν τθν 
εκπλιρωςθ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου κατά τθ ςφμβαςθ. 

ΑΚΟ 3.7 - Υποκατάςταςθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 164 του Ν. 4412/2016. 

ΑΚΟ 3.8 - Απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο 

3.8.1 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων 
και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε 
οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν 
αςκενειϊν κατά τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 7 -9), Ν.4412/2016 (αρ 138 παρ. 7), Ν.3850/10 
(αρ. 42) (Ο Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων αρ. 
δεφτερο, καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των: Ν. 1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 17/96, 
κλπ.) 

3.8.2 Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ) και να 
λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.4412/2016 (αρκ. 138 παρ. 7) 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ 
(ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ: ΔΛΡΑΔ/οικ177/2-3-01, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και 
ΔΛΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ 
αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν.3669/08 
(αρ.138 παρ.8). 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, να τουσ 
ενθμερϊνει/εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ 
γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 
305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 

Για τθ ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από αυτοφσ 
τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο 
εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει 
αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

3.8.3 Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ.2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα : 

3.8.3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφαλείασ Υγείασ (ΣΑΥ) - Φάκελοσ 
Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα: 

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των προτζρων 
γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα απαςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο 
προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: ΡΔ305/96 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Θ 
γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα III του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

β. Ο ανάδοχοσ και εάν δεν υπάρχει ο κφριοσ του ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ να καταρτίςει και να υποβάλλει ςτθ 
Δ/νςθ του ζργου υπθρεςίασ, εντόσ προκεςμίασ 25 θμερϊν, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, Σχζδιο αςφάλειασ 
και υγείασ (ΣΑΥ) και φάκελο αςφάλειασ και υγείασ (ΦΑΥ) και να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ/προβλζψεισ των 
ΣΑΥ - ΦΑΥ, τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το 
ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 8) και τθν ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
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γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλείψεισ που κα 
διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που κα εφαρμόςει 
ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ κλπ.) 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω 
τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/ 889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ 
ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφαλείασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφαλείασ Υγείασ (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα άλλα 
εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά 
αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ: 
ΔΛΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρκ. 3) και ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν: 
α. απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ 
ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 
β. οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαιτζρουσ κινδφνουσ: Ρ. . 305/96 (αρκ. 12 παράρτθμα 
II) 
γ. απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.  

δ. για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο 
δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του ζργου από τθν 
αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 1 εδάφιο α'του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι κάκε Δθμόςιου 
Ζργου : ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν. 4412/2016 

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το 
ςυνοδεφει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ 

5. Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται ςτθν 
ΕΓΚΥΚΛΛΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΛΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

3.8.3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων 
αςφάλειασ και υγείασ 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
Α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ 
ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 παρ.4) 
Β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και άνω 
εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 ζωσ 25) 

Γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ 
επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν 
αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από 
αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: Ν. 3850/10 (αρ. 9). 

Δ . Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, 
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εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων: 

1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφαλείασ και ιατρό εργαςίασ, των υφιςταμζνων 
κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν 
ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν. 3850/10 (αρ. 
43 παρ. 1α και παρ. 3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ υποδείξεισ τουσ 
ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν. 3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν αρμόδια 
επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ (Ν. 
3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν επιτροπι Υγείασ και 
Αςφαλείασ (Ε.Υ.Α.Ε.) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ 
προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το κζτει ςτθ 
διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρομοίων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο βιβλίο 
υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ αρχζσ 
και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά 
ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα 
όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για τθν εξακρίβωςθ των αιτιϊν του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2α) 

4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ 
μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2γ) 

5. Λατρικό φάκελο κάκε εργαηομζνου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9) 

3.8.3.3. Θμερολόγιο Μζτρων αςφαλείασ (ΘΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 
προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο 
ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν ΥΑ 130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργαςίασ. 
Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω ΥΑ από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα Ι γραφεία 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ Δ/ νουςασ 
Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθ διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ότι αφορά τα 
αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ: ΡΔ 
1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 (αρ.8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρικμ. πρωτ. 
ΔΕΕΡΡ/208/12-9-2003. 

3.8.3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολογίου Μζτρων 
Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 
Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να 
ςχετίηεται με το ΘΜΑ. 
Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του 
ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων/ διαπιςτϊςεων 
ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 

3.8.1 Απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο_ εργοτάξιο. 

3.8.4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα 
παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: 
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α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων: ΡΔ 105/95, ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV 
μζροσ Α, παρ. 18.1) 

β. τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε 
να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηομζνουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ: ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 
305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 

γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) και τα 
απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν: ΡΔ 
1073/81 (αρ.92-95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ- διάςωςθσ και 
εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ- αντιμετϊπιςθ 
πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), 
ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ χϊρων 
πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ): ΡΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 
(αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ. 13 ,14). 

ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ εργαηόμενουσ όπωσ: 
προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, 
εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο 
εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του: ΡΔ 1073/81 (αρ. 102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β. 4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. Β.5261/190/97, ΡΔ 396/94, ΡΔ 
305/96 (αρ.9, παρ.γ). 

3.8.4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ-εκφόρτωςθ 
εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και των 
οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με : 

- Τθν Υ.Α. αρικμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΡΥΜΕΔΛ: Οδθγίεσ ςιμανςθσ εκτελοφμενων ζργων 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 
- Τθν ΚΥΑ αρικμ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΡΕΚΑ και τ. ΥΡΥΜΕΔΛ « Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι 
διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που 
προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν» 
- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και τθν τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 
(αρ. 7-9 και αρ. 46) 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, κατάλθψθσ 
τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και θ τροπ. αυτοφ Ν. 3542/07 (αρ. 43,44). 

γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ απαιτιςεισ 
αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των κινθτϊν προβολζων, των 
καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ.75- 84), ΡΔ 305/96 
(αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 
αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.85- 
91), ΚΥΑ 8243/1113/9Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 1 (αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ.8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ.ΐν μζροσ 
Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα II παρ. 4+ , Ν. 2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. Αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: 
α) κραδαςμοφσ : ΡΔ 176/05, β) κόρυβο: ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ 
από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ 
παράγοντεσ : Ν.3850/10 (αρ.36-41), ΡΔ 82/10. 
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3.8.4.3 Μθχανιματα ζργων/εξοπλιςμοί εργαςίασ – αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ.2) 

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργικϊν και 
διακίνθςθσ υλικϊν),των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του 
λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, 
φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ): ΡΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν. 1430/84 (αρ. 11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 
και οι τροπ. Αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. ΛΧ), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV 
μζροσ Β τμιμα II παρ. 7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34,35). 

Β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΛΛ παρ. 7.4 και 8.5) και το 
ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία: 

1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

2. Άδεια κυκλοφορίασ 

3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ 

4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΛΛ, παρ. 

8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. ΛΛ, παρ.2.1) 

Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει το χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ- εγκατάςταςθ, 
καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των ελζγχων 
ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ.4

α
 παρ.3 και 6). 

7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. 
παρ.7). 

3.8.5 Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, τα 
οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα 
αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 

Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα: 

3.8.5.1 Κατεδαφίςεισ: 

Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18-33,104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΡΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ, παρ. 11), ΚΥΑ 
3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06, ΥΑ 
21017/84/09. 

3.8.5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 

Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και αντοχι κτιρίων, 
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ. 6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ, 
παρ. 10). 

3.8.5.3 Λκριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ-ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ. 
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ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. Λν μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.4- 6,14). 

3.8.5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), 
Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

3.8.5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ κλπ) 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. Λν μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.12). 
 
 

3.8.6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που 
περιλαμβάνουν τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 

 

ΑΚΟ 3.9 - Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ  

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει υποχρεωτικά τα υλικά και τα ζτοιμα ι θμικατεργαςμζνα προϊόντα που 
προδιαγράφονται για τθν καταςκευι του ζργου ςφμφωνα με τθν ΤΣΥ. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν 
απροςδιόριςτθσ ποιότθτασ ι άγνωςτθσ προζλευςθσ ι θ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο υλικϊν που δεν ζχουν προθγουμζνωσ τφχει 

Α. Νόμοι Ρ. . 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Ρ. . 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Ρ. . 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Ρ. . 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Ρ. . 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Ρ. .Ρ 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Ρ. . 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Ρ. . 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Ρ. . 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Ρ. . 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Β. Προεδρικά Διατάγματα Ρ. . 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Ρ. . 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Ρ. . 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Ρ. . 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Ρ. . 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Ρ. . 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Ρ. . 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Ρ. . 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Ρ. . 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Ρ. . 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Γ. Τπουργικζσ Αποφάςεισ 
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τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 
Πλα τα προςκομιηόμενα από τον Ανάδοχο είδθ και υλικά για ενςωμάτωςθ ςτα ζργα κα είναι καινοφργια, χωρίσ 
ελαττϊματα και κα πλθροφν τουσ αντίςτοιχουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που κακορίηουν τον τφπο, κατθγορία και λοιπά 
χαρακτθριςτικά των ειδϊν και υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

ΑΚΟ 3.10 - Στοιχεία του πεδίου του ζργου 

3.10.1 Μελζτθ και γνϊςθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ 

Θ ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων δι' υποβολισ προςφοράσ ςτθν δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι 
διαγωνιηόμενοι ζχουν επιςκεφκεί και πλιρωσ ελζγξει τθν φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου και ζχουν πλιρθ γνϊςθ των 
γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ τοφτου, κυρίωσ ςε ό,τι αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, κζςεισ 
προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ των προϊόντων εκςκαφισ, τισ μεταφορζσ, τθν διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ 
υλικϊν τθν δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, νεροφ και θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τισ επικρατοφςεσ 
μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, τθν διαμόρφωςθ και καταςκευι του εδάφουσ, το είδοσ και τθν ποιότθτα των ευριςκομζνων 
ςτθν περιοχι κατάλλθλων εκμεταλλεφςιμων υλικϊν το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά, υπθρεςίεσ) τα οποία κα 
απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και άλλα κζματα τα οποία κακοιονδιποτε 
τρόπο μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν, ςε ςυνδυαςμό πάντα με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Επίςθσ ο ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει τα εγκεκριμζνα διαγράμματα και ςχζδια τθσ μελζτθσ κακϊσ και τα 
λοιπά ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, τα οποία περιλαμβάνονται ςτον φάκελο τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί 
με τθν διακιρυξθ, τθ βάςθ τθσ προςφοράσ του, κακϊσ και ότι αποδζχεται και ανεπιφφλακτα αναλαμβάνει να εκτελζςει 
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, οι οποίεσ απορρζουν από τισ ωσ άνω ςυνκικεσ και όρουσ. 
Ραράλειψθ του αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν 
απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ που ζχει, να ςυμμορφϊνεται ςτισ ςυμβατικζσ 
υποχρεϊςεισ του και δεν προκφπτει κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και παράταςθ προκεςμίασ 
εξαιτίασ αυτοφ του λόγου. 

3.10.2 Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ) 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι ενδζχεται ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν εναζριεσ ι υπόγειεσ 
εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. ι Ν.Ρ. . . Ο ανάδοχοσ οφείλει να λειτουργιςει εξαρχισ με γνϊμονα και ςφμφωνα με τα όςα 
ορίηονται ςτθν ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-02-08-00-00. 
Σε περίπτωςθ που απαιτθκοφν εργαςίεσ μετατόπιςθσ αγωγϊν ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμία οικονομικι ι τεχνικι 
ανάμειξθ. Υποχρεοφται όμωσ αυτόσ να διευκολφνει τθν εκτζλεςθ ,των ωσ άνω εργαςιϊν χωρίσ δικαίωμα όμωσ 
ιδιαίτερθσ αποηθμίωςθσ λόγω κακυςτζρθςθσ ι διαφόρων άλλων δυςχερειϊν που τυχόν εμφανιςτοφν κατά τισ 
εργαςίεσ αυτζσ. 

ΑΚΟ 3.11 - Θμερολόγιο του ζργου 

Λςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 146 του Ν 4412/2016. Κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να τθρεί ειδικό βιβλιοδετθμζνο διπλότυπο θμερολόγιο, το οποίο βρίςκεται ςτο εργοτάξιο και 
ςυντάςςεται με μζριμνα και ευκφνθ του αναδόχου. Στο θμερολόγιο αυτό αναγράφονται θ θμερομθνία, οι καιρικζσ 
ςυνκικεσ, κάκε πλθροφορία ςχετικά με τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 146 του Ν. 
4412/2016, ϊςτε κάκε ςτιγμι να μπορεί να γίνεται κατά προςζγγιςθ εκτίμθςθσ τθσ ποςότθτασ των εργαςιϊν που 
ζχουν εκτελεςκεί, τα τυχόν ςυμβάντα και τα μζτρα αςφαλείασ που ζχει πάρει ο ανάδοχοσ. Το ζνα αποκοπτόμενο 
φφλλο περιζρχεται ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ επτά (7) θμερϊν. 
Στο θμερολόγιο ο επιβλζπων μπορεί να καταχωριςει κάκε εντολι ι παρατιρθςι του ςχετικά με τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. 

ΑΚΟ 3.12 - Επάρκεια ςυμφωνθμζνου εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ 

Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ότι το ςυμφωνθμζνο εργολαβικό αντάλλαγμα επαρκεί για 
τθν κάλυψθ των κάκε φφςθσ υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 
Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει, κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ τουσ, να ζχουν ςυνεκτιμιςει με επάρκεια τουσ 
επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ και όλεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθ διαμόρφωςθ τθσ Ρροςφοράσ τουσ, κακϊσ 
και τουσ χρόνουσ που απαιτοφνται: 
- για τισ διατυπϊςεισ εκτελωνιςμοφ υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων, που τυχόν κα ειςάγουν από το εξωτερικό. 
- για τυχόν απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ περαιτζρω μελετϊν κτλ. κακϊσ και τισ διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ 
ζκδοςθσ των κάκε φφςθσ αδειϊν. 
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ΑΚΟ 3.13 - Απρόβλεπτεσ φυςικζσ ςυνκικεσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα δφο προθγοφμενα άρκρα 3.12 και 3.14 τθσ παροφςασ. 

ΑΚΟ 3.14 - Ρροςβάςεισ και άλλεσ υποδομζσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικι του ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ, να εξαςφαλίςει τα δικαιϊματα για προςωρινζσ ι/και 
ειδικζσ προςβάςεισ ςτα εργοτάξια, για εκτάςεισ, εγκαταςτάςεισ, και κάκε φφςθσ υποδομζσ είτε ςτα εργοτάξια είτε εκτόσ 
αυτϊν, είτε να μιςκϊςει ι/και να καταςκευάςει τισ υπόψθ υποδομζσ, εφόςον απαιτείται, για τθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςε αδειοδοτιςεισ, αγορζσ, ενοικιάςεισ, υλικά, μθχανιματα, 
εξοπλιςμό και εργατικό δυναμικό απαιτθκοφν για τον ανωτζρω ςκοπό κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και κα 
είναι ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 
 

ΑΚΟ 3.15 - Αποφυγι όχλθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, με μζριμνα και δαπάνθ του, να παίρνει όλεσ τισ προφυλάξεισ και αναγκαία μζτρα και, ςε 
ειδικζσ περιπτϊςεισ, να προφυλάςςει κατάλλθλα τισ γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ, προκειμζνου να αποφευχκοφν οποιεςδιποτε 
ςθμαντικζσ οχλιςεισ ς' αυτζσ. 
Θ ανωτζρω υποχρζωςθ του Αναδόχου εκτείνεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ, όπωσ π.χ. τα εργοτάξια 
κακαυτά, τα άκρα του ζργου, τα λατομεία, οι δανειοκάλαμοι, οι χϊροι απόκεςθσ, οι δρόμοι που χρθςιμοποιοφνται από 
τρίτουσ κτλ. 
 

ΑΚΟ 3.16 - Μεταφορά εξοπλιςμοφ και υλικϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.17 τθσ παροφςασ. 
 

ΑΚΟ 3.17 - Εξοπλιςμόσ Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ με ευκφνθ και δαπάνθ του, υποχρεοφται να προμθκεφςει και να μεταφζρει επί τόπου του ζργου όλα τα 
μθχανιματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν ζντεχνθ και εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου. 
Υποχρεοφται να διακζτει επαρκι μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μθχανικά μζςα, εργαλεία και ςυςκευζσ για τθν 
εγκατάςταςθ, τον ζλεγχο, τον εντοπιςμό τυχόν βλαβϊν και τθν αποκατάςταςι τουσ μετά τον ζλεγχο, προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δεν κρικοφν κατάλλθλα ι επαρκι τα μθχανικά και λοιπά 
μζςα που ειςκομίςκθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ και ζντεχνθ περάτωςθ των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται, μζςα ςε 15μερθ προκεςμία από τθ λιψθ ςχετικισ γραπτισ εντολισ τθσ Υπθρεςίασ, να αντικαταςτιςει ι 
ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλιςμό του, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 
Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πρόοδο του ζργου, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο από τθν 
Υπθρεςία χρονοδιάγραμμα καταςκευισ ζςτω και αν θ Υπθρεςία ζκανε ι όχι χριςθ του παρόντοσ Άρκρου. 
Ειδικότερα για τον κφριο και εξειδικευμζνο μθχανικό εξοπλιςμό καταςκευισ του ζργου, όπωσ αυτόσ προκφπτει από τα 
ςυμβατικά τεφχθ, ορίηεται ότι αυτόσ κα πρζπει να γίνει αποδεκτόσ από τθν Υπθρεςία πριν από τθν προςκόμιςι του ςτο 
ζργο για ζναρξθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν καταςκευισ. 
Για τον ανωτζρω λόγο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να κοινοποιεί προθγοφμενα ςτθν Υπθρεςία τουσ τφπουσ των μθχανθμάτων 
με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτθριςτικά καταςκευισ και απόδοςθσ, που κα είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των όρων 
δθμοπράτθςθσ και τισ παραδοχζσ που υποςτθρίχκθκαν ςε πικανι αιτιολόγθςθ τθσ προςφοράσ. 
Επίςθσ, με ευκφνθ και δαπάνθ του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να εγκαταςτιςει και να εξοπλίςει πλιρωσ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ 
εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ αυτζσ απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι/και 
ορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 
Πλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ και εγκαταςτάςεισ δεν κα πλθρωκοφν ιδιαιτζρωσ επειδι θ δαπάνθ τουσ περιλαμβάνεται 
ανθγμζνθ ςτα κονδφλια των τιμϊν τθσ προςφοράσ του Αναδόχου. 

ΑΚΟ 3.18 - Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ 

Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ζχουν ιςχφ ςτθν παροφςα εργολαβία: 
α. Θ ιςχφουςα περιβαλλοντικι Νομοκεςία που αφορά τθν διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και 
δραςτθριοτιτων, τθν διαχείριςθ και προςταςία υδάτων, τθν διαχείριςθ ςτερεϊν και άλλων αποβλιτων, τον ζλεγχο τθσ 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, τον κόρυβο κλπ. 
β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφοροφν τα ςυνοδά ζργα του κυρίωσ ζργου, όπου ωσ ςυνοδά ζργα νοοφνται: 
Δανειοκάλαμοι, λατομεία αδρανϊν και άλλων υλικϊν, μόνιμοι ι προςωρινοί χϊροι απόκεςθσ πλεοναηόντων υλικϊν, 
εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, εγκαταςτάςεισ παραςκευισ ςκυροδζματοσ ι αςφαλτομίγματοσ, ςυγκζντρωςθσ 
ορυκτελαίων, ςπαςτθροτριβεία, εγκαταςτάςεισ κοςκίνιςθσ, εγκαταςτάςεισ κοκκομετρικοφ διαχωριςμοφ, κ.λπ.  

γ. Τα αναφερόμενα ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ και τα ζργα τα απαραίτθτα για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του εργοταξίου κα πρζπει να 
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καταςκευάηονται και να λειτουργοφν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται:  
α. Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ των διαταραχϊν του περιβάλλοντοσ,  
β. Ελαχιςτοποίθςθ κατάτμθςθσ ενοτιτων χριςεων γθσ, 
γ. Ελαχιςτοποίθςθ των οποιωνδιποτε δεςμεφςεων που προκαλεί το ζργο για περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ περιοχισ,  
δ. Λιψθ καταλλιλων μζτρων προςταςίασ τθσ τυχόν υπάρχουςασ βλάςτθςθσ κατά το ςτάδιο τθσ 
καταςκευισ των ζργων, ϊςτε να μθν υπάρξει καμιά παρζμβαςθ ςτο υπάρχον φυςικό περιβάλλον, εκτόσ από τθν 
απαραίτθτθ ηϊνθ για τθν καταςκευι του ζργου, που κα πρζπει αυςτθρά να κακοριςκεί εκ των προτζρων. 
Ειδικότερα, κατά τθ λειτουργία του εργοταξίου κα πρζπει να ελαχιςτοποιθκεί θ καταςτροφι του πραςίνου. Για τθν 
καταςτροφι δαςικϊν περιοχϊν, όταν αυτι είναι αναπόφευκτθ, κα πρζπει να υπάρχει θ άδεια τθσ αρμόδιασ Αρχισ. Μετά 
το πζρασ του Ζργου κα πρζπει να γίνει πλιρθσ αποκατάςταςθ. 
Κα πρζπει να αποφευχκοφν εκτεταμζνα ζργα για εργοτάξια. Αν κάτι τζτοιο είναι απαραίτθτο, αυτά κα γίνουν με τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ και μόνο μετά από ςχετικι άδεια τθσ αρμόδιασ για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ 
Υπθρεςίασ και κα απομακρυνκοφν εντελϊσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου, αποκακιςτϊντασ πλιρωσ 
το περιβάλλον. 
Κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα για ελαχιςτοποίθςθ παρενοχλιςεωσ των δικτφων Ο.Κ.Ω. Ππου αυτό είναι αναγκαίο, 
απαιτείται θ άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ ςυνζχειάσ τουσ και εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και αςφάλειασ (κίνδυνοι 
μόλυνςθσ - θλεκτροπλθξίασ κ.λπ.). 
Επιςθμαίνεται, ότι ο Ανάδοχοσ του ζργου κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι των παραπάνω και ςτθν περίπτωςθ 
υπεργολάβων ι μιςκωμζνων αυτοκινιτων. 
Σχετικά με τα παραπάνω, θ Υπθρεςία μπορεί να επιβάλει περιοριςμοφσ ι / και τροποποιιςεισ ςτο μικτό ι / και κακαρό 
φορτίο των οχθμάτων, ςτισ διαδρομζσ αυτϊν και ςε κάκε άλλο ςτοιχείο που αναφζρεται παραπάνω. 

ΑΚΟ 3.19 - Αδρανι υλικά, λατομεία, δανειοκάλαμοι, χϊροι απόκεςθσ 

Πςον αφορά τθν διαχείριςθ των αναγκϊν του ζργου ςε αδρανι υλικά, λατομεία, δανειοκαλάμουσ , χϊρουσ απόκεςθσ ο 
ανάδοχοσ κα πρζπει να λαμβάνει ςε κάκε περίπτωςθ υπόψθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ενδεικτικά αναφζρονται οι 
διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και του Ν. 1428/84 «Εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
τροποποιικθκε με τον Ν. 2115/93 «Τροποποίθςθ, αντικατάςταςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων του Ν. 1428/84» και όπωσ 
ιςχφει, κακϊσ και κάκε μεταγενζςτερθ ςχετικι διάταξθ . Ρριν χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε πθγι υλικϊν, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να φροντίςει, με δαπάνεσ του, για τθν εξζταςθ του υλικοφ από εγκεκριμζνο εργαςτιριο προσ διαπίςτωςθ 
τθσ καταλλθλότθτάσ του. 
Σε περίπτωςθ που τα υλικά από τισ πθγζσ που αναφζρονται ανωτζρω δεν επαρκοφν ι αποδεικνφονται ακατάλλθλα, τότε 
ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει να βρει νζεσ πθγζσ υλικϊν, που κα εγκρίνει θ Υπθρεςία. Σθμειϊνεται εδϊ ςαν διευκρίνιςθ ότι οι 
τιμζσ προςφοράσ του Αναδόχου περιλαμβάνουν κατά ανθγμζνο τρόπο, όλεσ τισ δαπάνεσ που προχποκζτει θ εφαρμογι 
του παρόντοσ άρκρου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτικι θ ανάγκθ αναγνϊριςθσ των ειδικϊν ςυνκθκϊν του εκάςτοτε ζργου από 
όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ κατά το ςτάδιο των προςφορϊν. 
Θ απόκεςθ των άχρθςτων προϊόντων κάκε είδουσ, που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποκατάςταςθ των χϊρων 
επζμβαςθσ, κα απομακρφνονται με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου ςε χϊρουσ απόκεςθσ απορριμάτων. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) 
«Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ , 
κατεδαφίςεισ(ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου να ςυμβλθκεί με εγκεκριμζνο 
Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΣΕΔ) και να υποβάλει Κεωρθμζνο από το ςφςτθμα Σχζδιο Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων. 
Επίςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει ςφμφωνα με τθν παρ. 3β.3 του άρκρ. 7 τθσ ανωτζρω ΚΥΑ, μετά τθν αποπεράτωςθ των 
εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ να κατακζςει ςτθν Υπθρεςία βεβαίωςθ παραλαβισ 
των αποβλιτων από εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. Οι δαπάνεσ των ανωτζρω παραγράφων είναι 
ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ των άρκρων τθσ μελζτθσ και ουδεμία αποηθμίωςθ δεν καταβάλετε ςτον Ανάδοχο. 

 

ΑΚΟ 3.20 - Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνεσ δικζσ του και πριν τθν παράδοςθ προσ χριςθ ενόσ τμιματοσ του ζργου ι 
ολοκλιρου του ζργου, να αφαιρζςει και να απομακρφνει κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ γφρω από το ζργο(απορρίμματα, 
μθχανιματα υλικά κ.λ.π.) και γενικά κάκε βοθκθτικό ζργο το οποίο ικελε αποδειχκεί άχρθςτο θ επιηιμιο από τθν 
Υπθρεςία. 
Επίςθσ να ιςοπεδϊςει το ζδαφοσ, όπου ιταν εγκαταςτθμζνα, να παραδϊςει δε τελικά κακαρζσ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και 
τουσ χϊρουσ γφρω από το εργοτάξιο. 
Γενικά να μεριμνιςει για κάκε απαιτοφμενο για τθν παράδοςθ του ζργου εξαςφαλίηοντασ τθν εφρυκμθ λειτουργία αυτοφ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι μετά από υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ, ςτθν άρςθ 
κάκε καταςκευισ προςτατευτικισ, που είχε πραγματοποιθκεί προσ αποφυγι ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κ.λ.π. ςε 
ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ, δζντρα, αγροφσ, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και πάςθσ φφςεωσ ζργα ωσ 
και απομάκρυνςθ περιφραγμάτων των εργοταξίων. 
Εάν ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ εκ μζρουσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ δεν προβεί ο Ανάδοχοσ ςτθν 
ζναρξθ και, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, περάτωςθ των ανωτζρω εργαςιϊν, αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ του Αναδόχου και 
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εκπίπτει θ δαπάνθ που ζγινε από τθν πρϊτθ επόμενθ πλθρωμι ι τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ι κατά οποιοδιποτε άλλο 
τρόπο ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, πζρα από τθ μθ ζκδοςθ βεβαίωςθσ εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ του ζργου, ι 
τμιματοσ αυτοφ εξαιτίασ αυτοφ του λόγου. 

ΑΚΟ 3.21 - Χρόνοσ Εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ Συντιρθςθσ των Ζργων 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 και 171 του Ν. 4412/2016. 
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ ςυντιρθςθ του, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 157 παράγραφοσ 1 και 171 παράγραφοσ 1 του Ν. 4412/2016 και μετά τθν πάροδο του οποίου 
ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ. 
Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επικεωρεί τακτικά τα ζργα, να 
τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ τουσ. 
Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντθρεί δωρεάν τα ζργα ςε άριςτθ κατάςταςθ μζχρι τθν παραλαβι τουσ και να 
επιδιορκϊνει, με δαπάνθ του, κάκε φκορά που προζρχεται από διάφορεσ αιτίεσ. Θ οριςτικι παραλαβι του ζργου πρζπει 
να διενεργθκεί μζςα ςε δφο μινεσ, από τότε που λιγει ο χρόνοσ εγγφθςθσ που κακορίηεται με το άρκρο άρκρου 171 του 
Ν.4412/2016. Γενικά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 171 και 172 του Ν.4412/2016. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου 
εγγυιςεωσ ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ, τόςο του ζργου που καταςκευάηεται απ' αυτόν, όςο 
και τυχόν άλλων ςυμπλθρωματικϊν ζργων, που κα καταςκευαςτοφν κατόπιν πάνω ςτο ζργο (επίχωμα, οδοςτρωςίασ 
αςφαλτικισ επίςτρωςθσ, ςυμπλθρωματικισ ςτρϊςεωσ ερειςμάτων κ.λ.π.), πάντα μζςα ςτο χρόνο εγγυιςεων και εφόςον 
οι φκορζσ και γενικά ηθμιζσ που οφείλονται ςε αιτίεσ πλθμμελοφσ καταςκευισ των ζργων, που ζχουν αναλθφκεί απ' 
αυτόν. 

ΑΚΟ 3.22 - Μθτρϊο ζργου 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 170 του Ν. 4412/2016. 

ΑΚΟ 3.23 - Ευριματα αρχαιολογικοφ ι άλλου ενδιαφζροντοσ 

Σφμφωνα με τθν παρ.12 του άρκρου 138 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα, εάν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
εμφανιςκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςταματιςει αμζςωσ τισ εργαςίεσ και 
να ειδοποιιςει τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

ΑΚΟ 3.24 - Δαπάνεσ ανατφπωςθσ ςυμβατικϊν τευχϊν και Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ 

Οι δαπάνεσ για τθν ανατφπωςθ των ςυμβατικϊν τευχϊν, οι δαπάνεσ για τθν δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ, αρχικισ και 
τυχόν επαναλθπτικϊν, κακϊσ και τα υλικά για τθν τιρθςθ ςτοιχείων του ζργου (φάκελοι ςτοιχείων, τεφχθ θμερολογίων, 
τεφχθ επιμετρθτικϊν κλπ.) βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου.
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4. ΕΓΑΤΛΚΟ ΔΥΝΑΜΛΚΟ ΚΑΛ ΛΟΛΡΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ  

 

ΑΚΟ 4.1 - Ρρόςλθψθ εργατικοφ δυναμικοφ και λοιποφ προςωπικοφ 

Θ πρόςλθψθ του εργατικοφ δυναμικοφ και λοιποφ προςωπικοφ (ελλθνικοφ ι αλλοδαποφ) και οι όροι εργαςίασ τουσ 
διζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 

ΑΚΟ 4.2 - Ρροςωπικό Αναδόχου 

Σφμφωνα με το άρκρο 145 παρ 4 του Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει το βραδφτερο ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλει οριςτικό οργανόγραμμα 
εργοταξιακοφ προςωπικοφ που κα τεκεί υπόψθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ για ζλεγχο και αποδοχι ωσ προσ τθν 
ελάχιςτθ κάλυψθ των υπεφκυνων κζςεων του εργοταξίου. 
Σφμφωνα με το άρκρο 138 παρ 8 όπωσ του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί πάντα να 
διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που κρίνεται δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των 
ςυνεργείων του αναδόχου. 
θτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον 
τελευταίο από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε Ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε αποκλειςτικά και εξ 
ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Υπθρεςία. 

ΑΚΟ 4.3 - Καταςτάςεισ προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία μθνιαία κατάςταςθ του προςωπικοφ που απαςχολεί ςτο ζργο 
(ειδικότθτα, πλικοσ ανά ειδικότθτα, θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα) κακϊσ και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ (είδοσ, 
δυναμικότθτα, πλικοσ, θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα). Οι υπόψθ καταςτάςεισ κα υποβάλλονται μθνιαία, ςε 
μορφι που κα ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία, μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των ζργων. 

ΑΚΟ 4.4 - Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά 

Ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων ϊςτε να προλθφκεί οποιαδιποτε 
αταςκαλία, παρανομία, βίαιθ διατάραξθ τάξθσ ι κατά οποιοδιποτε τρόπο ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά εκ μζρουσ του 
προςωπικοφ του και για τθ διατιρθςθ ομαλϊν ςυνκθκϊν και προςταςίασ προςϊπων και περιουςιϊν ςτουσ 
εργοταξιακοφσ χϊρουσ ι γφρω από αυτοφσ. 

 
 

5. ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ  

 
 

ΑΚΟ 5.1 - Τρόποσ εκτζλεςθσ 

Εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ με δικι του δαπάνθ για 
τθν επιλογι και παροχι των απαραίτθτων εργατικϊν, υλικϊν και μθχανθμάτων, τθ μεταφορά τουσ από τισ πθγζσ 
προμθκείασ τουσ, κακϊσ και για τθ χρθςιμοποίθςθ τουσ και τθν εν γζνει εκτζλεςθ των ζργων κατά τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ, των ςχετικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ 
μελζτθσ, κακϊσ και με τυχόν ςυμπλθρωματικά, κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ, που κα εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία. 
Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του, οι εργαςίεσ ι τμιμα 
τουσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ι που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι, κατά τθν κρίςθ τθσ 
Υπθρεςίασ, ελαττωματικά, ατελι ι ακατάλλθλα ι δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν και γενικά δεν 
ςυμφωνοφν με εκείνα που ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ, τότε εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν 
4412/2016. 
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ, να επικαλεςτεί τθν παρουςία εκπρόςωπων τθσ Υπθρεςίασ ςτον τόπο του 
ζργου, για να απαλλαχκεί από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, εκεί όπου διαπιςτϊκθκαν, μεταγενζςτερα, ελαττωματικζσ 
εργαςίασ, παραλείψεισ ι ατζλειεσ, εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε γραπτζσ εντολζσ ι οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 
Ο Ανάδοχοσ κα ζχει όλθ τθν ευκφνθ για κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο ι αποπεράτωςθ του ζργου από τθν εφαρμογι του 
παρόντοσ άρκρου, εκτόσ αν τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν αποβοφν υπζρ του Αναδόχου ι αν αποδειχκεί 
ότι τα ζργα δεν είναι κακότεχνα. 
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ΑΚΟ 5.2 - Ρινακίδεσ του ζργου που καταςκευάηεται 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ πινακίδων ενδεικτικϊν του ζργου που 
εκτελείται με τθν επωνυμία του Κυρίου του ζργου, τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. Αν το ζργο 
χρθματοδοτείται από κοινοτικοφσ πόρουσ κα τοποκετθκεί και θ πινακίδα τθσ Ε.Ε., ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ (ΕΚ 1828/2006), κακϊσ και μόνιμθ αναμνθςτικι πλακζτα μετά το πζρασ του ζργου. 
Υποχρεοφται επίςθσ ςτθ ςταδιακι λιψθ φωτογραφιϊν (ζναρξθ - εκτζλεςθ - πζρασ) και τθν προςκόμιςι τουσ πριν τθν 
ζκδοςθ βεβαίωςθσ περαίωςθσ. 

 

ΑΚΟ 5.3 - Ρθγζσ λιψθσ υλικϊν - ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν 

5.3.1 Αν δεν κακορίηονται από τθ ςφμβαςθ οι πθγζσ λιψεωσ υλικϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ζγκαιρα ςτθν 
εξαςφάλιςθ κατάλλθλων ςε ποιότθτα και επαρκϊν ςε ποςότθτα υλικϊν και νεροφ και να δθλϊςει ςτθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία τισ πθγζσ που κα χρθςιμοποιιςει για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του ζργου. 
Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν απροςδιόριςτθσ ποιότθτασ ι άγνωςτθσ προζλευςθσ ι θ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο 
υλικϊν που δεν ζχουν προθγουμζνωσ τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 
Πλα τα υλικά κ.λπ., που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ τθσ αγοράσ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα. 
Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά δεδομζνα, τουσ ιςχφοντασ 
κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ των ςχετικϊν Υπουργείων, κακϊσ επίςθσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ εργολαβίασ. 
Κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απολφτου εγκρίςεωσ του αρμοδίου οργάνου τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, 
τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ, τθν ανταπόκριςθ ςτισ προδιαγραφζσ κ.λπ. 
Σε περίπτωςθ, που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον εργολάβο υλικά απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ των ζργων, ο ανάδοχοσ 
δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ 
αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. Ο ανάδοχοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι 
ακαταλλθλότθτα των υλικϊν, που παραδίδονται ς' αυτόν από τον εργοδότθ εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ. Τα 
υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε τθν παραλαβι τουσ από τον ανάδοχο, αυτόσ 
φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια, που κα ςυμβεί ςτα υλικά αυτά. 
 
 
5.3.2 Ρριν από κάκε παραγγελία, το υλικό, το μθχάνθμα ι ςυςκευι κα εγκρίνεται από τθν υπθρεςία, ωσ εξισ: 

1. Αν πρόκειται για υλικό ςειράσ βιομθχανικισ παραγωγισ, κα προςκομίηονται ςτθν Υπθρεςία τεχνικά φυλλάδια και 
προδιαγραφζσ του εργοςταςίου παραγωγισ, κακϊσ και δείγματα. 
2. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχκεί ειδικά για το εν λόγω ζργο κα προςκομίηονται ςτθν 
Υπθρεςία δείγματα, ςχζδια ι μοντζλα. 
Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που κα εγκρίνονται από τθν Υπθρεςία, κα φυλάςςονται από αυτιν μζχρι τθν παραλαβι του 
ζργου, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του αναδόχου. 
Θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά τθν κρίςθ τθσ κάκε υλικό μθχάνθμα ι ςυςκευι, που δεν είναι ςφμφωνα 
με τα δείγματα ι τισ προδιαγραφζσ ωσ ανωτζρω. 
Πλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ελζγχου του καταςκευαςτι, θ δε επίβλεψθ 
κα μπορεί να παραπζμπει αυτά για εργαςτθριακό ζλεγχο με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν παραγγελία των υλικϊν μθχανθμάτων ςυςκευϊν κ.λπ., να υποβάλλει ςτθν 
Δ/νουςα Υπθρεςία πλιρθ κατάλογο των προσ παραγγελία υλικϊν για ζγκριςθ, γνωςτοποιϊντασ ςυγχρόνωσ και τθν 
θμερομθνία παραγγελίασ των ανωτζρω υλικϊν. 

ΑΚΟ 5.4 - Επικεϊρθςθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 136 του Ν. 4412/2016, ςτο άρκρο 138 παρ.14 και ςτο άρκρο 179 του Ν. 4412/2016 όπωσ 
ιςχφουν ςιμερα. 
Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να προβαίνει ςε οποιαδιποτε επικεϊρθςθ και ζλεγχο ικελε κρίνει αναγκαίο ςχετικά με τθν 
ικανότθτα και τθν επάρκεια του προςωπικοφ του Αναδόχου, τα υλικά, τισ μεκόδουσ εργαςίασ, τθν πρόοδο των εργαςιϊν, 
το εργατικό κόςτοσ κτλ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί με ακρίβεια και πλιρθ ενθμερότθτα, ςφμφωνα με τουσ 
εκάςτοτε νόμουσ, όλα γενικά τα λογιςτικά βιβλία, ςτοιχεία και μθτρϊα που αφοροφν ςτο προςωπικό που απαςχολεί, τουσ 
μιςκοφσ, τα θμερομίςκια και τα επιδόματα, τισ αςφαλιςτικζσ και άλλεσ ειςφορζσ κτλ., τισ απογραφζσ του εξοπλιςμοφ, των 
μθχανθμάτων, των εργαλείων και υλικϊν που προςκομίςκθκαν ςτο εργοτάξιο και χρθςιμοποιοφνται ςε αυτό και γενικά 
όλα τα βιβλία, δελτία και καταςτάςεισ ςχετικζσ με τθν πρόοδο των εργαςιϊν, τα διαγράμματα, τουσ ανακεφαλαιωτικοφσ 
πίνακεσ και λοιπά ςτοιχεία που ικελε ηθτιςει θ Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγεί ςτθν Υπθρεςία, 
μετά από ςχετικι αίτθςι τθσ, αντίγραφα από τισ εκκζςεισ καταςτάςεισ κτλ., που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ. 

ΑΚΟ 5.5 - Απόρριψθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΚΟ 5.6 - Επανορκωτικζσ εργαςίεσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 και ςτο άρκρο 159 του Ν.4412/2016. 
 
3. ΕΝΑΞΘ - ΚΑΚΥΣΤΕΘΣΕΛΣ - ΔΛΑΚΟΡΘ ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΑΚΟ 6.1 - Ζναρξθ εργαςιϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 147 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει ςιμερα και οι 
ςυμβατικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν από τθν υπογραφι τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ. 

ΑΚΟ 6.2 - Ρροκεςμία Ρεράτωςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 147 του Ν. 4412/2016. 

ΑΚΟ 6.3 - Συνολικι προκεςμία - Τμθματικζσ Ρροκεςμίεσ 

Ωσ χρόνοσ περαίωςθσ των επεμβάςεων ορίηεται το χρονικό διάςτθμα των δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν θμζρα 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ . Ο Ανάδοχοσ κα προγραμματίςει και κα ολοκλθρϊςει τισ οχλοφςεσ εργαςίεσ κατά τισ 
περιόδουσ διακοπϊν και όποτε είναι κλειςτά τα ςχολεία. Για τισ υπόλοιπεσ δε εργαςίεσ κα οργανϊςει, ςε 
ςυνεννόθςθ με τον επιβλζποντα το εργοτάξιό του, οφτωσ ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ όχλθςθ των διδαςκόντων και 
των μακθτϊν και να ςυνεχιςτεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία του ςχολείου. 
 Σε αυτι τθν προκεςμία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ εγγφθςθσ του ζργου, ο οποίοσ ορίηεται ςτο άρκρο 
3.21 τθσ παροφςασ. 
Για κάκε θμζρα υπαίτιασ υπζρβαςθσ από τον ανάδοχο τθσ παροφςασ ςυνολικισ προκεςμίασ, επιβάλλονται οι 
κακοριηόμενεσ με το άρκρο 148 του Ν. 4412/2016 ριτρεσ. Τα ωσ άνω ποςά ποινικϊν ρθτρϊν κα 
παρακρατοφνται από τισ πιςτοποιιςεισ του ζργου. 
Εκτόσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει τισ παρακάτω τμθματικζσ 
ενδεικτικζσ προκεςμίεσ : 
1θ Σμθματικι προκεςμία : Πχι αργότερα από ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον 
ανάδοχο ολοκλθρϊνονται , υποβάλλονται θ/και παραδίδονται : 

1. Το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ. 

2. Αποπεράτωςθ των απαιτοφμενων προκαταρκτικϊν εργαςιϊν των ςχετικϊν με τθν εγκατάςταςθ του 
αναδόχου (Κακαριςμόσ, περίφραξθ εργοταξίου εργοταξιακζσ παροχζσ και καταςκευζσ 
εξυπθρζτθςθσ). 

3. Τα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ των προσ ενςωμάτωςθ υλικϊν ςτο ζργο για ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία.   
 

2θ Σμθματικι προκεςμία : Αποπεράτωςθ όχι αργότερα από εννζα (9) μινεσ από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 1
θσ

 
τμθματικισ προκεςμίασ, όλων των ςυμβατικϊν εργαςιϊν του ζργου. 
 

ΑΚΟ 6.4 - Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 145 του Ν. 4412/2016. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ζχει ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ το 
"Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του Ζργου" μζςα ςε προκεςμία που ορίηεται και θ οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 
αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου και το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Αναλφει ανά 
μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςτοφν. 
Συντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των 
ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. 
 
 

ΑΚΟ 6.5 - Ραράταςθ προκεςμίασ περάτωςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 147 παρ. 8, 9 και 10, άρκρο 157 παρ. 8 και άρκρο 160 παρ. 7 του Ν. 
4412/2016. 
 

ΑΚΟ 6.6 - Κακυςτεριςεισ με υπαιτιότθτα των Αρχϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 136 και 137 του Ν. 4412/2016. Εφόςον ιςχφουν οι εξισ ςυνκικεσ: α. Ο 
Ανάδοχοσ ακολοφκθςε επιμελϊσ τισ διαδικαςίεσ και κανονιςμοφσ που ορίηονται από τισ Δθμόςιεσ Αρχζσ τθσ 
χϊρασ και β. οι υπόψθ Αρχζσ κακυςτεροφν ι άλλωσ παρακωλφουν τισ εργαςίεσ του Αναδόχου και 
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γ. θ κατά τα ανωτζρω κακυςτζρθςθ ι παρακϊλυςθ είναι μθ προβλζψιμθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, 
Εφόςον αποδειχκεί ότι δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου, θ κατά τα ανωτζρω κακυςτζρθςθ ι 
παρακϊλυςθ είναι δυνατό να κεωρθκεί ωσ αιτία για χοριγθςθ παράταςθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 6.6 (Ραράταςθ Ρροκεςμίασ περάτωςθσ) τθσ παροφςασ. 

ΑΚΟ 6.7 - υκμόσ προόδου εργαςιϊν 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και όποτε κρικεί απαραίτθτο από τον ανάδοχο ι τθν υπθρεςία, κα 
ςυγκαλείται ςφςκεψθ μεταξφ τθσ επίβλεψθσ και αντιπροςϊπων του Αναδόχου, για καταγραφι 
προβλθμάτων, ζλεγχο προόδου, παρακολοφκθςθ τιρθςθσ ι τροποποίθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ 
καταςκευισ και λιψθσ όλων των απαραίτθτων μζτρων, ϊςτε να μθν επθρεαςτοφν οι τμθματικζσ ι άλλεσ 
χρονικζσ προκεςμίεσ του ζργου. Κατά τθ ςφςκεψθ αυτι κα κρατοφνται επίςθμα πρακτικά, τα οποία κα 
ςυμπεριλθφκοφν ςτο τελικό μθτρϊο του ζργου. 
Εάν οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου θ πραγματικι πρόοδοσ των εργαςιϊν 
υπολείπεται τθσ αναμενόμενθσ ι τθσ προγραμματιςμζνθσ, κατά το άρκρο 6.4 (Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ) 
τθσ παροφςασ, και εφόςον δεν οφείλεται ςε αιτία που κα αντιμετωπιςτεί κατά τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 6.5 
(Ραράταςθ προκεςμίασ περάτωςθσ) τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με εντολι τθσ Υπθρεςίασ να 
υποβάλει ανακεωρθμζνο χρονοδιάγραμμα, ςυνοδευόμενο από αιτιολογικι ζκκεςθ, ςτθν οποία ο Ανάδοχοσ 
κα περιγράψει τισ προτεινόμενεσ μεκόδουσ που ςκοπεφει να υιοκετιςει για τθν επιτάχυνςθ των εργαςιϊν 
και τθν εμπρόκεςμθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 
Εκτόσ εάν ορίςει διαφορετικά θ Υπθρεςία, ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει τισ υπόψθ προτεινόμενεσ μεκόδουσ, οι 
οποίεσ μπορεί να προχποκζτουν αφξθςθ των ωρϊν εργαςίασ ι του αρικμοφ προςωπικοφ και του εξοπλιςμοφ 
ι άλλεσ τροποποιιςεισ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου και χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

ΑΚΟ 6.8 - Ροινικζσ ριτρεσ 

Λςχφουν γενικά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 148 του Ν. 4412/2016. 

6.8.1 Ροινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ 
Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ, ποινικι ριτρα ίςθ με δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του 
ζργου που επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που 
προβλζπεται ςτθν άρκρο 6.3 (Συνολικι προκεςμία) τθσ παροφςασ. 
Για τισ επόμενεσ θμζρεσ, μζχρι ακόμα δζκα πζντε τοισ εκατό (15%) τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που 
προβλζπεται ςτθν άρκρο 6.3 (Συνολικι προκεςμία) τθσ παροφςασ, ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ 
ίςθ με είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να 
υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

6.8.2 Επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν 
Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και παρακρατοφνται από τον 
αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό του ζργου. Με ίδια απόφαςθ ανακαλοφνται οι ποινικζσ ριτρεσ για τισ 
ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία και τισ τυχόν 
εγκεκριμζνεσ γενικζσ παρατάςεισ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ του παρόντοσ άρκρου είναι επιπρόςκετεσ ςτισ ποινικζσ ριτρεσ που τυχόν προβλζπονται 
για παραλείψεισ ενεργειϊν του Αναδόχου ςτουσ λοιποφσ όρουσ τθσ παροφςασ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν 
τευχϊν. 

ΑΚΟ 6.9 - Διακοπι εργαςιϊν - Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ - Ζκπτωςθ αναδόχου - Αποηθμίωςθ 
αναδόχου λόγω διάλυςθσ ςφμβαςθσ 

Λςχφουν τα όςα ορίηονται ςτα άρκρα 160, 161, 162 & 163 του Ν. 4412/2016 
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7. ΡΕΑΤΩΣΘ ΤΩΝ ΕΓΑΣΛΩΝ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΕΓΟΔΟΤΘ 

 

ΑΚΟ 7.1 - Επιμζτρθςθ και Ριςτοποίθςθ 

Οι επιμετριςεισ διενεργοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 151 του Ν. 4412/2016. 
Οι επιμετριςεισ των εργαςιϊν υποβάλλονται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, το αργότερο είκοςι (20) 
θμζρεσ μετά το τζλοσ του επόμενου τθσ εκτελζςεωσ τουσ μθνόσ. 
Δφο μινεσ (2) το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
υποβάλει ςτθν διευκφνουςα υπθρεςία τυχόν επί μζρουσ επιμετριςεισ που λείπουν και τθν «τελικι» 
επιμζτρθςθ ςφμφωνα με το όςα ορίηονται ςτο άρκρο 151 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί εμπρόκεςμα από τον ανάδοχο θ τελικι επιμζτρθςθ επιβάλλεται ςε βάροσ 
του, για κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο χιλιοςτϊν επί του 
ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν όλθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τα όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 151 παρ6 του Ν. 4412/2016. 

ΑΚΟ 7.2 - Τροποποίθςθ και Ρροςαρμογζσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 156 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα 

ΑΚΟ 7.3 - Ρεριεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανϊν Ρροχπολογιςμοφ 

Στο κονδφλιο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ που δφνανται να πλθρωκοφν εκ του κονδυλίου τοφτου, 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. 
Δεν περιλαμβάνονται και δεν δφνανται να πλθρωκοφν δαπάνεσ για εργαςίεσ μετατόπιςθσ δικτφων 
Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ, αρχαιολογικζσ ζρευνεσ, δαπάνθ απαλλοτριϊςεων, μελζτεσ κλπ 

ΑΚΟ 7.4 -Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 153 του Ν. 4412/2016 

ΑΚΟ 7.5 - Επί ζλαςςον δαπάνεσ 

Δφναται να γίνει χριςθ των επί ζλαςςον δαπανϊν ςφμφωνα με το άρκρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και τα 
όςα ορίηονται ςτθ διακιρυξθ του ζργου και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 11.4 αυτισ. 
 
 
8. ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΤΛΜΘΜΑ ΚΑΛ ΡΛΘΩΜΕΣ 
 

 

8.1.1 Ρεριεχόμενα των τιμϊν μονάδοσ του τιμολογίου και δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο 

Οι ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ που ιςχφουν, αναφζρονται ςε εργαςίεσ πλιρωσ περαιωμζνεσ ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Οι τιμζσ αυτζσ, προςαυξθμζνεσ κατά το κατά νόμο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και 
εργολαβικοφ οφζλουσ του Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν πλιρθ και 
ζντεχνθ καταςκευι των ζργων, καλφπτοντασ όλεσ τισ δαπάνεσ του Αναδόχου, άμεςεσ ι ζμμεςεσ και, με τθν 
επιφφλαξθ των περί ανακεϊρθςθσ τιμϊν κειμζνων διατάξεων, αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου 
για τθν κατά ανωτζρω εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
Κάκε τιμι μονάδασ ι/και κατ' αποκοπι τίμθμα τθσ προςφοράσ περιλαμβάνει όλεσ τισ κάκε είδουσ 
επιβαρφνςεισ από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ κτλ. Το ίδιο ιςχφει και για τισ νζεσ τιμζσ μονάδασ 
που τυχόν κα εφαρμοςκοφν. θτά κακορίηεται ότι ςε κάκε τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται οι δαςμοί και 
λοιποί φόροι, τζλθ ειςφοράσ και δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων γενικά του ζργου και, 
προκειμζνου για είδθ εςωτερικοφ, ο φόροσ κφκλου εργαςιϊν (ΦΚΕ) όπου ιςχφει, τα τζλθ χαρτοςιμου όπου 
ιςχφουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δαςμοί, τζλθ, κρατιςεισ, κτλ., που κα ιςχφουν κατά τθν εκτζλεςθ του 
ζργου. Στισ ανωτζρω επιβαρφνςεισ περιλαμβάνεται θ κράτθςθσ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το αρκ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, 
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΡΑ) επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Αναδόχου επιβαρφνει τον Διμο τθσ 
κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, 
ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 6%0, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 4412/2016 και τθσ υπ' αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235) 
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8.1.2 Τιμζσ μονάδοσ νζων εργαςιϊν 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει το ζργο, όπωσ κα μελετθκεί κατά είδοσ και ποςότθτεσ από τθν 
Υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ που απαιτθκεί θ ςφνταξθ νζων τιμϊν μονάδασ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 156 
παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 
Για τισ νζεσ τιμζσ κα εφαρμοςκοφν τα εγκεκριμζνα ςυμβατικά τιμολόγια, τα ενιαία τιμολόγια Ζργων 
Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Ρραςίνου, και Θλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν 
Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν και Λιμενικϊν που εγκρίκθκαν με τθ Δ11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 Β) απόφαςθ 
του Υπουργοφ ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΛ., όπωσ ιςχφουν ςιμερα, οι αναλφςεισ τιμϊν που ιςχφουν, κακϊσ και τα 
περιγραφικά τιμολόγια. 

         ΑΚΟ 8.2 - Ρροκαταβολι 

Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ζωσ 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο αρ. 242 του Ν. 4072/2012 κακϊσ και το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 
 

ΑΚΟ 8.3 - Λογαριαςμοί - Ριςτοποιιςεισ 

Σε ό,τι αφορά του λογαριαςμοφσ και τισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ εργαςιϊν ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο 
άρκρο 152 του Ν.4412/2016. 
Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται τμθματικά κατά τθ διάρκεια τθσ 
καταςκευισ του ζργου βάςει πιςτοποίθςθσ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί. Θ πιςτοποίθςθ ςυνοδεφεται 
απαραιτιτωσ από ςυνοπτικι επιμζτρθςθ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί. 
Στθν επιμζτρθςθ καταχωροφνται, ανακεφαλαιωτικά από τθν ζναρξθ του ζργου, οι ποςότθτεσ για κάκε είδουσ 
εργαςίεσ όπωσ περιγράφονται ςτο ςυμβατικό θμερολόγιο. 
Οι τιμζσ μονάδασ βάςει των οποίων καταβάλλεται θ δαπάνθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν είναι αυτζσ που 
επιτεφχκθκαν κατά τθ δθμοπραςία και υπάγονται ωσ προσ τθν ανακεϊρθςι τουσ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 
153 του Ν. 4412/2016. 
 
 

ΑΚΟ 8.4 - Αίτθςθ για λογαριαςμό - ζκδοςθ λογαριαςμοφ /πιςτοποίθςθ 

ενδιάμεςθσ πλθρωμισ- πιςτοποίθςθ τελικισ πλθρωμισ 

Οι πιςτοποιιςεισ, για τισ εργαςίεσ που πράγματι εκτελζςτθκαν, κα ςυντάςςονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Άρκρου 152 Ν. 4412/2016. Στο λογαριαςμό κα επιςυνάπτονται όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά κατά το 
Άρκρο 152 Ν. 4412/2016. 
Αν ςυντρζχουν περιπτϊςεισ επιβολισ ποινικισ ριτρασ, προςτίμων κτλ. (κατά του όρουσ των ςυμβατικϊν 
τευχϊν), αυτζσ κα απομειϊνουν το πιςτοποιοφμενο ποςό. 
Κάκε λογαριαςμόσ υποβάλλεται από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι. Θ 
ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγμζνθ ςτθν προςφορά του. 

ΑΚΟ 8.5 - Χρονοδιάγραμμα τμθματικϊν πλθρωμϊν 

Οι πιςτοποιιςεισ, για τισ εργαςίεσ που πράγματι εκτελζςτθκαν, κα ςυντάςςονται και κα υποβάλλονται ςτθ 
διευκφνουςα υπθρεςία ςε χρονικά διαςτιματα όχι μικρότερα από ζνα μινα. 

ΑΚΟ 8.6 - Εξοπλιςμόσ και υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ζργο 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 . 

ΑΚΟ 8.7 - Ρλθρωμζσ - Φόροι - Τζλθ - Κρατιςεισ 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του Ν. 4412/2016. Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ 
τιμιματοσ κα γίνεται ςε ΕΥΩ. 
Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ 
φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το αρκ. 375 παρ. 7 
του Ν. 4412/2016. 
Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλουσ ανεξαρτιτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειςφορζσ ι άλλεσ νόμιμεσ 
κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων. Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται του ειδικοφ φόρου επί των 
ειςαγομζνων από το εξωτερικό κάκε φφςεωσ υλικϊν και εφοδίων. Επίςθσ δεν απαλλάςςεται των υπζρ Λ.Κ.Α 
ειςφορϊν του ωσ και των ειςφορϊν του ςε διάφορα άλλα αςφαλιςτικά Ταμεία. 
Τον ανάδοχο βαρφνει θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ. 

ΑΚΟ 8.8 - Κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 137 και άρκρο 152 παρ. 9 του Ν 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
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ΑΚΟ 8.9 - Ρλθρωμι κρατιςεων/επιςτροφι εγγυιςεων 

Ρριν από κάκε προϊκθςθ λογαριαςμοφ για πλθρωμι από τον υπόλογο του ζργου, κα προςκομίηονται από 
τον Ανάδοχο, τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
Για τθν επιςτροφι των εγγυιςεων ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

ΑΚΟ 8.10 - Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 168 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΚΟ 8.11 - Εκκακάριςθ αμοιβαίων απαιτιςεων 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 παρ13 του Ν 4412/2016 και το άρκρο 172 παρ. 4 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΚΟ 8.12 - Λιξθ ευκφνθσ εργοδότθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 του Ν 4412/206. 

ΑΚΟ 8.13 - Διακοπι εργαςιϊν - Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 161 του Ν 4412/2016. 

ΑΚΟ 8.14 - Αποηθμίωςθ αναδόχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 163 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΚΟ 8.15 - Δικαίωμα του Κφριου του Ζργου για διάλυςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 163 του Ν 4412/2016.
 

9. ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 9.1 - Διοικθτικι παραλαβι προσ χριςθ 

 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 169 και ςτο άρκρο 157 (παρ.1 και παρ.10) του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9.2 - Προςωρινι και Οριςτικι Παραλαβι του ζργου 

Ρραγματοποιοφνται από τριμελι επιτροπι που ορίηεται από τθν προϊςταμζνθ αρχι , αφοφ προθγουμζνωσ θ 
διευκφνουςα υπθρεςία τθσ ανακοινϊςει τθν περάτωςθ των εργαςιϊν και τθ ςφνταξθ τθσ τελικισ 
επιμζτρθςθσ. Για τθν παραλαβι ςυντάςςεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ, 
από τον τελευταίο επιβλζποντα που παρίςταται κατά τθ διενζργειά τθσ και από τον ανάδοχο που παραδίδει 
το ζργο. Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα όςα ορίηονται το άρκρο 170 και το άρκρο 172 του Ν 4412/2016. 

10. ΑΝΑΛΘΨΘ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΚΑΛ ΕΥΚΥΝΕΣ 

ΑΚΟ 10.1 - Εγγυιςεισ 

Για τισ απαιτιςεισ παροχισ εγγυιςεων εκ μζρουσ του Αναδόχου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα Άρκρα 3.4 
(Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κλπ), 8.2 (Ρροκαταβολι), 8.4 (Αίτθςθ για λογαριαςμό κλπ) τθσ παροφςασ. 

ΑΚΟ 10.2 - Ευκφνθ Αναδόχου 

Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, τόςο 
για τθν εφαρμογι των μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο 
Ανάδοχοσ. Ο κάκε φφςθσ ζλεγχοσ που κα αςκθκεί από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει με κανζνα τρόπο τον 
Ανάδοχο από τθ ςχετικι ευκφνθ. 
Πμοια, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν επιλογι των υλικϊν που κα 
χρθςιμοποιθκοφν, τθ χρθςιμοποίθςθ αυτϊν και τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
και των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 
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Οι απαιτιςεισ αςφάλιςθσ εκ μζρουσ του Αναδόχου του προςωπικοφ του, των ςυνεργατϊν του και τρίτων 
ορίηονται ςτο άρκρο 11.1 (Αςφάλιςθ προςωπικοφ) τθσ παροφςασ. 
Εφόςον θ εκτζλεςθ του ζργου γίνεται ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ και τα λοιπά 
ςυμβατικά τεφχθ, ο Ανάδοχοσ δεν είναι υπεφκυνοσ για τα διατεταγμζνα ςτοιχεία των μόνιμων ζργων, 
διατθρείται όμωσ θ ευκφνθ του κατά το άρκρο 2.2 (Άδειεσ και εγκρίςεισ) τθσ παροφςασ και ςτισ 
καταςκευαςτικζσ μεκόδουσ, ςτισ χριςεισ υλικϊν, ςτθ δθμιουργία και λειτουργία εργοταξιακϊν οδϊν, 
εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και διαμόρφωςθσ των ζργων. 
Σχετικά με ηθμιζσ που τυχόν κα παρουςιαςτοφν ςτο ζργο και ςτισ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου ςτον 
τόπο του ζργου, ζχει ιςχφ και το άρκρο 157 παρ1 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα. Οποιεςδιποτε 
αςτικζσ ι ποινικζσ ευκφνεσ, που προκφπτουν από οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο 
προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι ςε περιουςίεσ τρίτων που οφείλονται είτε ςε αμζλεια είτε 
υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του Αναδόχου είτε ςτισ οποιεςδιποτε καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ του 
Αναδόχου είτε ςτθν φπαρξθ του ζργου κακ' εαυτοφ, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 
Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ 
(άρκρο 1.6 Ρροδιαγραφζσ και Κανονιςμοί) και ςτθν ΤΣΥ αλλά και όλων των ιςχυουςϊν προδιαγραφϊν 
ςχετικϊν ζργων. Οποιαδιποτε ηθμιά ςτο ζργο είτε ςτα μθχανιματα είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ, (εργοτάξια, 
δανειοκάλαμοι, λατομεία κτλ.) που προζρχεται από οποιονδιποτε λόγο ι δολιοφκορά κατά τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, πλθν ανωτζρασ βίασ όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα που δεν ζχει 
καλυφκεί από αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, βαρφνει τον Ανάδοχο. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
αποκαταςτιςει τισ ηθμιζσ που προζρχονται από οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό 
του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι και ςε περιουςίεσ τρίτων και οφείλονται ςε αμζλεια θ υπαιτιότθτά του. 
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μεριμνά για τθ φφλαξθ κάκε υλικοφ, μθχανιματοσ εργαλείου κτλ. που 
ανικει ςε αυτόν ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα 
μζτρα. Σε περίπτωςθ απϊλειασ φκοράσ, βλάβθσ, καταςτροφισ υλικοφ ι μθχανιματοσ κτλ., που ανικει ςε 
αυτόν ι τρίτουσ, ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ να αποηθμιϊςει τον ιδιοκτιτθ 
ι να αποκαταςτιςει το υλικό κτλ., χωρίσ να δικαιοφται να προβάλει αξίωςθ για οποιαδιποτε δικι του 
αποηθμίωςθ ι και να εγείρει αξίωςθ επζκταςθσ των προκεςμιϊν καταςκευισ του ζργου, πλθν περιπτϊςεων 
ανωτζρασ βίασ. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει, κατά τθν εκτζλεςθ των Ζργων, όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ που 
επιβάλλονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία κακϊσ και κάκε άλλο μζτρο που αναφζρεται ςτθν παροφςα και 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΤΣΥ. 
Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 

ΑΚΟ 10.3 - Ευκφνθ του Διμου 

Θ ευκφνθ του Διμου κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1.5 (Λςχφουςεσ 
διατάξεισ) και ςτο άρκρο 2.2 (Άδειεσ και εγκρίςεισ) τθσ παροφςασ. Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 
ςε περίπτωςθ και κατά το βακμό που δεν καλφπτονται από ενδεχόμενα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, ο Διμοσ 
αναλαμβάνει τουσ κινδφνουσ για ηθμιζσ προκαλοφμενεσ από αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτά του και από τισ 
αιτίεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 12.1(Οριςμόσ ανωτζρασ βίασ) τθσ παροφςασ. 

ΑΚΟ 10.4 - Συνζπειεσ ευκυνϊν του Διμου 

Εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ ι τα εκτελεςκζντα από αυτόν ζργα υποςτοφν ηθμιζσ, 
προκαλοφμενεσ από ευκφνθ που ζχει αναλάβει ο Διμοσ κατά το Άρκρο 10.3 (Ευκφνθ του Διμου) τθσ 
παροφςασ, κα ειδοποιιςει εγγράφωσ προσ τοφτο τθν Υπθρεςία και κα δικαιοφται παράταςθσ προκεςμίασ 
ι/και πλθρωμισ του κόςτουσ αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν ςτο βακμό που αυτζσ δεν καλφπτονται από τυχόν 
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια , κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και ςτο Άρκρο 157 του Ν. 4412/2016 όπωσ 
ιςχφει ςιμερα.
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11. ΑΣΦΑΛΛΣΘ 

 ΑΡΘΡΟ 11.1 Γενικζσ απαιτιςεισ αςφάλιςθσ 

(1) Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να 
ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα 
ςφναψθσ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων, όπωσ ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70 όπωσ τροποποιικθκε 
με το ΡΔ 118/85, Ν 489/76 όπωσ κωδικοποιικθκε με το ΡΔ 237/86 και ςυμπλθρϊκθκε με το Ν 
1569/85, ΡΔ 1019/81, ΡΔ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, ΡΔ 609/85, Ν 1380/85. Ομοίωσ, 
εφόςον το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ ΕΕ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 
ςυμμορφϊνεται με τθν περί αςφαλίςεων νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και με τισ 
διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

(2) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. 

(3) Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.Δ. 400/1970.  Οι 
ανταςφαλίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του ΝΔ.400/1970 και ςυνεπϊσ δεν γίνονται 
δεκτζσ ωσ αςφαλιςτιρια του ζργου. 

(4) Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, κα 
προςυπογράφεται από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ και διζπεται από το 
ΝΔ.400/1970, όπωσ ιςχφει. 

(5) Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ 
υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ του ζργου, 
ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ 
απαλλαγζσ, εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κτλ., και ο Ανάδοχοσ παραμζνει 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και 
πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των πιο πάνω αςφαλιςτθρίων. 

(6) Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ : 

κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ 

κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ των ςυμβατικϊν 
τευχϊν και κα τυγχάνουν τθσ αποδοχισ  του ΚτΕ. 

Θ αποδοχι του ΚτΕ ζχει τθν ζννοια ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων ανταποκρίνονται 
ςτουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν. 

(7) Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου, που αποτελεί αςφαλιςτικό 
βάροσ και που είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ αςφάλιςθσ, 
κα γίνεται πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 

(8) Οι γενικοί όροι αςφάλιςθσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από το Ν.489/76 
και το ΡΔ.237/86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από 
τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου. 

(9) Ο Ανάδοχοσ οφείλει, με μζριμνα και δαπάνθ του, να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που να 
καλφπτουν κατ' ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα και αντικείμενα αςφάλιςθσ) που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 11.4 και 11.5 και ςφμφωνα με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθν παρ. 11.6 του παρόντοσ Άρκρου. 

(10) Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν 
για το παρόν ζργο και κα ζχουν δόκιμθ δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι/και του ΕΟΧ. 

(11) Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε Ευρϊ. 

(12) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ των αςφαλιςτϊν : 

κάκε ςτοιχείο που ζκεςε ο ΚτΕ υπόψθ των διαγωνιηομζνων 

κάκε ςτοιχείο από τθν προςφορά του που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ 

κάκε ςτοιχείο από τισ ζρευνεσ / μελζτεσ που τυχόν κα υποβάλει ωσ Ανάδοχοσ κατά τθν 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων 

κάκε ςτοιχείο από τισ μελζτεσ που ο ΚτΕ κζτει υπόψθ του Αναδόχου. 

Επίςθσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, αποκθκϊν του κτλ. 
από τουσ εκπροςϊπουσ των αςφαλιςτϊν. 

(13) Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα: 
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να επικοινωνεί απ' ευκείασ με τουσ αςφαλιςτζσ  

να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο Ανάδοχοσ. 

να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του παρατθριςεων και ελζγχων. 

Θ υπό του ΚτΕ άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 
οποιαςδιποτε φφςθσ αποηθμιϊςεισ. 

(14) Εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω : 

i. Οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ (ελλθνικζσ και αλλοδαπζσ) υπόκεινται υποχρεωτικά ςτθν 
αρμοδιότθτα των ελλθνικϊν δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που ζρχεται ςε 
αντίκεςθ προσ τον κανόνα δθμοςίασ τάξεωσ τθσ παρ.2, του Άρκρου 23 του ΝΔ.400/1970 
είναι άκυρο. 

ii. Αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δεν κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν 
επικυρωκεί από φορζα αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων. 

 ΑΡΘΡΟ 11.2 Ειδικζσ ριτρεσ για τισ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ 
υποχρεϊςεισ του 

(1) Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρίασ ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ 
ςφμβαςθσ ι αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται εντόσ δζκα πζντε (15) 
θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ μπορεί να εφαρμοςτεί θ 
διαδικαςία ςφμφωνα με το Άρκρο 160 του Ν.4412/16.  

(2) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ 
του υποχρεϊςεισ, ο ΚτΕ δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου 
τθν(τισ) αντίςτοιχθ(εσ) αςφαλιςτικι(ζσ) ςφμβαςθ(εισ). Τα αςφάλιςτρα και οι ςχετικζσ δαπάνεσ 
ςφναψθσ τθσ(των) ςφμβαςθσ(εων) κα καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ δζκα πζντε (15) 
θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ.  

(3) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το 
οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, ο ΚτΕ για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των 
αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με χρζωςθ και 
για λογαριαςμό του Αναδόχου, μετά προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του τελευταίου. Σε τζτοια 
περίπτωςθ, θ εκ μζρουσ του ΚτΕ είςπραξθ των ποςϊν των αςφαλίςτρων που κατζβαλε, 
προςαυξθμζνων με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, κα γίνεται ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο του παρόντοσ.   

(4) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτουσ δικαιοφχουσ κάκε ποςό που δεν μπορεί να 
ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κτλ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
των αςφαλιςτθρίων. Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα να 
ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ παροφςθσ. 

(5) Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι 
ςφμβαςθ, παραλείψει ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμιά κτλ., για 
οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ 
τθσ μθ εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ ι βλάβθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ κτλ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ. Ο ΚτΕ, ςε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει το αντίςτοιχο 
ποςό και κα ζχει το δικαίωμα να ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ 
παροφςθσ. 

(6) Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το 
ζργο, ςε οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων 
κινδφνων από τον ΚτΕ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο κατά τα 
ανωτζρω. 

ΑΡΘΡΟ 11.3 Διαδικαςία ελζγχου από τον ΚτΕ τθσ επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων 

(1) Ο ΚτΕ κα ελζγχει τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ όςον αφορά τθ ςυμβατότθτα των όρων τθσ 
αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ με τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων των 
ςυμβατικϊν τευχϊν. 

(2) Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, κατά τθν υπογραφι του εργολαβικοφ 
ςυμφωνθτικοφ, τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ.. 

(3) Τα εν λόγω αςφαλιςτιρια κα υποβλθκοφν μαηί με τθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ προκαταβολισ 
των αςφαλίςτρων.  Επιςθμαίνεται ότι ςτα ωσ άνω αςφαλιςτιρια κα ζχει περιλθφκεί όροσ ότι 
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ο ΚτΕ διατθρεί το δικαίωμα για τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι όλων των ςχετικϊν απαιτιςεϊν 
του. 

(4) Σε περίπτωςθ αντιρριςεων του ΚτΕ επί τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ιςχφουν τα επόμενα: 

i. Ο Ανάδοχοσ οφείλει πλιρθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ παρατθριςεισ του ΚτΕ.  Ρροσ τοφτο, 
εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από λιψεωσ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ του ΚτΕ, κα 
υποβάλει τθν αναμορφωμζνθ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ προσ επανζλεγχο. 

ii. Αν και θ νζα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ αποδοχισ τθσ από τον ΚτΕ, 
τότε ο ΚτΕ δφναται να εφαρμόςει τισ προβλζψεισ τθσ παροφςασ. 

(5) Σε περίπτωςθ ςυμφωνίασ του ΚτΕ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει το πρϊτο αςφάλιςτρο και 
να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τθν κάκε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ με τα αποδεικτικά καταβολισ του 
πρϊτου αςφαλίςτρου, ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν παράγραφο 6.3 τθσ παροφςασ. 

(6) Ο  ζλεγχοσ ι θ ςιωπθλι αποδοχι αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο, 
οφτε απομειϊνει οποιαδιποτε ευκφνθ του, που απορρζει από το παρόν Άρκρο και γενικά τθ 
ςφμβαςθ του ζργου. 

(7) Αν ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει τθν προκεςμία των ανωτζρω, ο ΚτΕ δφναται να κθρφξει ζκπτωτο 
τον Ανάδοχο ςφμφωνα με το Άρκρο 61 του Ν.3669/08 ι να ςυνάψει τα αςφαλιςτιρια 
ςυμβόλαια με αςφαλιςτικι εταιρία τθσ επιλογισ του και ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με 
δαπάνθ του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 11.4 Αςφάλιςθ εργαςιϊν και εξοπλιςμοφ του Αναδόχου 

11.4.1 Ελάχιςτθ κάλυψθ αςφάλιςθσ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου» 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ και «κατά παντόσ κινδφνου» και ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία, για το ςυμβατικό 
τίμθμα του ζργου ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν αναπροςαρμογϊν αυτοφ (κετικϊν ι 
αρνθτικϊν).  

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ του, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, 
τθν αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με το πραγματικό 
ςυμβατικό τίμθμα του ζργου. 

(3) Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ ι καταςτροφισ, 
μερικισ ι ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, τυχαία 
περιςτατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυςικά φαινόμενα, αμζλεια / ςφάλμα / παράλειψθ θ λάκοσ 
τθσ μελζτθσ οποκενδιποτε και αν προζρχεται ι/και καταςκευι, ελαττωματικά ενςωματωμζνα 
υλικά, κακοτεχνία / λανκαςμζνθ εργαςία, πλθμμελι / ελλιπι ςυντιρθςθ κτλ.  Επίςθσ θ 
αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για: 

- βλάβεσ / καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και εξαιρετικά ςπάνιασ 
εμφάνιςθσ (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ) 

- βλάβεσ / καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα ςυμβάντα 
(δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ). 

Πμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα κάκε φφςθσ υλικά από τθν παραλαβι τουσ 
μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. 

(4) Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθν περιλαμβάνει ηθμιζσ προκαλοφμενεσ από τισ 
αιτίεσ που κεμελιϊνουν περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ κατά τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 12 τθσ 
παροφςασ.  

(5) Στθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του 
δικαιϊματοσ τθσ υποαςφάλιςθσ. 

(6) Επίςθσ με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα αςφαλίηονται «κατά παντόσ κινδφνου» και οι μόνιμεσ ι/και 
προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, κακϊσ επίςθσ και ο εν γζνει 
μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του ζργου. 

(7) Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ τθσ 
15-μθνθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ από τον Ανάδοχο.  Για τουσ δζκα πζντε (15) 
μινεσ τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ κα καλφπτονται ηθμίεσ κτλ. ςτο ζργο, των οποίων το αίτιο 
ανάγεται είτε ςτθν περίοδο καταςκευισ είτε προκαλοφνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ςτα 
πλαίςια των ςυμβατικϊν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.   
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11.4.2 Αςφάλιςθ κατά ςωματικϊν βλαβϊν και ηθμιϊν ιδιοκτθςίασ (Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων) 

(1) Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «αςτικι ευκφνθ» του Αναδόχου ζναντι τρίτων και οι 
αςφαλιςτζσ υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, 
ψυχικι οδφνθ, θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που 
προξενοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου και εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, 
ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ ηθμιϊν του ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, 
οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, και εφόςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου.  Κα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ / 
εγκαταςτάςεισ. 

(2) Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ 
τθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

(3) Ο Ανάδοχοσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ για τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και κατά τθν περίοδο 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ζργου, με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο ι με άλλο 
ανεξάρτθτο, εκδιδόμενο πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και το 
οποίο κα υποβάλλεται εγκαίρωσ ςτον ΚτΕ για ζλεγχο. Στθν περίπτωςθ τθσ μθ υποβολισ και 
αποδοχισ του, δεν κα επιτραπεί θ ζναρξθ τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ζργου.  

11.4.3 Αςφάλιςθ Κυρίου Μθχανικοφ Εξοπλιςμοφ  

(1) Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο «κατά παντόσ κινδφνου» κα καλφπτεται και ο βαςικόσ  ι 
εξειδικευμζνοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν καταςκευι του 
ζργου.   

(2) Στο αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και τθν 
ταυτότθτα των αντίςτοιχων μθχανθμάτων.  Θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα 
παρζχεται για αξίεσ αντικατάςταςθσ των μθχανθμάτων με καινοφργια, αντίςτοιχου τφπου ι 
τουλάχιςτον ίδιασ δυναμικότθτασ. 

(3) Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ 
(εξαιρουμζνων των ίδιων εςωτερικισ φφςθσ μθχανικϊν / θλεκτρολογικϊν / θλεκτρονικϊν κτλ. 
βλαβϊν), που οφείλονται ι προκαλοφνται από ανωτζρα βία, ανκρϊπινο λάκοσ ι/και τυχαία 
περιςτατικά. 

(4) Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον ΚτΕ 
αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμιά ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κτλ. ακόμθ και για περίπτωςθ 
ανωτζρασ βίασ. 

(5) Θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων κα καλφπτει και τθ μετακίνθςθ, τθ μεταφορά και τουσ τυχαίουσ 
ελιγμοφσ όλων των μθχανθμάτων προσ και από τθν περιοχι του ζργου. 

11.4.4 Αςφάλιςθ προςωπικοφ του Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΛΚΑ και ςτα λοιπά ταμεία όλο το 
προςωπικό, θμεδαπό και αλλοδαπό, που απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα 
με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία και τισ οικείεσ περί ΛΚΑ διατάξεισ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του, 
θμεδαπό και αλλοδαπό, ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ι εταιρίεσ, 
αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ και που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν 
υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί ΛΚΑ.  Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για 
το κάκε φφςθσ προςωπικό που απαςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι 
υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και κάκε φφςθσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου.  

(3) Ο ΚτΕ δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων του παρόντοσ Άρκρου, ο δε Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να παρζχει ςτον ΚτΕ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ των υπόψθ 
ελζγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτζρω παραγράφων ιςχφουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι το πζρασ 
τθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 11.5 Ειδικοί όροι που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο αςφαλιςτιριο του ζργου 
 

Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων τθσ παροφςασ κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι ακόλουκοι 

ειδικοί όροι: 
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(1) Στθν ζννοια τθσ λζξθσ «Αςφαλιηόμενοσ» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχοσ και το κάκε φφςθσ 
προςωπικό που απαςχολεί με οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με αυτόν ςτα πλαίςια 
του ςυγκεκριμζνου ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο ΚτΕ, θ εκπροςωποφςα αυτόν Υπθρεςία και τα 
εντεταλμζνα όργανά τθσ, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετθτζσ του ζργου. 

(2) Ο ΚτΕ, οι εκπροςωποφςεσ αυτόν Υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι ςφμβουλοι του 
ΚτΕ (ι/και των Υπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται τρίτα πρόςωπα, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με τθν εφαρμογι του 
παραρτιματοσ «διαςταυροφμενθ ευκφνθ αλλιλων» (cross liability), το οποίο καλφπτει τθν 
αςτικι ευκφνθ αςφαλιηόμενων φορζων. 

(3) Θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται τυχόν 
κατά: 

- του Αναδόχου 

- ι/και των υπεργολάβων, μελετθτϊν και ςυμβοφλων του 

- ι/και του ΚτΕ 

- ι/και των εκπροςωπουςϊν τον ΚτΕ Υπθρεςιϊν ι/και των ςυμβοφλων τουσ 

- ι/και μζρουσ ι/και του ςυνόλου του προςωπικοφ των ανωτζρω 

με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμιά από πράξθ ι 
παράλειψθ των ανωτζρω, οι οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι 
τρίτων, κα καταβάλει δε κάκε ποςό για βλάβθ ι/και ηθμιά που προκλικθκε από πράξθ ι 
παράλειψθ των ανωτζρω.  Ειδικότερα θ αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε ποςό 
εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κτλ., που ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα 
όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ωσ ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου, προκειμζνου θ 
αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά κτλ. αποηθμίωςθ, 
πρζπει να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ 
Υπθρεςίασ.  Εφόςον θ Υπθρεςία δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω 
ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ (ειδικζσ ι άλλου είδουσ εντολι ι 
εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ του Αναδόχου κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ 
για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ εκχωρείται ςτθν Υπθρεςία και θ αςφαλιςτικι εταιρεία 
αποδζχεται από τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ ςχετικι αποηθμίωςθ ςτθν Υπθρεςία 
μετά από αίτθςθ τθσ τελευταίασ για το ςκοπό αυτό.  Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του 
Αναδόχου ςτθν Υπθρεςία με κανζνα τρόπο δεν τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ και 
υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

(5) Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά του ΚτΕ, τθσ Υπθρεςίασ, 
των εντεταλμζνων οργάνων τθσ, των ςυμβοφλων τθσ, των ςυνεργατϊν τθσ και των υπαλλιλων 
τουσ ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, όχι θκελθμζνθ, των 
ανωτζρω προςϊπων. 

(6) Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, να τροποποιθκεί ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ 
αςφαλιςτικισ εταιρίασ τόςο προσ τον Ανάδοχο όςο και προσ τθν Υπθρεςία. 

(7) Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων, κα καλφπτεται και θ ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ ι/και 
των Συμβοφλων τθσ ι/και του προςωπικοφ των, που απορρζει από το Άρκρο 922 του Αςτικοφ 
Κϊδικα (Ευκφνθ Ρροςτιςαντοσ). 

 
12. ΑΝΩΤΕΑ ΒΛΑ ΑΚΟ 12.1 - Οριςμόσ τθσ ανωτζρασ βίασ 

Ωσ ανωτζρα βία ορίηονται, περιοριςτικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτζρω περιςτάςεισ που αποδεδειγμζνα 
επθρεάηουν τθν ομαλι εξζλιξθ των εργαςιϊν: 
1) πόλεμοσ, εχκροπραξίεσ, ειςβολι εχκρικισ δφναμθσ ςτθ χϊρα, αντάρτικθ δράςθ, επανάςταςθ, 
τρομοκρατικι ενζργεια, ςταςίαςθ ι κατάλυςθ τθσ ςυνταγματικισ τάξθσ τθσ χϊρασ, εμφφλιοσ πόλεμοσ, 
2) βίαιθ διατάραξθ τθσ τάξθσ από πρόςωπα ξζνα προσ τον Ανάδοχο, τουσ υπεργολάβουσ του και το 
προςωπικό του, γενικι απεργία εργαηομζνων, γενικι ανταπεργία εργοδοτϊν, 
3) ανεφρεςθ κεκρυμμζνων πυρομαχικϊν, εκρθκτικϊν υλϊν ι ναρκϊν, ιονίηουςα ακτινοβολία ι μόλυνςθ 
ραδιενζργειασ, εφόςον οι τελευταίεσ δεν οφείλονται ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του ι του προςωπικοφ του, 
4) άλλεσ αιτίεσ, που δεν εξαιροφνται ρθτά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, και: 
ί . που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, και 
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ίί. που δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν κατά τθν προςφορά και για τισ οποίεσ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ 
του άρκρου 388 του Αςτικοφ Κϊδικα, και  
iii. που δεν ιταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραποφν ι να υπερνικθκοφν μετά τθν επζλευςι τουσ με ενζργειεσ 
εκ μζρουσ ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

ΑΚΟ 12.2 - Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία 

Εφόςον ζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ παρεμποδίηεται ι προβλζπεται να παρεμποδιςτεί ςτθν εκτζλεςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων εξ αιτίασ ανωτζρασ βίασ, τότε κα ειδοποιιςει εγγράφωσ το άλλο μζροσ για το 
γεγονόσ ι τισ περιςτάςεισ που αποτελοφν τθν υπόψθ ανωτζρα βία και κα κακορίςει λεπτομερϊσ τισ 
υποχρεϊςεισ τισ οποίεσ παρεμποδίηεται ι κα παρεμποδιςτεί να εκπλθρϊςει. Θ ειδοποίθςθ κα κατατεκεί εντόσ 
ανατρεπτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα που το κατακζτον κιγόμενο μζροσ ζλαβε γνϊςθ ι 
κα ζπρεπε να είχε λάβει γνϊςθ του γεγονότοσ ι τθσ περίςταςθσ που αποτελεί κατά τθν άποψι του ανωτζρα 
βία. Πταν πρόκειται για ζργο που ζχει περατωκεί και δεν ζχει ακόμα παραλθφκεί οριςτικά, θ ανωτζρω 
προκεςμία ορίηεται ςε είκοςι (20) θμζρεσ. 
Ανεξάρτθτα από τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, θ επίκλθςθ ανωτζρασ βίασ δεν κα ιςχφςει για 
υποχρεϊςεισ οποιουδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ αναφορικά με τθν καταβολι οφειλομζνων προσ ςτο 
άλλο μζροσ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ. 

ΑΚΟ 12.3 - Κακικον για τθ μείωςθ κακυςτεριςεων 
 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςε κάκε περίπτωςθ, κα καταβάλλουν κάκε εφλογθ προςπάκεια για τθν 
ελαχιςτοποίθςθ των κακυςτεριςεων, που τυχόν κα επζλκουν ωσ αποτζλεςμα ανωτζρασ βίασ, κατά τθν 
εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων. 
Το φερόμενο ωσ κιγόμενο μζροσ, όταν αρκοφν οι ςυνκικεσ ανωτζρασ βίασ που το αφοροφν, υποχρεοφται να 
ειδοποιιςει εγγράφωσ το άλλο μζροσ. 

ΑΚΟ 12.4 - Συνζπειεσ ανωτζρασ βίασ 

Πταν ο Ανάδοχοσ φζρεται να είναι το κιγόμενο μζροσ που παρεμποδίηεται ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 
του υποχρεϊςεων από ανωτζρα βία, για τθν οποία υπεβλικθ θ ζγγραφθ ειδοποίθςθ κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 12.2 (Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία) τθσ παροφςασ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Άρκρου 157 του Ν. 
4412/2016. 

ΑΚΟ 12.5 - Ανωτζρα βία που επθρεάηει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ υπεργολάβοσ, ακόμα και εγκεκριμζνοσ από τθν Υπθρεςία, δικαιοφται, ςτα πλαίςια 
τθσ ςφμβαςισ του ι τυχόν άλλθσ ςυμφωνίασ, ειδικότερθσ αντιμετϊπιςθσ εξ αιτίασ ανωτζρασ βίασ που 
προςδιορίηεται με όρουσ πρόςκετουσ, ευρφτερουσ ι ευνοϊκότερουσ από εκείνουσ που ορίηονται ςτο παρόν 
άρκρο 12.1 (Οριςμόσ τθσ ανωτζρασ βίασ), θ υπόψθ υποχρζωςθ ειδικότερθσ αντιμετϊπιςθσ δεν αναγνωρίηεται 
ωσ ιςχυρι από τον Διμο και ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τθν απαίτθςθ τθσ πλιρουσ εκπλιρωςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ζναντι του Διμου κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

ΑΚΟ 12.6 - Ρροαιρετικι λφςθ, πλθρωμι και αποδζςμευςθ 

Εφόςον θ εκτζλεςθ όλων ςχεδόν των υπό εξζλιξθ ζργων παρεμποδίηεται επί μια ςυνεχι χρονικι περίοδο που 
υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) μινεσ, εξ αιτίασ περιςτάςεων ανωτζρασ βίασ που ζχουν γνωςτοποιθκεί ςφμφωνα με 
το άρκρο 12.2 (Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία) τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει λφςθ τθσ 
ςφμβαςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8.13 (Διακοπι εργαςιϊν- Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ) τθσ παροφςασ. 

13. ΑΞΛΩΣΕΛΣ. ΔΛΑΦΟΕΣ ΚΑΛ ΔΛΑΛΤΘΣΛΑ  

ΑΚΟ 13.1 - Αξιϊςεισ Αναδόχου 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 174 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΚΟ 13.2 - Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 175 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΚΟ 13.3 - Διαιτθτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 176 του Ν. 4412/2016. 

14. ΤΕΛΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ ΑΚΟ 14.1 - Τελικζσ Διατάξεισ 

14.1.2 Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του προχποτίκεται ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει γνϊςθ των 
δυςχερειϊν ςτθν περιοχι των ζργων (όπωσ γίνεται λεπτομερειακι αναφορά ςε άλλεσ κζςεισ των τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ) των ςτοιχείων εδάφουσ (με τυχόν ςφνταξθ από μζρουσ του γεωλογικισ μελζτθσ και εκτζλεςθ 
δικϊν του γεωτριςεων ι και φρεάτων και δικι του γεωτεχνικι αξιολόγθςθ) και είναι απόλυτα ενιμεροσ των 
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ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου από κάκε πλευρά, τθσ κατάςταςθσ των απαλλοτριϊςεων και του τρόπου που 
κα αποδοκεί ελεφκερθ θ ςυνολικά απαιτοφμενθ λωρίδα για τθν εκτζλεςθ των ζργων, πθγϊν και υλικϊν κάκε 
είδουσ κ.λ.π., όπωσ και των ενδεχομζνων δυςχερειϊν και κακυςτεριςεων, από οποιοδιποτε λόγο ι τθν 
παρζμβαςθ Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ και ότι ζχει λάβει υπόψθ του, ότι δεν κα του αναγνωριςκεί καμία 
απαίτθςθ ςχετικι με αποηθμίωςθ κατά οποιονδιποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικϊν ςυνκθκϊν, των 
κακυςτεριςεων, των δυςχερειϊν κάκε είδουσ και τζλοσ ότι ζχει μελετιςει τα υπάρχοντα εγκεκριμζνα 
διαγράμματα τθσ μελζτθσ, κακϊσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία που ςυνιςτοφν, μαηί με αυτιν τθν Ε.Σ.Υ., τθ βάςθ 
τθσ προςφοράσ του. 

14.1.3 Ππωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για 
οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, από οποιαδιποτε αιτία 
που ζχει ςχζςθ με το ζργο. 

          Μυτιλινθ  Απρίλιοσ 2020 

 

Οι Συντάξαντεσ 

         

 

Ταμβακζλλθ Βαςιλεία 

   Αγρ. Τοπογράφοσ Μθχανικόσ ΡΕ 

 

 

Αποςτολζλθσ Νικόλαοσ 

Θλεκτρ/γοσ Μθχ/κοσ ΡΕ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ  Τμιματοσ 

Κτιρ/ων – Συγκ/ων &Λιμ/ων Εργων 

 

 

 

Ανδρζασ Ραπαχριςτοφόρου          

Ρολιτικόσ Μθχ/κόσ  ΤΕ                                              

Κ Ε Ω  Θ Κ Θ Κ Ε 

Θ Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ   ΤΥΔΜ 

 

 

 

Δζςποινα Μακρι 

Μθχ/γοσ.Μθχ/κοσ  ΤΥΔΜ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                  

  

ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ  

Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

ΣΜΘΜΑ :ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ 
ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ» 
 

  Προχπολογιςμόσ      : 180.996,48  € 
                                                                         

Χρθματοδότθςθ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΜΟΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 2020(2018Ε04700023) 

  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ    ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΚΑΙ   ΥΓΕΙΑΣ 

( Φ.Α.Υ ) 

 

 

1. ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 
Ν. 1568/1985 

Κ.Υ.Α. 88555/3293/88 

Ρ.Δ. 294/88 

Ρ.Δ. 17/18-1-1996 

Ρ.Δ. 305/1996 

 

 

2.  ΓΕΝΛΚΑ 
 

2.1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ και ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ  
 Με τθν παροφςα μελζτθ προχπολογιςμοφ 180.996,48 με 17% ΦΡΑ προβλζπεται θ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ» 

ΑΚΛΒΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν Μόρια Μυτιλινθσ του Διμου Μυτιλινθσ(πρϊθν Διμου 

Λζςβου).   
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2.2. ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ 
Δεν απαιτείται. 

 

2.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
ΚΥΛΟΣ του ζργου είναι ο Διμοσ Μυτιλινθσ  που εκπροςωπείται από το Δθμοτικό του 

Συμβοφλιο.  

Ο ΕΡΛΒΛΕΡΟΝΤΑΣ των εκτελοφμενων εργαςιϊν ορίηεται από τθν Δ/ντρια τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ του Διμου Λζςβου  

 

2.4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
Ο ανάδοχοσ κα αναδειχκεί με ανοιχτι δθμοπραςία με το ςφςτθμα του επιμζρουσ  ποςοςτοφ 

ζκπτωςθσ όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

 

2.5. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Ωσ χρόνοσ περαίωςθσ των επεμβάςεων ορίηεται το χρονικό διάςτθμα των δϊδεκα (12) μθνϊν 

από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ . Ο Ανάδοχοσ κα προγραμματίςει και κα ολοκλθρϊςει τισ 

οχλοφςεσ εργαςίεσ κατά τισ περιόδουσ διακοπϊν και όποτε είναι κλειςτά τα ςχολεία. Για τισ 

υπόλοιπεσ δε εργαςίεσ κα οργανϊςει, ςε ςυνεννόθςθ με τον επιβλζποντα το εργοτάξιό του, οφτωσ 

ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ όχλθςθ των διδαςκόντων και των μακθτϊν και να ςυνεχιςτεί θ 

απρόςκοπτθ λειτουργία του ςχολείου. 

 

2.6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ  
Σφμφωνα και με τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Μελζτθσ του ζργου , οι εργαςίεσ που προβλζπεται 

να εκτελεςτοφν είναι οικοδομικζσ , χωματουργικζσ και θλεκτρομθχανολογικζσ. Ο αρικμόσ των 

εργαηόμενων που κα εργάηονται ςυγχρόνωσ ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο δεν προβλζπεται  να υπερβεί 

τουσ  τζςςερεισ  (4) για κάκε κατθγορία εργαςιϊν και τουσ είκοςι ςυνολικϊσ. 

 

2.7. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ 
ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ  

Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ οφείλει να  απαςχολεί ςυνεχϊσ ςτο 

εργοτάξιο τουλάχιςτον ζναν ΡΟΛΛΤΛΚΟ Μθχανικό  ΡΕ και ζναν Μθχανολόγο Μθχανικό ΤΕ . 

 

2.8. ΤΝΣΟΝΙΣΘ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΠΟΝΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ 
ΤΝΣΑΚΣΘ ΣΟΤ Φ.Α.Τ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε οριςμό Συντονιςτι ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν 

διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου και ο οποίοσ κα παρακολουκεί τθν ορκι τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ 

και αςφάλειασ, όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία και ςτο παρόν τεφχοσ. Ραράλλθλα 

κα αςχολείται με τθ ςυμπλιρωςθ του Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. αν προκφπτουν αλλαγζσ ι περαιτζρω 

παρατθριςεισ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

Ο ςυντονιςτισ αςφαλείασ κα είναι ειδικότθτασ πολιτικοφ ι μθχανολόγου  μθχανικοφ και κα 

απαςχολείτε ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 294/88. 

Ραράλλθλα ο ανάδοχοσ πριν τθσ ζναρξθ των εργαςιϊν, υποχρεοφται να προβεί ςε εκ των 

προτζρων γνωςτοποίθςθ προσ τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ ςφμφωνα με το προεδρικό 

διάταγμα 305/96, παρ. 12-13, άρκρο 3. 
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Επίςθσ κα ςυμπλθρϊνεται ανελλιπϊσ το Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ κακϊσ και ειδικό 

Βιβλίο Ατυχθμάτων. 

   

3. ΜΘΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
 

3.1. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
Σφμφωνα με τθν τεχνικι ζκκεςθ και τον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ προβλζπεται να γίνουν 

εργαςίεσ :  

1. Αντικατάςταςθ κουφωμάτων ςτο ίδιο άνοιγμα. 

2. Κερμουγρομόνωςθ του δϊματοσ του κτθρίου. 

3. Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ. 

4. Σποραδικά επιχρίςματα όπου αυτά απαιτοφνται. 

5.. Χρωματιςμόσ εςωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου όπου απαιτείται. 

6. Αντικατάςταςθ ερμαρίων και νεροχφτθ κουηίνασ 

7. Αποξιλωςθ παλαιοφ και τοποκζτθςθ νζου ακλθτικοφ ελαςτικοφ τάπθτα ςτο  γιπεδο μπάςκετ  

8.Καταςκευι φρεατίου και αγωγοφ για τθν ςυλλογι και απομάκρυνςθ των όμβριων τθσ αυλισ 

9. Χωματουργικζσ εργαςίεσ(εξυγίανςθ και οδοςτρωςία) για τθν δθμιουργία βοθκθτικισ ειςόδου 

και χϊρου ςτάκμευςθσ  ςτο ςχολείο 

 
Αναλυτικι περιγραφι των εκτελοφμενων εργαςιϊν γίνεται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι που ςυνοδεφει 
τθν παροφςα μελζτθ. 

 

 

3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕ ΜΕΛΕΣΘ  
Αναλυτικά οι παραδοχζσ, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ και οι προδιαγραφζσ των 

χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι τθσ αρμοδίωσ κεωρθμζνθσ 

μελζτθσ.  

Λδιαίτερθ ζμφαςθ ζχει δοκεί ςτθν εφαρμογι των κανονιςμϊν περί προςβάςεωσ των 

εμποδιηόμενων ατόμων ςτα δθμόςια κτίρια. 

 

3.3. ΧΕΔΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Τα τεφχθ τθσ μελζτθσ ςυνοδεφονται από : 

 

- τοπογραφικι αποτφπωςθ 
 

4. ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 
 

- Δεν ανατίκεται δουλειά ςε κανζνα άτομο αν δεν είναι ςωματικά και πνευματικά κατάλλθλο 
γι’ αυτιν. 
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- Πλα τα άτομα ςτο εργοτάξιο πρζπει να φοροφν κατάλλθλο κράνοσ αςφαλείασ. Εξαιροφνται οι 
χϊροι των γραφείων, υγιεινισ, ανάπαυςθσ και οι καμπίνεσ φορτθγϊν, φορτωτϊν και 
οχθμάτων. 

- Πλα τα άτομα ςτο εργοτάξιο πρζπει να φοροφν κατάλλθλα υποδιματα. Θ ελάχιςτθ απαίτθςθ 
για τα υποδιματα εργαςίασ είναι να ζχουν προςτατευτικι μεταλλικι επζνδυςθ για τα 
δάχτυλα κα τθ ςόλα. 

- Θ αςφαλισ προςζγγιςθ και ζξοδοσ πρζπει να εξαςφαλίηεται ςε όλεσ τισ εργαςίεσ και χϊρουσ. 
- Πλοι οι οδθγοί και χειριςτζσ εξοπλιςμοφ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν οδικι ςιμανςθ 

του εργοταξίου. 
- Πλα τα άτομα πρζπει να ςυμμορφϊνονται  με τθν ςιμανςθ αςφαλείασ του εργοταξίου. 
- Φωτιζσ με ςκοπό τθ κζρμανςθ δεν επιτρζπονται ςτο εργοτάξιο. 
- Απαγορεφεται θ χριςθ αλκοόλ ςτουσ χϊρουσ του εργοταξίου. 
- Κανζνα άτομο δεν κα ξεκινά τθν εργαςία του εάν δεν είναι κατάλλθλα ντυμζνο. Οι εργάτεσ 

δεν επιτρζπεται να φοροφν ελαφριά ροφχα , ςορτσ, και να είναι γυμνοί από τθ μζςθ και πάνω. 
- Θ είςοδοσ για εργαςία ςε περιοριςμζνοι χϊρο δεν επιτρζπεται εάν δεν εκδοκεί και 

επικυρωκεί γραπτι άδεια. 
- Κανζνα άτομο δεν επιτρζπεται να επαναπροςδιορίςει , απομακρφνει , τροποποιιςει, χαλάςει 

, καταςτρζψει κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ςιμανςθ ι εξοπλιςμό αςφαλείασ. 
- Πλο το προςωπικό είναι υποχρεωμζνο να αναφζρει οποιαδιποτε αναςφαλι κατάςταςθ 

εργαςίασ και να απευκυνκεί για βοικεια αν δεν μπορεί να τθν ελζγξει μόνο του. 
- Το εργοτάξιο πρζπει να διατθρείτε κακαρό. Πλα τα ςκουπίδια πρζπει να εναποτίκενται ςτουσ 

παρεχόμενουσ κάδουσ απορριμμάτων. 
- Καμία εργαςία να μθν ξεκινά εάν δεν υπάρχει ο κατάλλθλοσ φωτιςμόσ. 
- Μόνο εξουςιοδοτθμζνα άτομα να χειρίηονται τον εξοπλιςμό του εργοταξίου. 
- Τα υλικά και γενικότερα οποιοδιποτε ςτοιχείο κα μποροφςε κατά τισ μετακινιςεισ να κζςει 

ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηόμενων, κα ςτακεροποιείτε με κατάλλθλο 
και αςφαλι τρόπο. 

- Κα υπάρχει ευκρινισ και εμφανισ ςιμανςθ και  περίφραξθ του εργοταξιακοφ χϊρου  και 
γενικότερα  του χϊρου όπου εκτελοφνταν εργαςίεσ. 

- Πλα τα οχιματα ,τα χωματουργικά μθχανιματα αλλά και τα μθχανιματα διακίνθςθσ  
υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

o κα χρθςιμοποιοφνται ςωςτά και από πρόςωπα  εφοδιαςμζνα με τισ απαιτοφμενεσ 
άδειεσ (οι οδθγοί και οι χειριςτζσ κα ζχουν λάβει τθ ςχετικι εκπαίδευςθ) ςφμφωνα  
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία . 

o κα λαμβάνονται όλα τα προλθπτικά μζτρα ,ϊςτε να αποφεφγεται θ πτϊςθ τουσ ςε 
χϊρουσ εκςκαφισ και νερό. 

o Κα ζχουν όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία, άδειεσ κλπ που αφοροφν τα μθχανιματα ι τον 
οδθγό και κα είναι ςτθν διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 

o Οι εγκαταςτάςεισ και γενικά ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ διατθροφνται ςε καλι 
κατάςταςθ λειτουργίασ. 

 

 

5. ΕΛΑΧΙΣΕ ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 
 

 τακερότθτα, αντοχι και ςτερεότθτα. 
Τα υλικά και γενικότερα οποιοδιποτε ςτοιχείο που κα μποροφςε κατά τισ μετακινιςεισ να κζςει ςε 

κίνδυνο τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων πρζπει να  ςτακεροποιείται με κατάλλθλο και 

αςφαλι τρόπο. 

Θ πρόςβαςθ ςτισ ςτζγεσ ι ςε οποιαδιποτε άλλθ επιφάνεια καταςκευαςμζνθ από υλικά μθ επαρκοφσ 

αντοχισ επιτρζπεται μόνον εφόςον παρζχεται ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ ι τα  κατάλλθλα μζςα 

προκειμζνου θ εργαςία να διεξαχκεί κατά τρόπο αςφαλι. 
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Οι κινθτζσ ι ςτακερζσ κζςεισ εργαςίασ που βρίςκονται ςε φψοσ ι ςε βάκοσ πρζπει να είναι ςτερεζσ 

και ςτακερζσ ανάλογα με: 

     α.   Τον αρικμό των εργαηομζνων που βρίςκονται ςε αυτζσ 

     β.   Τα ανϊτατα φορτία που ενδζχεται να φζρουν και τθν 

          κατανομι τουσ. 

     γ.   Τισ εξωτερικζσ επιδράςεισ που είναι δυνατόν να 

          υποςτοφν. 

Αν τα υποςτθρίγματα και τα υπόλοιπα ςτοιχεία των κζςεων αυτϊν δεν διακζτουν εγγενι ευςτάκεια, 

πρζπει να εξαςφαλίηεται θ ευςτάκεια τουσ με κατάλλθλα και αςφαλι μζςα ςτερζωςθσ, ϊςτε να 

αποφεφγεται οποιαδιποτε άκαιρθ ι ακοφςια  μετακίνθςθ του ςυνόλου ι τμθμάτων των εν λόγω 

κζςεων εργαςίασ. 

Θ ςτακερότθτα και θ ςτερεότθτα των κζςεων εργαςίασ πρζπει να ελζγχονται κατάλλθλα, ιδίωσ μετά 

από ενδεχόμενθ αλλαγι του φψουσ ι του βάκουσ των κζςεων αυτϊν. 

 

 Αποκικευςθ υλικϊν 
Οι αποκθκευτικοί χϊροι διατθροφνται κακαροί και τακτοποιθμζνοι. 

ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΛ το κάπνιςμα ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ. 

Αποφεφγεται όςο το δυνατόν θ χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων. 

Υπάρχουν επαρκι πυροςβεςτικά μζςα και κατάλλθλα ςυντθρθμζνα. 

Υπάρχει ςιμανςθ για τθ κζςθ των πυροςβεςτιρων και των διόδων διαφυγισ. 

ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΛ θ πρόςβαςθ ςτουσ μθ ζχοντεσ εργαςία. 

Οι εργαηόμενοι κάνουν χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ. 

Θ αποκικευςθ των υλικϊν γίνεται με το προκακοριςμζνο ςχζδιο αποκικευςθσ. 

Υπάρχει ςιμανςθ για τθ κζςθ των υλικϊν ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο. 

Τα υλικά είναι αςφαλιςμζνα από τυχόν πτϊςθ ι κφλιςθ τουσ. 

 

 Πτϊςεισ αντικειμζνων. 
Οι εργαηόμενοι  πρζπει να προφυλάςςονται, εφόςον είναι τεχνικά εφικτό, από τισ πτϊςεισ 

αντικειμζνων με μζςα  ςυλλογικισ προςταςίασ. 
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Τα υλικά και ο εξοπλιςμόσ πρζπει να φυλάςςονται ι να ςτοιβάηονται κατά τρόπο ϊςτε να 

αποφεφγεται θ κατάρρευςθ ι ανατροπι τουσ. 

Εφόςον είναι αναγκαίο, πρζπει να προβλζπονται ςτεγαηόμενοι διάδρομοι ςτο εργοτάξιο ι να 

κακίςταται αδφνατθ θ πρόςβαςθ  ςτισ επικίνδυνεσ ηϊνεσ. 

 

 Εγκαταςτάςεισ διανομισ ενζργειασ. 
Οι εγκαταςτάςεισ πρζπει να ςχεδιάηονται, να καταςκευάηονται και να χρθςιμοποιοφνται οφτωσ ϊςτε 

να μθν αποτελοφν κίνδυνο πυρκαγιάσ ι ζκρθξθσ και να παρζχουν ςτουσ εργαηομζνουσ τθν 

απαραίτθτθ προςταςία κατά των κινδφνων θλεκτροπλθξίασ από  άμεςθ ι ζμμεςθ επαφι. 

Κατά το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, τθν επιλογι του υλικοφ και των διατάξεων προςταςίασ κα πρζπει 

να λαμβάνονται υπόψθ το είδοσ και θ ιςχφσ τθσ διανεμόμενθσ ενζργειασ, θ επίδραςθ εξωτερικϊν 

παραγόντων και θ τεχνικι ικανότθτα των ατόμων που ζχουν πρόςβαςθ ςε τμιματα τθσ 

εγκατάςταςθσ. 

Οι εγκαταςτάςεισ διανομισ ενζργειασ του εργοταξίου, ιδίωσ οι εγκαταςτάςεισ που υπόκεινται ςε 

εξωτερικζσ επιδράςεισ, πρζπει να ελζγχονται και να ςυντθροφνται τακτικά. 

Οι προχπάρχουςεσ τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου εγκαταςτάςεισ πρζπει να εντοπίηονται, 

να ελζγχονται και να  επιςθμαίνονται ευκρινϊσ. 

Εφόςον υπάρχουν εναζριοι θλεκτροφόροι αγωγοί, πρζπει να εκτρζπονται ζξω από το εργοτάξιο είτε 

να τίκενται εκτόσ τάςθσ. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρζπει να τοποκετοφνται φράγματα ι 

προειδοποιθτικά ςιματα προκειμζνου τα οχιματα και οι εγκαταςτάςεισ να παραμζνουν ςε 

απόςταςθ. Σε περίπτωςθ που οχιματα του εργοταξίου οφείλουν να περάςουν κάτω από τουσ 

αγωγοφσ αυτοφσ, πρζπει να γίνονται οι  κατάλλθλεσ προειδοποιιςεισ και να λαμβάνεται θ 

κατάλλθλθ εναζρια προςταςία. 

 

 Οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου. 
Οι οδοί διαφυγισ και οι ζξοδοι κινδφνου πρζπει να  παραμζνουν ελεφκερεσ και να οδθγοφν με το 

ςυντομότερο  δυνατό τρόπο ςε αςφαλι περιοχι. 

Σε περίπτωςθ κινδφνου, όλεσ οι κζςεισ εργαςίασ κα πρζπει να  μποροφν να εκκενϊνονται γριγορα 

και υπό ςυνκικεσ μζγιςτθσ αςφάλειασ για τουσ εργαηομζνουσ. 

Ο αρικμόσ, θ κατανομι και οι διαςτάςεισ των οδϊν διαφυγισ και εξόδων κινδφνου εξαρτϊνται από τθ 

χριςθ, τον εξοπλιςμό  και τισ διαςτάςεισ του εργοταξίου και των χϊρων εργαςίασ, κακϊσ και από το 

μζγιςτο αρικμό των ατόμων που μπορεί να     βρίςκονται εκεί. 

Οι ειδικζσ οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου πρζπει να επιςθμαίνονται ςφμφωνα με το Ρ.Δ.105/95 

"Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ ι και υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με 
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τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ " (67/Α). Θ ςιμανςθ αυτι πρζπει να ζχει τθν απαραίτθτθ αντοχι και να 

τοποκετείται ςε κατάλλθλα ςθμεία. 

Οι οδοί διαφυγισ, οι ζξοδοι κινδφνου, όπωσ και οι διάδρομοι κυκλοφορίασ και οι κφρεσ πρόςβαςθσ ς' 

αυτοφσ, δεν πρζπει να φράςςονται από αντικείμενα, ϊςτε να μποροφν να  χρθςιμοποιθκοφν 

ανεμπόδιςτα ανά πάςα ςτιγμι. 

Σε περίπτωςθ βλάβθσ του φωτιςμοφ, οι οδοί διαφυγισ και οι ζξοδοι κινδφνου που χρειάηονται 

φωτιςμό πρζπει να διακζτουν εφεδρικό φωτιςμό επαρκοφσ ζνταςθσ. 

 

 Πυρανίχνευςθ και πυρόςβεςθ. 
Ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του εργοταξίου και τισ  διαςτάςεισ και τθ χριςθ των χϊρων, τον 

υπάρχοντα εξοπλιςμό, τα φυςικά και χθμικά χαρακτθριςτικά των χρθςιμοποιουμζνων ουςιϊν και 

υλικϊν  κακϊσ και το μζγιςτο αρικμό των ατόμων     που μποροφν να βρίςκονται εκεί, πρζπει να 

προβλζπεται επαρκισ αρικμόσ κατάλλθλων πυροςβεςτικϊν μζςων και, εφόςον  χρειάηεται, 

ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ και ςυςτιματα ςυναγερμοφ. 

Τα εν λόγω πυροςβεςτικά μζςα, οι ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ και τα ςυςτιματα ςυναγερμοφ πρζπει να  

ελζγχονται και να ςυντθροφνται τακτικά. Ρρζπει να πραγματοποιοφνται δοκιμζσ  και αςκιςεισ κατά 

τακτά χρονικά διαςτιματα. 

Τα μθ αυτόματα (χειρωνακτικά) πυροςβεςτικά μζςα πρζπει να είναι εφκολα προςιτά, εφχρθςτα και 

να επιςθμαίνονται ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 105/95 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ 

ι και υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν  οδθγία 92/58/ΕΟΚ" (67/Α). Θ ςιμανςθ αυτι 

πρζπει να ζχει τθν     απαραίτθτθ  αντοχι και να τοποκετείται ςε κατάλλθλα ςθμεία. 

 

 Αεριςμόσ 
Λαμβανομζνων υπόψθ των μεκόδων εργαςίασ και τθσ ςωματικισ προςπάκειασ τθν οποία 

καταβάλλουν οι εργαηόμενοι, πρζπει να  προβλζπεται θ παροχι κακαροφ αζρα ςε επαρκείσ 

ποςότθτεσ. 

Εάν χρθςιμοποιείται  εγκατάςταςθ αεριςμοφ, πρζπει να τθρείται ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ 

και να μθν εκκζτει τουσ εργαηομζνουσ ςε ρεφματα αζρα που βλάπτουν τθν υγεία. 

Ρρζπει να προβλζπεται ςφςτθμα ελζγχου για τθν αναγγελία των βλαβϊν, εφόςον αυτό είναι 

απαραίτθτο για τθν υγεία των εργαηομζνων. 
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Αποκζςεισ και ρφποι που ενδζχεται να ενζχουν άμεςο κίνδυνο για τθν υγεία των εργαηομζνων, λόγω 

μόλυνςθσ του ειςπνεόμενου αζρα, πρζπει να κακαρίηονται ταχζωσ. 

 

 Ζκκεςθ ςε ειδικοφσ κινδφνουσ 
Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει να εκτίκενται ςε θχοςτάκμεσ  βλαβερζσ  για τθν υγεία τουσ οφτε ςε 

εξωτερικζσ βλαβερζσ επιδράςεισ (π.χ. αζρια, ατμοί, ςκόνεσ). 

Εάν οι εργαηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι να ειςζρχονται ςε  ηϊνεσ όπου ο αζρασ ενδζχεται να 

περιζχει τοξικζσ ι βλαβερζσ ουςίεσ, να ζχει χαμθλι περιεκτικότθτα ςε οξυγόνο ι τζλοσ να  είναι 

εφφλεκτοσ, ο αζρασ εντόσ των ηωνϊν αυτϊν πρζπει να     ελζγχεται και πρζπει να λαμβάνονται 

όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν πρόλθψθ κάκε κινδφνου. 

Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εκτίκενται ςε επικίνδυνθ ατμόςφαιρα κλειςτοφ 

χϊρου και πρζπει τουλάχιςτον να παρακολουκοφνται ςυνεχϊσ από ζξω και να  λαμβάνονται όλεσ οι 

απαραίτθτεσ προφυλάξεισ προκειμζνου να     μπορεί να τουσ παραςχεκεί αποτελεςματικι και 

άμεςθ βοικεια. 

 

 Θερμοκραςία 
Θ κερμοκραςία ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του ανκρϊπινου 

οργανιςμοφ κατά το χρόνο εργαςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εφαρμοηόμενεσ  μεκόδουσ εργαςίασ, 

τθ ςωματικι προςπάκεια που καταβάλλουν οι εργαηόμενοι και τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ των 

εποχϊν του ζτουσ. 

 

 Φυςικόσ και τεχνθτόσ φωτιςμόσ των κζςεων εργαςίασ, των χϊρων και των οδϊν 
κυκλοφορίασ ςτο εργοτάξιο. 

Οι κζςεισ εργαςίασ, οι χϊροι και οι οδοί κυκλοφορίασ πρζπει όςο είναι δυνατό να διακζτουν επαρκι 

φυςικό φωτιςμό και να φωτίηονται κατάλλθλα και επαρκϊσ με τεχνθτό φωτιςμό κατά τθ διάρκεια τθσ 

νφχτασ και όταν το φωσ τθσ θμζρασ δεν επαρκεί  εφόςον είναι απαραίτθτο, πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται φορθτζσ πθγζσ φωτιςμοφ με προςταςία κατά των κραδαςμϊν. Το χρϊμα του 

τεχνθτοφ φωτόσ δεν πρζπει να αλλοιϊνει ι να επθρεάηει τθν οπτικι αντίλθψθ των ςθμάτων ι των 

πινακίδων ςιμανςθσ. 
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Οι εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ των χϊρων, των κζςεων εργαςίασ  και των οδϊν κυκλοφορίασ πρζπει 

να τοποκετοφνται κατά τρόπο ϊςτε το είδοσ του προβλεπομζνου φωτιςμοφ να μθ δθμιουργεί  

κίνδυνο εργατικοφ ατυχιματοσ. 

Οι χϊροι, οι κζςεισ εργαςίασ και οι οδοί κυκλοφορίασ ςτουσ  οποίουσ οι εργαηόμενοι είναι ιδιαίτερα 

εκτεκειμζνοι ςε κινδφνουσ λόγω βλάβθσ του τεχνθτοφ φωτιςμοφ πρζπει να είναι  εφοδιαςμζνοι με 

φωτιςμό αςφαλείασ επαρκοφσ ζνταςθσ. 

 

 Θφρεσ και πφλεσ 
Οι ςυρόμενεσ κφρεσ πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα αςφάλειασ το  οποίο να αποτρζπει τον 

εκτροχιαςμό και τθν πτϊςθ τουσ. Οι κφρεσ και οι πφλεσ που ανοίγουν προσ τα πάνω πρζπει να   

είναι εφοδιαςμζνεσ με ςφςτθμα αςφάλειασ, το οποίο να τισ εμποδίηει να ξαναπζφτουν. 

Οι κφρεσ και οι πφλεσ που βρίςκονται πάνω ςτισ οδοφσ διάςωςθσ πρζπει να επιςθμαίνονται 

κατάλλθλα. 

Ακριβϊσ δίπλα από τισ πφλεσ που προορίηονται, κυρίωσ για τθν προςπζλαςθ οχθμάτων, και εφόςον θ 

διάβαςθ για τουσ πεηοφσ δεν είναι αςφαλισ, πρζπει να υπάρχουν κφρεσ για τθν κυκλοφορία των 

πεηϊν ευκρινϊσ επιςθμαινόμενεσ και μονίμωσ  ελεφκερεσ. 

Οι μθχανικζσ κφρεσ και πφλεσ πρζπει να λειτουργοφν χωρίσ  κίνδυνο ατυχιματοσ για τουσ 

εργαηομζνουσ και να ζχουν, για περίπτωςθ κινδφνου, μθχανιςμοφσ ακινθτοποίθςθσ εφκολα 

αναγνωρίςιμουσ και προςιτοφσ και να μποροφν, ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ παροχισ ενζργειασ, να 

ανοίγουν με χειροκίνθτο  μθχανιςμό, εκτόσ εάν ανοίγουν αυτόματα. 

Οι κφρεσ κινδφνου πρζπει να ανοίγουν προσ τα ζξω. 

Οι κφρεσ κινδφνου δεν πρζπει να είναι κλειςτζσ, κατά τρόπο  που να μθν μπορεί να τισ ανοίξει 

οιοδιποτε, εφκολα και  αμζςωσ, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρόμενων και περιςτρεφόμενων κυρϊν ωσ  κυρϊν κινδφνου. 

Στισ διαφανείσ κφρεσ πρζπει να τοποκετείται επιςιμανςθ, ςτο φψοσ των ματιϊν. 

Οι κφρεσ και πφλεσ που ανοίγουν και προσ τισ δυο κατευκφνςεισ πρζπει να είναι διαφανείσ ι να ζχουν 

διαφανι φατνϊματα. 

Εφόςον οι διαφανείσ ι διαφϊτιςτεσ επιφάνειεσ των κυρϊν και πυλϊν δεν είναι καταςκευαςμζνεσ 

από υλικά αςφαλείασ και υπάρχει κίνδυνοσ τραυματιςμοφ των εργαηομζνων από τυχόν  κραφςματα 

τουσ, οι επιφάνειεσ αυτζσ πρζπει να   προςτατεφονται από χτυπιματα που μποροφν να 

προκαλζςουν τθ κραφςθ τουσ. 
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 Οδοί κυκλοφορίασ - Ηϊνεσ κινδφνου. 
Οι οδοί κυκλοφορίασ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα  κλιμακοςτάςια, οι ςτακερζσ κλίμακεσ, οι 

αποβάκρεσ και οι ράμπεσ φόρτωςθσ, πρζπει να υπολογίηονται, να τοποκετοφνται, να διευκετοφνται 

και να καταςκευάηονται ζτςι ϊςτε να  μποροφν να χρθςιμοποιοφνται εφκολα, με πλιρθ αςφάλεια 

και ςφμφωνα με τον προοριςμό τουσ, χωρίσ οι εργαηόμενοι που  απαςχολοφνται κοντά ςε αυτζσ τισ 

οδοφσ κυκλοφορίασ να     διατρζχουν οιονδιποτε κίνδυνο. 

Ο υπολογιςμόσ των διαςτάςεων των οδϊν κυκλοφορίασ προςϊπων ι και εμπορευμάτων, 

περιλαμβανόμενων και εκείνων όπου πραγματοποιοφνται φορτϊςεισ και εκφορτϊςεισ, πρζπει να 

γίνεται με βάςθ το αναμενόμενο αρικμό χρθςτϊν και το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ. Εφόςον δια των 

εν λόγω οδϊν κυκλοφορίασ διζρχονται μεταφορικά μζςα, πρζπει να προβλζπεται επαρκισ απόςταςθ 

αςφαλείασ ι αποτελεςματικά μζςα προςταςίασ για  τουσ άλλουσ χριςτεσ. Οι οδοί αυτοί πρζπει να 

επιςθμαίνονται ευκρινϊσ, να ελζγχονται τακτικά και να ςυντθροφνται. 

Οι οδοί κυκλοφορίασ οχθμάτων πρζπει να βρίςκονται ςε επαρκι απόςταςθ από κφρεσ, πφλεσ, 

διαβάςεισ πεηϊν, διαδρόμουσ και κλιμακοςτάςια. 

Εφόςον ςτο εργοτάξιο υπάρχουν ηϊνεσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ, οι ηϊνεσ αυτζσ κα πρζπει να είναι 

εφοδιαςμζνεσ με ςυςτιματα  που εμποδίηουν τθν είςοδο μθ εξουςιοδοτθμζνων εργαηομζνων. 

Ρρζπει να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία των εργαηομζνων ςτουσ οποίουσ 

επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτισ επικίνδυνεσ ηϊνεσ. Οι επικίνδυνεσ ηϊνεσ πρζπει να  επιςθμαίνονται 

ευκρινϊσ. 

 

 Αποβάκρεσ και ράμπεσ φόρτωςθσ. 
Οι αποβάκρεσ και οι ράμπεσ φόρτωςθσ εκφόρτωςθσ πρζπει να  ανταποκρίνονται ςτισ διαςτάςεισ 

του μεταφερομζνου φορτίου. 

Οι αποβάκρεσ φόρτωςθσ - εκφόρτωςθσ πρζπει να διακζτουν μια τουλάχιςτον ζξοδο. 

Οι ράμπεσ  φόρτωςθσ - εκφόρτωςθσ πρζπει να προςφζρουν  αςφάλεια ςτουσ εργαηόμενουσ κατά 

τθσ πτϊςθσ. 
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 Χϊροσ για τθν ελευκερία κινιςεων ςτθ κζςθ εργαςίασ. 
Θ επιφάνεια τθσ κζςθσ εργαςίασ πρζπει να υπολογίηεται κατά τρόπο ϊςτε το προςωπικό να διακζτει 

επαρκι ελευκερία για τισ  δραςτθριότθτεσ του, λαμβάνοντασ υπόψθ κάκε παρόντα απαραίτθτο 

εξοπλιςμό ι υλικό. 

 

 Πρϊτεσ βοικειεσ 
Ο εργοδότθσ οφείλει να εξαςφαλίςει τθν κακ' οιανδιποτε ςτιγμι παροχι πρϊτων βοθκειϊν 

περιλαμβανομζνου και του  ειδικά εκπαιδευμζνου προςωπικοφ. 

Ρρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθ μεταφορά των εργαηομζνων που υφίςτανται ατφχθμα ι 

παρουςιάηουν αιφνίδια αδιακεςία προκειμζνου να τουσ παραςχεκεί        ιατρικι βοικεια. 

Σε περίπτωςθ που είναι απαραίτθτο λόγω του μεγζκουσ του εργοταξίου ι του  είδουσ των 

δραςτθριοτιτων, πρζπει να προβλζπονται ζνασ ι περιςςότεροι χϊροι πρϊτων βοθκειϊν. 

Οι χϊροι πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να είναι κατάλλθλα εξοπλιςμζνοι με τισ απαραίτθτεσ 

εγκαταςτάςεισ και υλικά πρϊτων βοθκειϊν, να είναι εφκολα προςπελάςιμοι  με φορεία και να 

φζρουν ςιμανςθ ςφμφωνα με το Ρ.Δ.105/95 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ ι 

και υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ" (67/Α). 

Υλικό πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να υπάρχει ςε όλα τα μζρθ  που είναι απαραίτθτο λόγω των 

ςυνκθκϊν εργαςίασ. Το υλικό αυτό πρζπει να φζρει κατάλλθλθ ςιμανςθ και να  είναι ευπρόςιτο. 

Θ διεφκυνςθ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου τθσ τοπικισ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να 

επιςθμαίνεται ευκρινϊσ. 

 

 

 Χϊροι υγιεινισ και υγειονομικόσ εξοπλιςμόσ. 
Αποδυτιρια και ιματιοφυλάκια. 

Στθ διάκεςθ των εργαηομζνων πρζπει να τίκενται κατάλλθλα αποδυτιρια, εφόςον είναι 

υποχρεωμζνοι να φοροφν ειδικά ροφχα εργαςίασ και δεν μπορεί για λόγουσ          υγείασ ι 

ευπρζπειασ, να τουσ ηθτθκεί να αλλάηουν ςε άλλο χϊρο. Τα αποδυτιρια αυτά πρζπει να είναι  

ευπρόςιτα, να ζχουν επαρκι χωρθτικότθτα και να είναι εξοπλιςμζνα με κακίςματα. 
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Τα αποδυτιρια πρζπει να ζχουν επαρκείσ διαςτάςεισ και να διακζτουν εξοπλιςμό ο οποίοσ να 

επιτρζπει ςε κάκε  εργαηόμενο να ςτεγνϊνει, εφόςον είναι απαραίτθτο, τα ροφχα εργαςίασ του και 

τα προςωπικά του ροφχα και αντικείμενα, και να τα κλειδϊνει. Εάν οι ςυνκικεσ  εργαςίασ το 

απαιτοφν (π.χ. επικίνδυνεσ ουςίεσ, υγραςία, ρφποι) τα ροφχα εργαςίασ πρζπει να μποροφν να 

φυλάςςονται ξεχωριςτά από τα προςωπικά ροφχα και  αντικείμενα. 

Στθ διάκεςθ των εργαηομζνων πρζπει να τίκενται ξεχωριςτά αποδυτιρια για άνδρεσ και γυναίκεσ. 

Εφόςον δεν απαιτοφνται αποδυτιρια, κάκε εργαηόμενοσ πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςθ του ζνα χϊρο 

που να μπορεί να κλειδϊνει τα  ροφχα του και τα προςωπικά του αντικείμενα. 

Ντουσ (καταιωνιςτιρεσ) και νιπτιρεσ. 

Εφόςον επιβάλλεται από το είδοσ εργαςίασ ι για λόγουσ υγιεινισ, οι εργαηόμενοι πρζπει να ζχουν 

ςτθ διάκεςθ τουσ τα κατάλλθλα ντουσ ςε επαρκι αρικμό. 

Ρρζπει να προβλζπονται χωριςτζσ αίκουςεσ ντουσ, για άνδρεσ και γυναίκεσ. 

Οι αίκουςεσ ντουσ πρζπει να ζχουν επαρκείσ διαςτάςεισ προκειμζνου ο κάκε εργαηόμενοσ να μπορεί 

να τισ  χρθςιμοποιεί άνετα και υπό τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ υγιεινισ. 

Τα ντουσ πρζπει να ζχουν ηεςτό και κρφο τρεχοφμενο  νερό. 

Εφόςον δεν απαιτοφνται αίκουςεσ ντουσ, πρζπει να υπάρχει επαρκισ αρικμόσ          

κατάλλθλων νιπτιρων με τρεχοφμενο νερό (εφόςον είναι  απαραίτθτο, ηεςτό) κοντά ςτισ κζςεισ 

εργαςίασ και τα  αποδυτιρια. Ρρζπει να προβλζπονται χωριςτοί νιπτιρεσ, για άνδρεσ  και γυναίκεσ 

εφόςον αυτό είναι απαραίτθτο για λόγουσ ευπρζπειασ. 

Εάν οι αίκουςεσ ντουσ ι νιπτιρων και τα αποδυτιρια είναι χωριςτά κα πρζπει να επικοινωνοφν με 

ευκολία μεταξφ τουσ. 

Αποχωρθτιρια και νιπτιρεσ. 

Οι εργαηόμενοι πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ ειδικοφσ χϊρουσ με επαρκι αρικμό 

αποχωρθτθρίων και  νιπτιρων, ςφμφωνα με τθν υγειονομικι διάταξθ        Γ1/9900/27.11.74  

"Ρερί υποχρεωτικισ καταςκευισ αποχωρθτιρίων| (1266/Β) που τροποποιικθκε με τισ  αποφάςεισ 

Γ1/2400/26.3.75 (371/Β) και Αιβ/2055/4.3.80 (338/Β) και οι οποίοι πρζπει να βρίςκονται κοντά ςτθ 

κζςθ εργαςίασ, ςτουσ χϊρουσ ανάπαυςθσ, ςτα αποδυτιρια και ςτουσ χϊρουσ ντουσ ι νιπτιρων. 
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Χϊροι ανάπαυςθσ και καταλφματα. 

Οι εργαηόμενοι πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ  ευπρόςιτουσ χϊρουσ ανάπαυςθσ ι και 

καταλφματα ςφμφωνα  με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Οι χϊροι ανάπαυςθσ ι / και τα καταλφματα πρζπει να ζχουν επαρκείσ διαςτάςεισ και να διακζτουν 

τραπζηια και κακίςματα με ράχθ ςε αρικμό που να αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των εργαηομζνων. 

Αν δεν υπάρχουν τζτοιοι χϊροι, πρζπει να τίκενται ςτθ διάκεςθ του προςωπικοφ άλλοι χϊροι για 

παραμονι κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων. 

Στθν περίπτωςθ των μονίμων καταλυμάτων, και εφόςον δεν χρθςιμοποιοφνται ςε ζκτακτεσ μόνον 

περιςτάςεισ, αυτά πρζπει να περιλαμβάνουν επαρκείσ χϊρουσ υγιεινισ και υγειονομικό εξοπλιςμό, 

εντευκτιριο και αναπαυτιριο. Ρρζπει επίςθσ να είναι εφοδιαςμζνοι με κρεβάτια, ερμάρια τραπζηια 

και κακίςματα με ράχθ ανάλογα με τον  αρικμό των εργαηομζνων και να ανταποκρίνονται, 

ενδεχομζνωσ, ςτθν παρουςία εργαηομζνων και των δφο φφλων. 

Στουσ χϊρουσ ανάπαυςθσ και ςτα καταλφματα πρζπει να προβλζπονται κατάλλθλα μζτρα για τθν 

προςταςία των μθ  καπνιςτϊν από τθν όχλθςθ του καπνοφ. 

 

 Ζγκυεσ  και γαλουχοφςεσ μθτζρεσ. 
Οι ζγκυεσ και οι  γαλαχοφςεσ μθτζρεσ πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να κατακλίνονται προσ 

ανάπαυςθ ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ. 

 

 Εργαηόμενοι με ειδικζσ ανάγκεσ. 
Οι χϊροι εργαςίασ πρζπει να είναι διαρρυκμιςμζνοι ζτςι ϊςτε  να λαμβάνονται υπόψθ, κατά 

περίπτωςθ, οι απαιτιςεισ των εργαηομζνων με ειδικζσ ανάγκεσ. Θ διάταξθ αυτι εφαρμόηεται,  ιδίωσ, 

για τισ κφρεσ, τισ οδοφσ επικοινωνίασ, τα κλιμακοςτάςια, τα ντουσ, τουσ νιπτιρεσ, τα αποχωρθτιρια  

και τισ κζςεισ εργαςίασ τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφν ι ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται άμεςα εργαηόμενοι με 

ειδικζσ ανάγκεσ. 

 

 Διάφορεσ διατάξεισ. 
Ο περιβάλλον χϊροσ και θ περίμετροσ του εργοταξίου πρζπει να ζχουν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ 

και περίφραξθ, ϊςτε να είναι ευκρινϊσ ορατοί και  αναγνωρίςιμοι. 



 

 94 

Στθ διάκεςθ των εργαηομζνων ςτο εργοτάξιο πρζπει να τίκεται πόςιμο νερό και, ενδεχομζνωσ ζνα 

άλλο κατάλλθλο μθ αλκοολοφχο ποτό ςε επαρκι ποςότθτα, τόςο          ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, 

όςο και κοντά ςτισ κζςεισ εργαςίασ τουσ. 

Στουσ εργαηομζνουσ πρζπει να παρζχονται ευκολίεσ για να λαμβάνουν τα γεφματα τουσ κάτω από 

ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ και ενδεχομζνωσ ευκολίεσ για να παραςκευάηουν τα γεφματα τουσ κάτω 

από ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ. 

 

6. ΕΙΔΙΚΕ ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ 
- Θ καταςκευι ικριωμάτων κα προςεχκεί ιδιαιτζρωσ.  
- Κζςεισ κεντρικϊν παροχϊν δικτφων και κεντρικϊν διακοπτϊν, κα ςθμανκοφν ϊςτε να μθν 

προκλθκοφν βλάβεσ αλλά και επικίνδυνεσ  καταςτάςεισ για τθν υγεία των εργαηομζνων κατά 
τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. Λδιαιτζρωσ κα προςεχκοφν οι εγκαταςτάςεισ του παλαιοφ 
κτιρίου, κατά τισ εργαςίεσ κακαιρζςεων. 

- Κζςεισ εξόδων κινδφνου και πυροςβεςτικζσ φωλζεσ κα επιςθμανκοφν. 
- Ομοίωσ κα γίνουν ςυνεννοιςεισ για τα δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 

 

7. ΟΔΘΓΙΕ ΚΑΙ ΧΡΘΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
Πλεσ οι εργαςίεσ των οικοδομικϊν κα γίνουν από ζμπειρο προςωπικό. 

Οι εργαςίεσ που αφοροφν τθν εγκατάςταςθ κζρμανςθσ, κα γίνουν από αδειοφχο 

κερμουδραυλικό. 

Ομοίωσ για τισ λοιπζσ Θ/Μ εργαςίεσ, κα χρθςιμοποιθκεί εξειδικευμζνο προςωπικό. 

Μετά τθν αποπεράτωςθ ιδιαίτερθ μζριμνα κα δοκεί ςτον ζλεγχο όλων των εγκαταςτάςεων 

για τυχόν κακοτεχνίεσ που μπορεί να δθμιουργιςουν προβλιματα ςτθν λειτουργία του κτιρίου. 

Κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ κα πρζπει μία φορά το χρόνο να γίνεται ςυντιρθςθ τθσ 

εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ  από αδειοφχο ςυντθρθτι.  

Τζλοσ κα πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα για τθν απαραίτθτθ ςυντιρθςθ των λοιπϊν μερϊν 

του ζργου . 

 

Ρροςοχι ςτισ πτϊςεισ εργαηομζνων και υλικϊν όταν κτίηονται εξωτερικοί τοίχοι και λιψθ 

κατάλλθλων μζτρων 

        ΜΥΤΛΛΘΝΘ 2020         

   Οι Συντάξαντεσ Μθχανικοί  ΔΤΥΔΜ 

 

                                                                            

Νικόλαοσ Αποςτολζλθσ    Βάςω Ταμβακζλλθ 

Θλεκτρ/γόσ Μθχ/κόσ ΡΕ      Αγρ. Τοπογράφοσ Μθχ/κοσ ΡΕ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                  

  

ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ  

Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

ΣΜΘΜΑ :ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ 
ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ» 
 

  Προχπολογιςμόσ      : 180.996,48  € 
                                                                         

Χρθματοδότθςθ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΜΟΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ   2020(2018Ε04700023) 

 

ΣΧΕΔΙΟ    ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΚΑΙ   ΥΓΕΙΑΣ 

( Σ.Α.Υ ) 

 

1. ΓΕΝΛΚΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ  

 

 Με τθν παροφςα μελζτθ προχπολογιςμοφ 180.996,48 με 17% ΦΡΑ προβλζπεται θ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ 

ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΡΙΑ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ 

 

 

2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν Μόρια Μυτιλινθσ του Διμου Μυτιλινθσ(πρϊθν Διμου Λζςβου).   

 

8. ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ 
Δεν απαιτείται. 

 

 ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΚΥΛΟΣ του ζργου είναι ο Διμοσ Μυτιλινθσ που εκπροςωπείται από το Δθμοτικό του 

Συμβοφλιο. 

Οι ΕΡΛΒΛΕΡΟΝΤΕΣ των εκτελοφμενων εργαςιϊν ορίηονται από τθν Δ/ντρια τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ του Διμου Λζςβου  

 

9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΑΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 
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1. Αντικατάςταςθ κουφωμάτων ςτο ίδιο άνοιγμα. 

2. Κερμουγρομόνωςθ του δϊματοσ του κτθρίου. 

3. Σποραδικά επιχρίςματα όπου αυτά απαιτοφνται. 

4. Χρωματιςμόσ εςωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου όπου απαιτείται. 

5. Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ. 

6. Αντικατάςταςθ ερμαρίων-νεροχφτθ κουηίνασ 

7. Αποξιλωςθ παλαιοφ και τοποκζτθςθ νζου ακλθτικοφ ελαςτικοφ τάπθτα ςτο  

    γιπεδο μπάςκετ  

8.Καταςκευι φρεατίου και αγωγοφ για τθν ςυλλογι και απομάκρυνςθ των  

   όμβριων τθσ αυλισ 

9. Χωματουργικζσ εργαςίεσ(εξυγίανςθ και οδοςτρωςία) για τθν δθμιουργία  

   βοθκθτικισ ειςόδου και χϊρου ςτάκμευςθσ  ςτο ςχολείο  

 

 

 

10. ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΘΓΙΕ 
- Οι εργαςίεσ μποροφν να εκτυλίςςονται παράλλθλα και με τθ ςειρά που αναφζρονται 

ανωτζρω (όχι δεςμευτικά). 
- Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τισ οδθγίεσ του επιβλζποντα, τουσ 

κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ κακϊσ και τισ οδθγίεσ των αντίςτοιχων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.. 
- Τα υλικά κα αποκθκεφονται ςτον αφλειο χϊρο. 
- Θ προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και θ κυκλοφορία εντόσ αυτοφ δεν απαιτεί ιδιαίτερεσ εργαςίεσ.  
- Δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά που χριηουν ιδιαίτερου τρόπου αποκομιδισ. 
- Κα υπάρχει ειδικά διαμορφωμζνοσ χϊροσ για χριςθ ωσ αποδυτιρια και wc του προςωπικοφ. 

Επίςθσ κα δίδεται θ δυνατότθτα ςτο προςωπικό να λαμβάνει τα γεφματά του ςε 
ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ ενϊ κα τουσ διατίκεται πόςιμο νερό.  

- Κα εξαςφαλίηεται θ παροχι πρϊτων βοθκειϊν κακ’ όλθ τθν διάρκεια του εκτελοφμενου 
ζργου. 

- Οι εργαηόμενοι και οι εκπρόςωποί τουσ κα ενθμερϊνονται για όλα τα απαιτοφμενα μζτρα 
αςφαλείασ όπωσ προβλζπονται από τα τεφχθ Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και τθ ςχετικι νομοκεςία. Οι 
παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ κα είναι κατανοθτζσ. 

 

11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ 
 

Στισ κατωτζρω παραγράφουσ αναφζρονται τα ςημεία ιδιαιτζρου προςοχήσ που πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ και να τθροφνται κατά τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ και πρζπει να ακολουκοφνται 

αυςτηρώσ. 
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Γενικϊσ κα ακολουκοφνται τα αναφερόμενα ςτο Ρ.Δ.1073/81 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια 

οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτοσ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ». Το ανωτζρω διάταγμα οφείλει να το διατθρεί ο Συντονιςτισ 

Αςφαλείασ μαηί με τα παρόντα τεφχθ. 

 

1. Χριςθ αντιςτθρίξεων : ΟΧΙ 
 Μελζτθ και επικεϊρθςθ και των αντιςτθρίξεων από τον επιβλζποντα μθχανικό. 
 Τα αποτελζςματα των ελζγχων και των επικεωριςεων καταχωροφνται ςτο Θμερολόγιο 

Μζτρων Αςφαλείασ τθσ Εργαςίασ. 
 Μθχανιματα και υλικά να μθν τοποκετοφνται κοντά ςτισ εκςκαφζσ, άλλωσ να λαμβάνονται 

υπόψθ για τον υπολογιςμό των αντιςτθρίξεων. 
 Θ αντιςτιριξθ πρζπει να τοποκετείται και να απομακρφνεται χωρίσ να κζτει ςε κίνδυνο τουσ 

εργαηόμενουσ. 
 Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθν αντιςτιριξθ πρζπει να μπορεί να γίνει με αςφάλεια. 
 Θ αντιςτιριξθ των όμορων καταςκευϊν ςτισ εκςκαφζσ είναι ικανοποιθτικι και υλοποιείται με 

κατάλλθλα υλικά. 
 Θ αντιςτιριξθ δεν δθμιουργεί κινδφνουσ για τθν κίνθςθ των εργαηομζνων ι τρίτων ι τθσ 

κυκλοφορίασ γενικά. 
 Γίνεται ςχολαςτικόσ ζλεγχοσ τθσ αντιςτιριξθσ μετά από κάκε μθ προγραμματιςμζνο ι μθ ανα-

μενόμενο γεγονόσ. 
 Οι εργαηόμενοι μποροφν να κατζλκουν ςτθν εκςκαφι αφοφ ζχει τοποκετθκεί θ αντιςτιριξθ 

ςτα ςυγκεκριμζνα ςθμεία. 
 Πταν αντιςτθρίηονται κτίρια από όμορεσ εκςκαφζσ, οι εργαηόμενοι μποροφν να κατζλκουν 

ςτθν εκςκαφι αφοφ ζχει τοποκετθκεί θ αντιςτιριξθ ςτο ςφνολο τθσ. 
 

2. Εργαςίεσ εκςκαφϊν : ΝΑΙ 

 ΚΑΜΛΑ εκςκαφι δεν είναι ΑΣΦΑΛΘΣ. 

 Απαγορεφεται θ κάκοδοσ εργαηομζνων ςτθν εκςκαφι πριν το πζρασ των αναγκαίων μζτρων 
αςφάλειασ. 

 Ρριν τθν εκςκαφι απαιτείται ΕΕΥΝΑ του εδάφουσ. 
 Ρριν τθν εκςκαφι απαιτείται ζρευνα των ΥΡΟΓΕΛΩΝ ΔΛΚΤΥΩΝ. 
 Θ αντιςτιριξθ πρζπει (αν απαιτείται) να τοποκετείται ΕΓΚΑΛΑ και να ελζγχεται ςχολαςτικά 

από τον επιβλζποντα μθχανικό. 
 Οι εκςκαφζσ πρζπει να ΡΕΛΦΑΣΣΟΝΤΑΛ κατάλλθλα και πλιρωσ. 
 ΕΞΟΔΟΛ από τισ εκςκαφζσ (π.χ. ςκάλεσ) πρζπει να υπάρχουν ςε αποςτάςεισ μικρότερεσ των 24 

μζτρων μεταξφ τουσ. 
 Ο ΦΩΤΛΣΜΟΣ και ο ΑΕΛΣΜΟΣ βακζων τάφρων πρζπει να ελζγχεται. 
 Απαιτείται ΕΛΕΓΧΟΣ των εκςκαφϊν μετά από κάκε ιςχυρι βροχόπτωςθ. 
 ΑΡΑΓΟΕΥΟΝΤΑΛ αποκζςεισ υλικϊν και εργαλείων ςε απόςταςθ μικρότερθ των 60εκ. από το 

χείλοσ του πρανοφσ. 
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΛ θ εργαςία ςε τάφρουσ όταν ζχουν πλθμμυρίςει. 
 Επιβάλλεται πρόβλεψθ ΑΡΟΟΘΣ όμβριων. 
 ΑΝΤΛΣΤΘΛΞΘ όλων των κακζτων ςτοιχείων ι ΜΕΤΑΚΕΣΘ τουσ όπου κινδυνεφουν από τθν 

εκςκαφι. 
 Αςφαλισ ΓΕΦΥΩΣΘ τάφρων για τθ διζλευςθ οχθμάτων και πεηϊν. 
 Απαγορεφεται θ ΥΡΟΣΚΑΦΘ μθχανθμάτων. 
 Απαγορεφεται θ εργαςία ςτο ΡΟΔΛ του πρανοφσ βακιϊν εκςκαφϊν αν δεν λθφκοφν ειδικά 

μζτρα. 
 Τα επιςφαλι και προεξζχοντα τμιματα κα κατακρθμνίηονται. 
 

3. Εργαςίεσ ςκυροδζτθςθσ : ΟΧΙ 

 Θ βαρζλα κα ζχει ςτακμεφςει κατάλλθλα, χωρίσ να δθμιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλθμα. 
 Θ πρζςα κα ζχει ςτακμεφςει κατάλλθλα, χωρίσ να δθμιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλθμα και 

ζχει ςτακεροποιθκεί με τθ χριςθ ποδαρικϊν. 
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 Θ ανάπτυξθ τθσ μποφμασ δεν ζρχεται ςε επαφι με εναζρια δίκτυα ενζργειασ ι τθλεπικοινω-
νίασ. 

 Το ςκυρόδεμα ρζει από τθ βαρζλα ςτθν πρζςα χωρίσ να χφνεται κάτω. 
 1-1 επικοινωνία μεταξφ του χειριςτι τθσ πρζςασ και του ςθμείου ςκυροδζτθςθσ είναι εξαςφα-

λιςμζνθ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςκυροδζτθςθσ. 
 Το προςωπικό που χειρίηεται το ςωλινα τθσ πρζςασ φορά μπότεσ αςφάλειασ, γυαλιά, γάντια, 

κράνοσ και κατάλλθλα ροφχα εργαςίασ. 
 Κανζνα άτομο δεν περιφζρεται άςκοπα ςτο χϊρο ςκυροδζτθςθσ 
 Υπάρχει κατάλλθλθ προςταςία από πτϊςθ από φφοσ και δεν ζχει αφαιρεκεί για τθ 

ςκυροδζτθςθ κανζνα προςτατευτικό ςτοιχείο. 
 Κάκε ςθμείο ςκυροδζτθςθσ είναι προςβάςιμο με αςφάλεια. 
 Κάκε κζςθ εργαςίασ είναι αςφαλισ. 
 Ο δονθτισ είναι κατάλλθλοσ και θ μεταφορά του και θ εργαςία με αυτόν είναι άνετθ και 

αςφαλισ. 
 Ράντα δφο άτομα κρατοφν το ςωλινα ζκχυςθσ. 
 Ράντα εργάηονται δφο άτομα ςτο δονθτι, ζνασ το χειρίηεται και ζνασ επιβλζπει το περικϊριο 

του καλωδίου. 
 

4. Κίνδυνοσ από αςτοχία του εδάφουσ (κατολιςκιςεισ, καταρρεφςεισ, υποχωριςεισ πρανϊν) 
 : ΟΧΙ  
 

5. Εργαςίεσ κατεδάφιςθσ – εκτεταμζνεσ κακαιρζςεισ : ΟΧΙ 
 Οι εργαςίεσ κατεδάφιςθσ δεν ξεκινοφν πριν τοποκετθκεί θ προβλεπόμενθ από τθ μελζτθ αντι-

ςτιριξθ και ο υπεφκυνοσ μθχανικόσ δϊςει ςχετικι άδεια, μετά από επικεϊρθςθ τθσ αντιςτι-
ριξθσ. Λςχφουν γενικά τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο περί αντιςτθρίξεων. 

 Θ μελζτθ αντιςτιριξθσ πρόςοψθσ πρζπει να είναι λεπτομερισ προςδιορίηοντασ μζτρα για τθν 
αςφάλεια τθσ κατεδάφιςθσ του υπολοίπου κτιρίου, τθσ ανζγερςθσ τθσ νζασ καταςκευισ και 
τθσ απομάκρυνςθσ τθσ αντιςτιριξθσ. 

 Θ αντιςτιριξθ των όμορων καταςκευϊν ςτισ κατεδαφίςεισ κα είναι ικανοποιθτικι και 
υλοποιείται με κατάλλθλο υλικά. 

 Ρροςοχι ςτισ πτϊςεισ εργαηομζνων και υλικϊν και λιψθ κατάλλθλων μζτρων 
 

6. Εργαςίεσ τοιχοποιιϊν : ΝΑΙ 

 Απαιτείται αςφαλισ μεταφορά υλικϊν ςτον τόπο εργαςίασ. 
 Ρρζπει να μειϊνεται θ χειρονακτικι μεταφορά υλικϊν. 
 Τα υλικά να μεταφζρονται ςε παλζτεσ αν είναι δυνατό και να αποκθκεφονται προςωρινά 

κοντά ςτουσ χϊρουσ που ςθκϊνονται οι τοίχοι. 
 Ρροςοχι ςτισ πτϊςεισ εργαηομζνων και υλικϊν όταν κτίηονται εξωτερικοί τοίχοι και λιψθ 

κατάλλθλων μζτρων. 
 Ρροςοχι ςτισ πτϊςεισ εργαηομζνων και υλικϊν όταν χρθςιμοποιοφνται ςκαλωςιζσ. 
 Οι ςκαλωςιζσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τισ προδιαγραφζσ. 
 Ρρζπει να αποφεφγεται υπερφόρτωςθ ςτο επίπεδο εργαςίασ πάνω ςτθ ςκαλωςιά. 
 Οι ςκαλωςιζσ πρζπει να ζχουν αρκετό πλάτοσ για να τοποκετοφνται υλικά πάνω ςε αυτζσ. 
 Οι ςκαλωςιζσ πρζπει να ζχουν αρκετι αντοχι για να τοποκετοφνται υλικά πάνω ςε αυτζσ. 
 

7. Εργαςίεσ βαφϊν – επιχριςμάτων  : ΝΑΙ 

 Εκτίμθςθ των κινδφνων ςτουσ οποίουσ εκτίκενται οι εργαηόμενοι από τθ χριςθ των επικίνδυ-
νων υλικϊν. 

 Λιψθ όλων των μζτρων προςταςίασ που πρζπει να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία των επι-
κίνδυνων υλικϊν. 

 Ελαχιςτοποίθςθ του αρικμοφ των εργαηομζνων που ζρχονται ςε επαφι με τα επικίνδυνα 
υλικά. 
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 Αποκλειςμόσ των επικίνδυνων χϊρων εργαςίασ με επικίνδυνα υλικά και ςιμανςθ απαγόρευ-
ςθσ ειςόδου. 

 Επιλογι κατάλλθλων μζςων ατομικισ προςταςίασ. 
 Συνεχισ χριςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ από τουσ εργαηόμενουσ. 
 Ενθμζρωςθ των εργαηομζνων για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ από τθ χριςθ επικίνδυνων υλικϊν 

και των επιπτϊςεων τουσ ςτθν υγεία τουσ. 
 Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων για το ςωςτό χειριςμό των επικίνδυνων υλικϊν και των ζκτα-

κτων ενεργειϊν ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 
 Επαρκισ αεριςμόσ ςτουσ χϊρουσ όπου γίνονται βαφζσ. 
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΛ θ δθμιουργία γυμνισ φλόγασ ι ςπινκιρα ςτουσ χϊρουσ βαφϊν, ιδιαίτερα 

τουσ κλειςτοφσ. 
 Ζλεγχοσ των ςκαλωςιϊν και των ςκαλϊν πριν τθ χριςθ. 
 Οι ςκαλωςιζσ να ζχουν προςτατευτικά κάγκελα και κιγκλιδϊματα. 
 

8. Εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ι αποξιλωςθσ υαλοπινάκων :ΝΑΙ 

 Θ χειρωνακτικι διακίνθςθ υαλοπινάκων πρζπει να είναι περιοριςμζνθ. 
 Να προτιμάται μθχανικόσ τρόποσ για τθν ανφψωςθ και μεταφορά των υαλοπινάκων ςτθν τελι-

κι κζςθ τοποκζτθςθσ τουσ. 
 Να προτιμάται τα κουφϊματα να ζρχονται με φορεμζνα τα τηάμια. 
 Θ χειρονακτικι διακίνθςθ να γίνεται ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ περί χειρονακτικισ διακί-

νθςθσ φορτίων και με χριςθ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ εργαςίασ. 
 Ο εξοπλιςμόσ εργαςίασ πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ. 
 Οι εργαηόμενοι να κάνουν χριςθ των κατάλλθλων μζςων ατομικισ προςταςίασ. 
 Να τθροφνται οι οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ των εργαλείων χειρόσ. 
 Οι εργαηόμενοι ςε φψθ να φζρουν εξοπλιςμό προςταςίασ από πτϊςθ και ηϊνθ-εργαλειοκικθ. 
 Οι φορθτζσ ςκάλεσ να ςτερεϊνονται καλά και να τθροφνται όλοι οι κανόνεσ αςφαλοφσ χριςθσ 

τουσ. 
 Οι εργαηόμενοι που αςχολοφνται με τθν τοποκζτθςθ υαλοπινάκων να ζχουν εμπειρία ςτον 

αςφαλι χειριςμό υαλοπινάκων. 
 

9. Εργαςία ςε ικριϊματα : ΝΑΙ 

 Ρλθρότθτα και ορκότθτα φακζλου μεταλλικισ ςκαλωςιάσ υποςτφλωςθσ (βεβαιϊςεισ, μελζτθ, 
κλπ). 

 Καταλλθλότθτα ςτοιχείων ςκαλωςιάσ. Κατάλλθλθ και ευκρινισ ςιμανςθ των ςτοιχείων μεταλ-
λικϊν ςκαλωςιϊν. 

 Μελζτθ του ξυλότυπου / μεταλλότυπου, ιδιαίτερα για μεγάλο κατακόρυφα ςτοιχεία φζροντα 
οργανιςμοφ. 

 Αςφαλισ μεταφορά και διακίνθςθ (μεταξφ ορόφων, χιλιομετρικϊν κζςεων κλπ) των ςτοιχείων 
υποςτφλωςθσ, αντιςτιριξθσ και καλουπϊματοσ. 

 Καταςκευι ςκαλωςιάσ ςφμφωνα με τθ μελζτθ (οδθγίεσ του καταςκευαςτι, ΡΔ 778/80 ι ειδι-
κι μελζτθ). 

 Ρροςταςία των εργαηομζνων ςτθ ςυναρμολόγθςθ ςκαλωςιάσ από πτϊςεισ από φφοσ. 
 Επίβλεψθ από υπεφκυνο άτομο. 
 Εξειδικευμζνο προςωπικό ςυναρμολόγθςθσ / αποςυναρμολόγθςθσ ςκαλωςιάσ και 

καταςκευισ καλουπϊματοσ. 
 Αςφαλείσ προςβάςεισ. Ρροςοχι ςε προςβάςεισ που απαιτοφνται ςε εξωτερικά ςτοιχεία του 

φζροντα οργανιςμοφ. 
 Ρρόβλεψθ αςφαλοφσ πρόςβαςθσ και εργαςίασ για ςιδερϊματα, ςκυροδετιςεισ, 

αποξθλϊςεισ.  
 Αςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ για καλουπατηιδεσ, ςιδεράδεσ, μπετατηιδεσ.  
 Επαρκισ αντιςτιριξθ.  
 Χριςθ Μ.Α.Ρ. των εργαηομζνων. 
 Ρερίφραξθ χϊρου πλακϊν και δοκϊν για αποφυγι πτϊςθσ προςωπικοφ. 
 Τα ικριϊματα κα ζχουν προςτατευτικά κιγκλιδϊματα ζναντι πτϊςθσ αντικειμζνων. 
 Ζλεγχοι τθσ ςκαλωςιάσ όπωσ προβλζπονται. 
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 Ζναρξθ καλουπϊματοσ μετά από άδεια του υπεφκυνου μθχανικοφ. 
 Ζναρξθ ξεκαλουπϊματοσ μετά από άδεια του υπεφκυνου μθχανικοφ. 
 Τα ικριϊματα πρζπει να ςχεδιάηονται, να καταςκευάηονται και να ςυντθροφνται ζτςι ϊςτε να 

μθν μποροφν να καταρρεφςουν ι να μετατοπιςκοφν τυχαία.  
 Τα δάπεδα εργαςίασ και τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ των ικριωμάτων  πρζπει να ζχουν τζτοια 

καταςκευι, διαςτάςεισ και προςτατευτικά μζτρα και να χρθςιμοποιοφνται με τζτοιο τρόπο 
ϊςτε να αποφεφγεται θ πτϊςθ προςϊπων ι θ ζκκεςθ τουσ ςε  πτϊςεισ αντικειμζνων.  

 Κα πρζπει να λαμβάνεται πρόνοια ϊςτε να αποφεφγονται ακοφςιεσ μετατοπίςεισ των κινθτϊν 
ικριωμάτων.  

 Τα ικριϊματα πρζπει να επικεωροφνται από τον επιβλζποντα μθχανικό ςτισ παρακάτω 
περιπτϊςεισ: 

     α.   Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ τουσ 

      β.   Στθ ςυνζχεια, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα 

γ.   Μετά από κάκε μετατροπι, περίοδο αχρθςτίασ, κακοκαιρία ι ςειςμικζσ δονιςεισ ι μετά 

από οποιεςδιποτε περιςτάςεισ  που μποροφν να επθρεάςουν τθν αντοχι ι τθ ςτακερότθτα  

τουσ. 

 Ο χϊροσ κάτω από ικριϊματα περιφράςςεται και απαγορεφεται θ είςοδοσ ς’ αυτόν. 
 

10. Εργαςία ςε κλίμακεσ : ΟΧΙ 
 Οι κλίμακεσ πρζπει να ζχουν επαρκι αντοχι και να ςυντθροφνται ςωςτά. 
 Ρρζπει επίςθσ να χρθςιμοποιοφνται ςωςτά, ςτα κατάλλθλα ςθμεία και ςφμφωνα με τθ χριςθ 

για τθν  οποία προορίηονται. 
 Οι κλίμακεσ κα χρθςιμοποιοφνται μόνο για ςφντομεσ και ελαφριζσ εργαςίεσ. 
 Κα επικεωροφνται και κα ελζγχονται τακτικά. 
 Οι εργαηόμενοι κα εκπαιδεφονται ςτο ςωςτό τρόπο ανφψωςθσ και ςτερζωςθσ των. 
 Το ζδαφοσ ςτιριξθσ πρζπει να είναι ςτακερό. 
 Δεν πρζπει να δθμιουργοφν κινδφνουσ ςτουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται. 
 Για το ανζβαςμα εργαλείων κα χρθςιμοποιοφνται ειδικοί ςάκοι ι εργαλειοκικεσ. 
 Εργαλεία που απαιτοφν και τα δφο χζρια για τθν λειτουργία τουσ δεν κα χρθςιμοποιοφνται ςε 

κλίμακεσ.  
 

11. Εργαςίεσ αλουμινοκαταςκευϊν : ΝΑΙ 

 Θ χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων να γίνεται ςφμφωνα με τθσ οδθγίεσ. 
 Τα μθχανιματα κοπισ και διαμόρφωςθσ του αλουμινίου να φζρουν προςτατευτικά ςτα 

επικίνδυνα ςθμεία τουσ. 
 Οι εργαηόμενοι να κάνουν χριςθ των απαραίτθτων μζςων ατομικισ προςταςίασ. 
 Να τθροφνται οι οδθγίεσ αςφαλοφσ λειτουργίασ και χειριςμοφ των θλεκτρικϊν εργαλείων. 
 Να λαμβάνονται όλα τα μζτρα για αποφυγι θλεκτροπλθξίασ. 
 Να τθροφνται οι οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ των θλεκτρικϊν εργαλείων και 

μθχανϊν. 
 Να τθροφνται οι οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ των εργαλείων χειρόσ. 
 Οι εργαηόμενοι ςε φψθ να φζρουν εξοπλιςμό προςταςίασ από πτϊςθ και ηϊνθ-εργαλειοκικθ. 
 Οι φορθτζσ ςκάλεσ να ςτερεϊνονται καλά και να τθροφνται όλοι οι κανόνεσ αςφαλοφσ χριςθσ 

τουσ. 
 

12. Εργαςίεσ δαπεδοςτρϊςεων : ΟΧΙ 

 Αςφαλισ μεταφορά υλικϊν δαπεδοςτρϊςεων. 
 Χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ όπου είναι απαραίτθτο. 
 Ομαλι και χωρίσ εμπόδιο κίνθςθ μζςα ςτο χϊρο. 
 Κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό. 
 Άριςτθ κατάςταςθ εργαλείων, 
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 Κατάλλθλοσ φωτιςμόσ και εξαεριςμόσ. 
 

13. Ξυλουργικζσ εργαςίεσ : ΝΑΙ 

 Καμία ξυλουργικι εργαςία ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΑΣΦΑΛΘΣ. 
 ΡΟΣΟΧΘ ΣΤΘΝ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΥΛΛΚΟΥ ΡΟΥ ΚΑ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΚΕΛ. 
 ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ζρευνα για τθ ςωςτι επιλογι των ξυλουργικϊν μθχανθμάτων, τθ διευκζτθςθ, τθν 

εγκατάςταςθ και τθ χριςθ τουσ. 
 ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ θ ςωςτι επιλογι εκπαιδευμζνων χειριςτϊν των μθχανθμάτων και ΕΡΑΚΘΣ 

ΕΡΛΒΛΕΨΘ κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 
 ΑΣΦΑΛΘΣ ΧΩΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ με επαρκι φωτιςμό, χαμθλό επίπεδο κορφβου, ελάχιςτθ ποςό-

τθτα απόβλθτων και γενικά εφφλεκτων υλικϊν. 
 ΕΡΑΚΘΣ ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των μθχανϊν. 
 ΑΡΑΛΤΕΛΤΕ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό ςτο κζμα τθσ 

ςυντιρθςθσ των μθχανϊν. 
 ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ Θ ΧΘΣΘ Μ.Α.Ρ. 
 Χριςθ ςυλλεκτϊν ςκόνθσ. 
 

14. Μεταλλουργικζσ εργαςίεσ : ΝΑΙ 

 Οι εργαςίεσ θλεκτροςυγκολλιςεωσ να γίνονται ςφμφωνα με τα μζτρα και τισ οδθγίεσ αςφά-
λειασ. 

 Θ χριςθ του τροχοφ να γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ και μόνο από 
ζμπειρουσ εργαηόμενουσ. 

 Θ χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων να γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ.  
 Πλα τα μθχανιματα να φζρουν τον προςτατευτικό και βοθκθτικό εξοπλιςμό τουσ.  
 Οι εργαηόμενοι να κάνουν χριςθ των απαραίτθτων μζςων ατομικισ προςταςίασ.  
 Να τθροφνται οι οδθγίεσ αςφαλοφσ λειτουργίασ και χειριςμοφ των θλεκτρικϊν εργαλείων.  
 Να λαμβάνονται όλα τα μζτρα για αποφυγι θλεκτροπλθξίασ.  
 Να τθροφνται οι οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ των θλεκτρικϊν εργαλείων και 

μθχανϊν. 
 Να τθροφνται οι οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ των εργαλείων χειρόσ.  
 Οι εργαηόμενοι ςε φψθ να φζρουν εξοπλιςμό προςταςίασ από πτϊςθ και ηϊνθ-εργαλειοκικθ.  
 Οι φορθτζσ ςκάλεσ να ςτερεϊνονται καλά και να τθροφνται όλοι οι κανόνεσ αςφαλοφσ χριςθσ 

τουσ. 
 

15. Κίνδυνοσ από εργαςία ςε φψοσ ( πζρατα πλακϊν, ανοίγματα,  κ.λ.π.) : ΝΑΙ 
 Οι πτϊςεισ από φψοσ πρζπει να προλαμβάνονται, ιδίωσ μζςω ςτερεϊν κιγκλιδωμάτων με 

επαρκζσ φψοσ που κα διακζτουν τουλάχιςτον ζνα εμπόδιο ςτθ ςτάκμθ του δαπζδου, ζνα  
χειρολιςκιρα και ενδιάμεςο οριηόντιο ςτοιχείο, ι άλλο     ιςοδφναμο μζςο, ςφμφωνα με 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Οι εργαςίεσ ςε φψοσ μποροφν να πραγματοποιοφνται μόνο με τθ βοικεια του κατάλλθλου 
εξοπλιςμοφ ι με μθχανιςμοφσ ςυλλογικισ προςταςίασ όπωσ κιγκλιδϊματα, εξζδρεσ ι δίχτυα  
προςταςίασ. Σε περίπτωςθ που θ χριςθ αυτϊν των μζςων δεν  είναι δυνατι λόγω τθσ φφςθσ 
των εργαςιϊν, πρζπει να  προβλζπονται τα κατάλλθλα μζςα πρόςβαςθσ και να 
χρθςιμοποιοφνται ηϊνεσ αςφαλείασ ι άλλεσ μζκοδοι αςφάλειασ  με αγκφρωςθ, με τισ 
προχπόκεςθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 Οι καιρικζσ ςυνκικεσ πρζπει να επιτρζπουν τισ εργαςίεσ ςε φψοσ. 
 Θ πρόςβαςθ πρζπει να είναι αςφαλισ. 
 Θ φυςικι κατάςταςθ, θ ψυχικι-πνευματικι κατάςταςθ και θ ψυχολογία του προςωπικοφ 

πρζπει να ελζγχεται, ιδιαίτερα για εργαςίεσ ςε μεγάλα φψθ. 
 Το προςωπικό πρζπει να είναι ζμπειρο ςε εργαςίεσ ςε φψοσ και εξοικειωμζνο με τισ ςυνκικεσ 

εκτζλεςθσ τζτοιων εργαςιϊν. 
 Τα μζςα ατομικισ προςταςίασ που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να ζχουν επιλεγεί με προςοχι 

για να μθν δθμιουργοφν προβλιματα 
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 Αν δεν εξαςφαλίηεται θ πτϊςθ υλικϊν και αντικειμζνων, θ περιοχι από κάτω πρζπει να απο-
μονϊνεται από κίνθςθ προςωπικοφ, τρίτων και εξοπλιςμοφ. 

 Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ απαιτείται αυςτθρι επίβλεψθ. 
 Τα υλικά και ο εξοπλιςμόσ να μεταφζρονται με ανυψωτικά μθχανιματα και όχι με τα χζρια. 
 Θ επιμικυνςθ των διχτφων και το ελεφκερο μικοσ τθσ ηϊνθσ δεν πρζπει να επιτρζπουν πρό-

ςκρουςθ ςε ςτακερά ςτοιχεία. 
 Κατά τθν εργαςία (για περίπτωςθ επείγουςασ αποχϊρθςθσ) και για τθν αποχϊρθςθ τα ςυςτι-

ματα προςπζλαςθσ παραμζνουν ςτθ κζςθ τουσ ι ζχουν αντικαταςτακεί από άλλα ιςοδφναμα 
ςε παρεχόμενθ αςφάλεια. 

 

16. Κίνδυνοσ από εργαςίεσ ςε φζροντεσ οργανιςμοφσ από μζταλλο ι ςκυρόδεμα, ξυλότυπουσ 
και  βαρζα προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία : ΝΑΙ  

 Οι φζροντεσ οργανιςμοί από μζταλλο ι ςκυρόδεμα και τα ςτοιχεία τουσ, οι ξυλότυποι, τα 
προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία ι τα προςωρινά ςτθρίγματα και οι          αντιςτθρίξεισ 
πρζπει να ςυναρμολογοφνται και να αποςυναρμολογοφνται υπό τθν επίβλεψθ αρμοδίου 
προςϊπου ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Ρρζπει να λαμβάνονται επαρκι προλθπτικά μζτρα για τθν προςταςία των εργαηομζνων από 
τουσ κινδφνουσ που  οφείλονται ςτο εφκραυςτο ι ςτθν προςωρινι αςτάκεια   ενόσ ζργου. 

 Οι ξυλότυποι, τα προςωρινά ςτθρίγματα και οι αντιςτθρίξεισ πρζπει να ςχεδιάηονται, να 
υπολογίηονται, να εκτελοφνται και να ςυντθροφνται ζτςι ϊςτε να αντζχουν χωρίσ κίνδυνο ςτισ 
καταπονιςεισ που  μπορεί να τουσ επιβλθκοφν. 
 

17. Κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ   : ΝΑΙ 
 Ρρζπει να λαμβάνονται όλα τα μζτρα που προβλζπονται από τουσ γενικοφσ κανόνεσ για τισ 

θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ.  
 Λδιαίτερθ προςοχι ςτθν εγκατάςταςθ τθσ προςωρινισ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ και ςτθν 

προςεκτικι απομόνωςθ των θλεκτρικϊν γραμμϊν που εργάηεται το προςωπικό και τθ χριςθ 
ειδικοφ εξοπλιςμοφ και εργαλείων κατάλλθλα ςυντθρθμζνων. 

 Ρροςοχι ςτθν φπαρξθ νεροφ πλθςίον των γραμμϊν θλεκτρικισ τροφοδότθςθσ. 

 Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ είναι κατάλλθλα προςτατευμζνθ από οποιαδιποτε φκορά και με 
τθν κατάλλθλθ προειδοποιθτικι ςιμανςθ. 

 Κατάλλθλθ γείωςθ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 
 Τα καλϊδια παροχισ ρεφματοσ ςτα διάφορα ςθμεία του εργοταξίου είναι κατάλλθλα προςτα-

τευμζνα και μακριά από διαδρόμουσ κυκλοφορίασ. 
 Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ επικεωροφνται και ςυντθροφνται τακτικά. 
 Οι θλεκτρολόγοι χρθςιμοποιοφν τον κατάλλθλο προςτατευτικό εξοπλιςμό και εφαρμόηουν τισ 

οδθγίεσ αςφάλειασ. 
 Τακτικι δοκιμι τθσ αποτελεςματικότθτασ των προςτατευτικϊν μζςων. 
 Κατάλλθλοι ςιμανςθ των επικίνδυνων για θλεκτροπλθξία ςθμείων του εργοταξίου. 
 Κοντά ςτα ςθμεία εργαςίασ υπάρχουν κατάλλθλοι πυροςβεςτιρεσ. 
 Δοκιμι και ζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων από ειδικευμζνο προςωπικό πριν τθν κζςθ ςε 

λειτουργία. 
 Οι πίνακεσ κα φζρουν απαραιτιτωσ ρελζ διαφυγισ. 
 Οι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ ςθμαίνονται απαραιτιτωσ. 
 

18. Θλεκτρικά εργαλεία : ΝΑΙ 
 Τα θλεκτρικά εργαλεία είναι μονωμζνα ι διπλά γειωμζνα. 
 Τα καλϊδια είναι τακτοποιθμζνα, μακριά από διόδουσ εργαηομζνων και όχι πολφ μακριά. 
 Χρθςιμοποιοφνται ατομικά μζτρα προςταςίασ . 
 Κοντά ςτα ςθμεία εργαςίασ υπάρχουν κατάλλθλοι πυροςβεςτιρεσ. 
 Τα θλεκτρικά εργαλεία χρθςιμοποιοφνται όπωσ προβλζπεται και με το βοθκθτικό εξοπλιςμό 

τουσ. 
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 Τα θλεκτρικά εργαλεία είναι ςε καλι κατάςταςθ και ςυντθροφνται βάςει προγράμματοσ μόνο 
από ειδικευμζνο θλεκτρολόγο. 

 

19. Κίνδυνοσ πυρκαϊάσ – εκριξεων  : ΟΧΙ 
Δεν υπάρχει ορατόσ κίνδυνοσ που μπορεί να προβλεφκεί. Λδιαίτερθ προςοχι ςτθ χριςθ 

φλόγιςτρου για τισ ςυγκολλιςεισ. 

 

20. Εργαςίεσ κοντά ςε υπόγεια δίκτυα : ΟΧΙ 
 

21. Εργαςίεσ ςε οδοφσ : ΟΧΙ 
 Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα ενθμερϊνονται οι αρμόδιεσ αρχζσ και οι άμεςα 

ενδιαφερόμενοι. 
 Κα υπάρχει καλόσ ςχεδιαςμόσ (χρονικόσ και χωροταξικόσ) για τθν κίνθςθ των αυτοκινιτων, 

τροφοδοςία καταςτθμάτων, προςπζλαςθ ςε ςχολεία και χϊρουσ ιδιαίτερου πλθκυςμοφ, κλπ. 
 Αυςτθρι τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ. 
 Εξαςφάλιςθ κίνθςθσ μζςων άμεςθσ βοικειασ. 
 Σιμανςθ όπωσ προβλζπεται και αν απαιτείται περίφραξθ. 
 Ελαχιςτοποίθςθ του παραγόμενου κορφβου. 
 Εξαςφάλιςθ προςταςίασ των διερχομζνων. 
 Καλόσ φωτιςμόσ του ζργου εάν απαιτοφνται εργαςίεσ τθ νφχτα. 
 Τιρθςθ αςτυνομικϊν διατάξεων για τθν λειτουργία εργοταξίων. 
 Ρροςοχι ςε εναζρια και υπόγεια δίκτυα. 
 Άριςτθ αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ. 
 Πλοι οι εργαηόμενοι κα φοροφν φωςφορίηοντα γιλζκα ςυνεχϊσ. 

 

22. Κίνδυνοσ εργατικοφ ατυχιματοσ από εργαλεία χειρόσ  :  ΝΑΙ 
 Οι εγκαταςτάςεισ, οι μθχανζσ και ο εξοπλιςμόσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

μθχανοκινιτων ι μθ εργαλείων  χειρόσ πρζπει: 
      α.   Να είναι ςωςτά ςχεδιαςμζνεσ και καταςκευαςμζνεσ 

          λαμβάνοντασ υπόψθ, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τισ 

          εργονομικζσ αρχζσ. 

      β.   Να διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ. 

      γ.   Να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν εργαςία για 

          τθν οποία προορίηονται. 

      δ.   Να χρθςιμοποιοφνται από εργαηόμενουσ που  ζχουν λάβει 

          κατάλλθλθ εκπαίδευςθ. 

 Οι εγκαταςτάςεισ και τα όργανα υπό πίεςθ πρζπει να  παρακολουκοφνται και να υποβάλλονται ςε δοκιμζσ και ελζγχουσ κατά 
τακτά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα με τθν  ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Λδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθ χριςθ φλόγιςτρων ϊςτε να αποφευχκοφν ατυχιματα.  
 Οι ςυγκολλιςεισ να γίνονται ςε χϊρουσ με επαρκι αεριςμό. 

 Οι κεφαλζσ των ςφυριϊν είναι ςτακερζσ και χωρίσ φκορζσ. 
 Οι επιφάνειεσ κοπισ πρζπει να διατθροφνται κοφτερζσ. 
 Οι λαβζσ ςτισ λίμεσ είναι ςτακερζσ. 
 Οι μφτεσ των κατςαβιδιϊν δεν ζχουν φκαρεί. 
 Ζλεγχοσ όλων των εργαλείων για τυχόν φκορζσ. 
 Χρθςιμοποίθςθ του κατάλλθλου εργαλείου για κάκε δουλειά. 
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 Σωςτι ςυντιρθςθ, κακαριςμόσ και αποκικευςθ. 
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΛ θ χρθςιμοποίθςθ μθ μονωμζνων εργαλείων κοντά ςε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ. 
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΛ θ χριςθ εργαλείων από ςίδθρο κοντά ςε εφφλεκτα υλικά και ςε εκριξιμεσ 

ατμόςφαιρεσ. 
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΛ θ τοποκζτθςθ εργαλείων πάνω ςε κράςπεδα ι κάγκελα από όπου μποροφν να 

πζςουν ςε χαμθλότερο επίπεδο. 
 

23. Θλεκτροςυγκολλιςεισ : ΝΑΙ 
 Οι ςυςκευζσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ και τα παρελκόμενά τουσ πρζπει να ςυντθροφνται ςε άρι-

ςτθ κατάςταςθ. 
 Αυςτθρόσ περιοδικόσ ζλεγχοσ των ςυςκευϊν θλεκτροςυγκόλλθςθσ. 
 Λδιαίτερθ προςοχι ςτθν τοποκζτθςθ των γειϊςεων ςτα εξαρτιματα που ςυγκολλάμε. 
 Χριςθ κατάλλθλων μζςων ατομικισ προςταςίασ - Μ.Α.Ρ. 
 Μελζτθ ςωςτοφ εξαεριςμοφ του χϊρου που γίνονται οι θλεκτροςυγκολλιςεισ. 
 Επιλογι επαρκϊσ εκπαιδευμζνων θλεκτροςυγκολλθτϊν. 
 

24. Οξυγονοκολλιςεισ : ΟΧΙ 
Χρθςιμοποίθςθ εργαλείων ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ. 

  Επαρκισ περιοδικόσ ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ αυτϊν. 
  Ζλεγχοσ διαρροϊν με ςαπουνόνερο. 
  Μθ λίπανςθ των οργάνων που είναι ςε επαφι με οξυγόνο. 
  Ρροςταςία ματιϊν από ακτινοβολία. 
  Ρροςταςία χεριϊν και ςϊματοσ από εγκαφματα. 
  Ανάκεςθ εργαςιϊν οξυγονοκόλλθςθσ πάντα ςε πρόςωπα που ζχουν άδεια από το 
 Υπουργείο Βιομθχανίασ. 
  Σωςτόσ εξαεριςμόσ του χϊρου εργαςίασ. 
  Απαγορεφονται οι ςυγκολλιςεισ ςε χϊρουσ με εφφλεκτα υλικά. 
 

25. Κίνδυνοσ εργατικοφ ατυχιματοσ από δίςκο κοπισ  :  ΝΑΙ 
 Επιλογι του κατάλλθλου δίςκου. 
 Ζλεγχοσ του δίςκου για φκορζσ πριν τθ χρθςιμοποίθςθ του. 
 Σωςτι τοποκζτθςθ του δίςκου ςτον τροχό. 
 Οι τροχοί πρζπει να φζρουν το βοθκθτικό και προςτατευτικό εξοπλιςμό. 
 Οι εργαηόμενοι να χρθςιμοποιοφν τα προςτατευτικά μζςα τθσ αναπνοισ, τθσ ακοισ και των 

ματιϊν. 
 Εναλλαγι των χειριςτϊν και χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν γαντιϊν. 
 Επαρκισ αεριςμόσ του χϊρου εργαςίασ. 
 Το δάπεδο εργαςίασ πρζπει να είναι κακαρό και μθ γλιςτερό. 
 Τιρθςθ των κανόνων αςφαλοφσ λειτουργίασ των θλεκτρικϊν εργαλείων. 
 Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτον αςφαλι χειριςμό του τροχοφ και ενθμζρωςθ για τουσ 

πικανοφσ κινδφνουσ και τραυματιςμοφσ. 
 Σωςτι και τακτικι ςυντιρθςθ των τροχϊν. 
 Απαγορεφεται θ χριςθ γαντιϊν ςε εργαςίεσ με τροχοφσ, δίςκουσ και γενικά εργαλεία με 

περιςτρεφόμενα μζρθ κοντά ςτο ςθμείο χειριςμοφ των. 
 

26. Διάφορεσ μθχανζσ : ΝΑΙ 
 Οι μθχανζσ φζρουν διακριτικά αςφαλοφσ λειτουργίασ και ποιότθτασ ΟΕ. 
 Κακοριςμόσ αςφαλϊν διαδικαςιϊν χειριςμοφ των μθχανϊν. 
 Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτον αςφαλι χειριςμό των μθχανϊν. 
 Κατάλλθλθ ςιμανςθ του χϊρου κατά τθ λειτουργία των μθχανϊν. 
 Οι μθχανζσ ζχουν προφυλακτιρεσ και καλφμματα ςτα επικίνδυνα κινοφμενα μζρθ. 
 Χρθςιμοποίθςθ των κατάλλθλων μθχανϊν για ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ. 
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 Χρθςιμοποίθςθ ατομικοφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ. 
 Γείωςθ των θλεκτρικϊν μθχανϊν. 
 Επαρκισ εξαεριςμόσ ςε κλειςτό χϊρο λειτουργίασ μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ. 
 Τακτικι και ςωςτι ςυντιρθςθ των μθχανϊν όπωσ προβλζπεται από τον καταςκευαςτι τουσ. 
 Πλεσ οι μθχανζσ είναι εφοδιαςμζνεσ με εγχειρίδιο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςτα ελλθνικά. 
 Θ ςυντιρθςθ των μθχανϊν γίνεται, όπωσ ορίηει ο καταςκευαςτισ τουσ. 
 Θ εγκατάςταςθ των μθχανϊν γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι τουσ. 
 Απαγορεφεται τροποποιιςεισ, προςαρμογζσ ι μετακζςεισ τμθμάτων των μθχανϊν που δεν 

προβλζπονται από τον καταςκευαςτι. 
 Οι μθχανζσ χρθςιμοποιοφνται για το ςκοπό που ζχουν ςχεδιαςκεί. 
 Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ των μθχανϊν. 

 

27. Κίνδυνοσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ υλικϊν  : ΝΑΙ 
 Μείωςθ όςο το δυνατόν περιςςότερο τθσ χειρωνακτικισ διακίνθςθσ φορτίων με υποκατάςταςθ τθσ από μθχανικά μζςα. 

 Υποβοικθςθ τθσ χειρονακτικισ διακίνθςθσ φορτίων με μθχανικά μζςα. 

 Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτον ορκό τρόπο χειρονακτικισ διακίνθςθσ φορτίων. 
 Επιςιμανςθ ςτουσ εργαηόμενουσ των επικίνδυνων παραμζτρων και των ςθμείων ιδιαίτερθσ 

προςοχισ, κατά τθν χειρονακτικι διακίνθςθ, για αποφυγι τουσ. 
 Οι εργαηόμενοι να είναι ςε κατάλλθλθ φυςικι και ςωματικι κατάςταςθ χωρίσ μυοςκελετικά 

προβλιματα. 
 Επίβλεψθ για τθ ςωςτι εφαρμογι των οδθγιϊν και τεχνικϊν χειρονακτικισ διακίνθςθσ φορ-

τίων. 

 Για τθ μεταφορά φορτίων επιλζγεται κάκε φορά το κατάλλθλο προςωπικό. 
 Τα φορτία ζχουν ςθμεία πιαςίματοσ και οι εργαηόμενοι φοροφν πάντα γάντια αποφεφγοντασ 

το γλίςτρθμα των φορτίων επάνω τουσ. 
 Αποφεφγονται χειρωνακτικζσ μετακινιςεισ όταν απαιτοφνται ςτροφζσ του κορμοφ, ςτάςθ 

προβόλου, ςυγκράτθςθ φορτίου ςε τεντωμζνα χζρια ςτθν ζκταςθ και γενικά κζςεισ του 
ςϊματοσ οι οποίεσ επιβαρφνουν ςθμαντικότατα το μυοςκελετικό ςφςτθμα. 
 

28. Κίνδυνοσ από υπόγειεσ και υποκαλάςςιεσ εργαςίεσ : ΟΧΙ 
 

29. Χριςθ ανυψωτικϊν μθχανθμάτων : ΝΑΙ  
 Κάκε ςυςκευι ι εξάρτθμα ανφψωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυςτατικϊν ςτοιχείων 

τουσ, των ςυνδζςμων, των αγκυρϊςεων και των ςτθριγμάτων τουσ, πρζπει: 
α.    Να ςχεδιάηονται και να καταςκευάηονται ςωςτά και να  ζχουν τθν απαραίτθτθ 

αντοχι για τθν χριςθ που  προορίηονται. 

β.    Να εγκακίςτανται και να χρθςιμοποιοφνται ςωςτά 

γ.    Να ςυντθροφνται ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ 

δ.    Να παρακολουκοφνται και να υποβάλλονται ςε περιοδικζσ  δοκιμζσ και ελζγχουσ 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα  νομοκεςία. 

ε. Να χρθςιμοποιοφνται από εργαηόμενουσ που ζχουν εκπαιδευτεί κατάλλθλα και ζχουν 

εφοδιαςτεί με τισ  κατάλλθλεσ άδειεσ βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 Κάκε ςυςκευι και εξάρτθμα ανφψωςθσ πρζπει να φζρει ευκρινϊσ ζνδειξθ του ανϊτατου επιτρεπόμενου φορτίου, ςφμφωνα με 
τισ εγκρίςεισ που απαιτοφνται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Οι ςυςκευζσ ανφψωςθσ, κακϊσ και τα εξαρτιματα τουσ, δεν μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από 
εκείνουσ για τουσ οποίουσ προορίηονται ςφμφωνα με τισ εγκρίςεισ που απαιτοφνται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Πλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία, άδειεσ, εγκρίςεισ κλπ. πρζπει να ευρίςκονται ςτο εργοτάξιο και να είναι ςτθ διάκεςθ των  
ελεγκτικϊν αρχϊν. 
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 Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ ζχει τθ δυνατότθτα ανφψωςθσ του φορτίου. 
 Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ ζχει ελεγχκεί πριν τθ χριςθ. 
 Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ ζχει τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ. 
 Ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται είναι ο προβλεπόμενοσ και χωρίσ φκορζσ. 
 Οι χειριςτζσ ζχουν το κατάλλθλα προςόντα και εμπειρία. 
 Τα ςυρματόςχοινα είναι προςαρτθμζνα ςωςτά ςτο φορτίο. 
 Θ περιοχι είναι αποκλειςμζνθ και με κατάλλθλθ ςθματοδότθςθ. 
 Οι εργαηόμενοι ςε γειτονικά ςθμεία ζχουν ενθμερωκεί. 
 Υπάρχει ςυνεχϊσ καλι ορατότθτα του φορτίου από τον χειριςτι ι υπάρχει ζμπειροσ 

κουμανταδόροσ. 
 Για μεγάλα φορτία χρθςιμοποιοφνται αζρθδεσ από ζμπειρο προςωπικό. 
 Οι ανυψωτικοί μθχανιςμοί βρίςκονται ςε κζςεισ όπου είναι εδραςμζνα καλά. 
 Απαγορεφεται θ ελεφκερθ αιϊρθςθ φορτίου. 
 Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ. 
 Απαγορεφεται θ προςπάκεια πλάγιασ μεταφοράσ φορτίου. 
 Απαγορεφεται θ απότομθ ανφψωςθ / κατζβαςμα. 
 Απαγορεφεται θ διακίνθςθ φορτίων πάνω από εργαηόμενουσ. 
 Ρροςοχι όταν περιςςότεροι ανυψωτικοί μθχανιςμοί κινοφνται ςτθν ίδια περιοχι. 
 Εξαςφάλιςθ αντικεραυνικισ προςταςίασ. 
 

 

30. Χριςθ μθχανθμάτων ζργου : ΝΑΙ  
 Πλα τα οχιματα και τα χωματουργικά μθχανιματα κακϊσ και τα  μθχανιματα διακίνθςθσ 

υλικϊν πρζπει: 
α.   Να είναι ςωςτά ςχεδιαςμζνα και καταςκευαςμζνα λαμβάνοντασ υπόψθ, ςτο μζτρο του 

δυνατοφ, τισ εργονομικζσ αρχζσ. 

β.   Να διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ και τυχόν μετατροπζσ να εγκρίνονται 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υγεία και αςφάλεια των 

εργαηομζνων. 

γ.   Να χρθςιμοποιοφνται ςωςτά και από πρόςωπα κατάλλθλα και εφοδιαςμζνα με τισ 

απαιτοφμενεσ άδειεσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Οι οδθγοί και χειριςτζσ των οχθμάτων και των χωματουργικϊν μθχανθμάτων κακϊσ και των 
μθχανθμάτων διακίνθςθσ υλικϊν πρζπει να ζχουν λάβει ειδικι εκπαίδευςθ και να διακζτουν  
τθν απαιτοφμενθ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία άδεια. 

 Ρρζπει να λαμβάνονται προλθπτικά μζτρα ϊςτε να αποφεφγεται  θ πτϊςθ των εν λόγω 
οχθμάτων και των μθχανθμάτων ςτο χϊρο  εκςκαφισ ι ςτο νερό. 

 Τα χωματουργικά μθχανιματα και τα μθχανιματα διακίνθςθσ  υλικϊν πρζπει, να είναι 
εφοδιαςμζνα με τα κατάλλθλα ςυςτιματα ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του καταςκευαςτι, 
ϊςτε ο οδθγόσ να προςτατεφεται κατά τθσ ςφνκλιψθσ ςε περίπτωςθ ανατροπισ του 
μθχανιματοσ, κακϊσ και κατά τθσ πτϊςθσ  αντικειμζνων. 

 Πλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία, άδειεσ κλπ. πρζπει να  ςυνοδεφουν το μθχάνθμα ι τον οδθγό 
και να είναι ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 

 Ζνα μθχάνθμα πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο για τθν(τισ) εργαςία (εσ) που ζχει 
καταςκευαςκεί. 

 Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ μθχανιματοσ. 
 Μόνον αδειοφχοι χειριςτζσ επιτρζπεται να χειρίηονται τα μθχανιματα. 
 Θ άδεια των χειριςτϊν πρζπει να είναι ςε ιςχφ. 
 Απαγορεφεται θ χριςθ ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων ςε άςφαλτο. 
 Είναι υποχρεωτικι θ ςυντιρθςθ και θ τιρθςθ καρτζλασ (βιβλίου) ςυντιρθςθσ για κάκε 

μθχάνθμα. 
 Απαγορεφονται οι αυτοςχεδιαςμοί ςτθ χριςθ και ςυντιρθςθ του μθχανιματοσ. 
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 Πλα τα μθχανιματα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με πυροςβεςτιρα και φαρμακείο. 
 Πλα τα ςυςτιματα αςφάλειασ πρζπει να δουλεφουν καλϊσ. 
 Ο εξοπλιςμόσ των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων πρζπει να αναγράφει τθν ανυψωτικι 

ικανότθτα. 
 Ριςτοποιθτικό ανυψωτικισ ικανότθτασ απαιτείται για όλουσ τουσ γερανοφσ. 
 Θ κζςθ του μθχανιματοσ δεν πρζπει να είναι επιςφαλισ για το ίδιο, τον χειριςτι ι τρίτουσ. 
 Πλα τα ΜΕ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με άδεια λειτουργίασ και πινακίδα "ΜΕ". 
 Θ νταλίκα των αυτοκίνθτων φορτθγϊν πρζπει να είναι ςκεπαςμζνθ όταν μεταφζρεται 

λεπτόκοκκο υλικό (άμμοσ, 3Α). 
 Θ επικεϊρθςθ των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων και του εξοπλιςμοφ ανυψϊςεωσ είναι 

υποχρεωτικι και πρζπει να καταγράφεται. 
 Ειδικά μζτρα πρζπει να λαμβάνονται λόγω εναζριων αγωγϊν ενζργειασ και τθλεπικοινωνιϊν. 
 Ρροςοχι ςτα υπόγεια δίκτυα κατά τθν εκςκαφι τάφρων. 
 Τα υδραυλικά ςφυριά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για ατυχιματα ςε υπόγεια δίκτυα. 
 Τα μθχανιματα πρζπει να ακινθτοποιοφνται πριν τθν ζναρξθ εργαςίασ ςυντιρθςθσ και να 

επιςθμαίνονται με τθν τοποκζτθςθ απαγορευτικϊν πινακίδων (πχ μθχάνθμα ςε ςυντιρθςθ). 
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ΕΡΓΑΙΕ 
ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ ΙΧΤΟΤΑ  ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 

 

Προετοιμαςία 

εργοταξίου 

Ρερίφραξθ,ςιμανςθ εργοταξίου. 

 

Σιμανςθ εγκαταςτάςεων αγωγϊν ατμϊν, 

κερμϊν,  υγρϊν ι αερίων 

Μζτρα αςφάλειασ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

(εντοπιςμόσ –μεταφορά δικτφων κτλ ) 

 

Σχζδιο διάςωςθσ- 

ζξοδοι κινδφνου- 

ηϊνεσ κινδφνου-κφρεσ– 

οδοί κυκλοφορίασ- 

ςχεδιαςμόσ χϊρων εργαςίασ 

 

Εξοπλιςμόσ Ατομικισ Ρροςταςίασ 

 κατά τθν εργαςία (ΜΑΡ) 

 

 

 

 

Ρυρόςβεςθ-αντιμετϊπιςθ πυρκαϊϊν 

 

 

Χϊροι υγιεινισ και υγειονομικόσ εξοπλιςμόσ 

 

 

Αϋ Βοικειεσ-Φαρμακείο 

ΡΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV, μζροσ Α, 

§3&18.1) 

ΡΔ 105/95  

ΡΔ 1073/81 (αρ. 93&95) 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 75-79)  

ΡΔ 305/96 (αρ.12,παρ. IV, μζροσ Α, §2  

& μζροσ Β, τμιμα II, §2) 

 

Ν 1568/85 (αρ. 17,18&20) 

ΡΔ 305/9 (αρ. 12,παρ. IV,μζροσ Α, 

§3,9,10  

& μζροσ Β, §8,9) 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 96, §2.κ) 

 

ΡΔ 396/94 (αρ. 4-10, παρ.I,II,III.) 

Ν 1430/84 (αρ.16&18) 

ΚΥΑ (αρ. πρωτ.οικ.Β.4373/1205/93) 

ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 8881/94) 

ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ. Β 5261/190/97) 

 

ΡΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μζροσ Α, §4) 

ΡΔ 105/95 (αρ.9,παρ. IV) 

ΡΔ 1073/81(αρ. 96) 

ΡΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μζροσ Α,§ 14) 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,μζροσ Α,§.13) 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 110) 
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ε  όλεσ  τισ  

εργαςίεσ 

 

Απαιτιςεισ ςιμανςθσ εκτελουμζνων ζργων 

εντόσ και  εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν. 

 

 

 

Σιμανςθ εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτισ 

οδοφσ-εγκατάςταςθ μζςων ςιμανςθσ και 

ςθματοδότθςθσ-τιρθςθ μζτρων αςφάλειασ από 

τουσ εργαηόμενουσ-υποχρεϊςεισ κατά τθν 

εκτζλεςθ εργαςιϊν και εναπόκεςθ υλικϊν ςτισ 

οδοφσ-κατάλθψθ τμιματοσ οδοφ και 

πεηοδρομίου. 

 

Χριςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

ΥΑ  αρ.πρωτ. ΔΛΡΑΔ/οικ/502/1-7-2003  

*(Ζγκριςθ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ 

Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων 

εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν 

ωσ ελάχιςτα όρια). 

 

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

Κϊδικασ Οδικισ  Κυκλοφορίασ  ( 

ΚΟΚ). 

 

 

 

 

ΡΔ  396/94  (αρ.9, § 4 , παρ. ΛΛΛ)  

ΡΔ 1073/71 (αρ.102,103,106,108) 

Ν 1430/84 (αρ. 16,18) 
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Αϋ Βοικειεσ, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων 

από τουσ εργαηόμενουσ , πρόλθψθ 

-αντιμετϊπιςθ πυρκαϊϊν & επικίνδυνων 

εκριξεων ι ανακυμιάςεων 

 

Απαιτιςεισ αςφάλειασ φορθτϊν θλεκτρικϊν 

ςυςκευϊν, κινθτϊν προβολζων, καλωδίων 

τροφοδοςίασ κλπ –εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ 

εργοταξίων. 

 

Συςτιματα αςφαλείασ,ςυντιρθςθ και ζλεγχοσ 

ςυςτθμάτων αςφαλείασ 

 

Ρροςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, 

χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ    

 

 

 

 

 

 

 

Ρροςταςία των εργαηομζνων από μεταλλικό 

μόλυβδο & τισ ενϊςεισ ιόντων του. 

 

Ρροςταςία των εργαηομζνων από 

καρκινογόνουσ παράγοντεσ 

 

 

Γενικζσ απαιτιςεισ Υγιεινισ & Αςφάλειασ των 

εργαηομζνων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 

(αεριςμόσ- ζκκεςθ ςε ειδικοφσ κινδφνουσ - 

κερμοκραςία, φυςικόσ &  τεχνθτόσ φωτιςμόσ, 

χϊροι ανάπαυςθσ, ζγκυεσ & γαλουχοφςεσ 

μθτζρεσ, εργαηόμενοι με ειδικζσ ανάγκεσ, κφρεσ 

κινδφνου, εξαεριςμόσ δάπεδα, τοίχοι, οροφζσ, 

παράκυρα, φεγγίτεσ) 

 

Οργάνωςθ χρόνου εργαςίασ των εργαηομζνων 

 

ΡΔ 17/96 (αρ. 9) 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 92,94,96) 

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 80-84) 

 

 

 

Ν1568/85 (αρ. 17, §3 & αρ. 19) 

 

 

Ν1568/85  (αρ. 24-28) 

ΡΔ 307/26-8-86 (αρ. 4 )  

ΡΔ 77/3-3-93   

ΡΔ  90/99   

ΡΔ 186/95  

ΡΔ174/97  

ΡΔ 338/01  

Ρ.Δ 339/01   

 

ΡΔ 94/87 (αρ. 2-14, παρ.  I,II,III,IV ) 

 

ΡΔ 399/17-12-94  

ΡΔ 127/5-4-2000  

ΡΔ 43/2003  

 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,  

μζροσ Α ,  § 5,6,7,8,12,15,16,17, 

μζροσ Β, τμιμα Λ, § 1,2,3,4,5,6,7,11 &    

  τμιμα ΛΛ,  §1,3) 

Ν1568/85 (αρ.  21,32) 

 

 

Ρ.Δ 88/99  
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Φόρτωςθ-εκφόρτωςθ-αποκικευςθ-ςτοίβαςθ-α

πόλθψθ-ρίψθ-μεταφορά  υλικϊν και άλλων 

ςτοιχείων 

 

Αποβάκρεσ και ράμπεσ φόρτωςθσ. 

 

 

Μεταφορά-εναπόκεςθ υλικϊν με αμίαντο 

 

Μεταφορά ρευςτϊν-πυρακτωμζνων 

υλϊν με περονοφόρα οχιματα. 

 

Ρροφυλάξεισ των εργαηομζνων από 

κραδαςμοφσ 

 

Ρροφυλάξεισ των εργαηομζνων από το κόρυβο 

 

Ρροφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ 

από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων 

 

Συχνότθτα επίβλεψθσ εργαςιϊν και 

επικεϊρθςθσ ςυνεργείων. 

 

Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των  

εργαηομζνων για τθν τιρθςθ των μζτρων 

Αςφάλειασ και Υγείασ - Υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν 

και εργαηομζνων.  

ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μζροσ Β,  

τμιμα ΛΛ, § 4) 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 85 – 91) 

ΡΔ 305/96  (αρ. 12, παρ. IV, μζροσ Α,  

§ 11) 

 

ΚΥΑ (αρ.πρωτ. 8243/1113/1991,αρ. 8) 

 

ΡΔ 216/78  

 

 

ΡΔ 176/2005  

 

ΡΔ 85/1991 (αρ. 1,6) 

ΡΔ 149/2006 (αρ. 3,4,5,6,7,8,9) 

ΡΔ 397/94  

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ.111) 

 

 

ΡΔ  305/96  (αρ.7, 8) 

ΡΔ 17/96 (αρ. 7,8,10,11,12,13,14) 
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Εργαςίεσ 

ςυγκόλλθςθσ, 

οξυγονοκκοπισ 

& λοιπζσ κερμζσ 

εργαςίεσ  

 

 

 

 

Ζλεγχοσ ςτισ ςυςκευζσ, ςτα μζςα 

ςυγκολλιςεων, και απαιτιςεισ εργαςιακοφ 

περιβάλλοντοσ. 

 

Ρυροπροςταςία κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν 

ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ και λοιπϊν 

κερμϊν εργαςιϊν 

 

 

Ρροςταςία κατά τθ χριςθ και μεταφορά 

τετθγμζνων μετάλλων (μόλυβδοσ),ηεόντων  

υγρϊν (πίςςα) 

 

Ζλεγχοσ εξοπλιςμοφ υπό πίεςθ 

 

 

Χριςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

ΡΔ 95/78 (αρ. 3 – 9) 

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 96, § β και § γ)  

ΡΔ 70/90 (αρ. 15, § 5) 

Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7, Αποφ.7568 

Φ.700.1/9-2-96 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 99) 

 

ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.16289/330/19-5-99 ,  

αρ. 3,9,15) 

 

ΡΔ 95/78 (αρ. 10) 

ΡΔ1073/81 (αρ. 104) 

ΡΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΛΛΛ )  

Ν 1430/84 (αρ. 16,18) 
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Ικριϊματα και 

κλίμακεσ. 

Εργαςίεσ ςε φψοσ. 

Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ 

 

Ρροςταςία από πτϊςθ κατά τθν εκτζλεςθ 

εργαςιϊν ςε φψοσ (κιγκλιδϊματα, δίχτυα 

προςταςίασ, ηϊνεσ αςφάλειασ κλπ.) 

 

Λκριϊματα και κλίμακεσ (ςχεδιαςμόσ, 

διαςταςιολόγθςθ, καταςκευι, επικεϊρθςθ, 

ςυντιρθςθ, εγκατάςταςθ ανυψωτικισ μθχανισ 

επί ικριϊματοσ, αςφαλισ διζλευςθ κάτω από 

αυτά κλπ.) 

 

Γενικζσ διατάξεισ για  τα  ικριϊματα 

,κλίμακεσ και διαβάςεισ. 

 

Διατάξεισ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ 

εργαςίασ για προςωρινζσ εργαςίεσ ςε 

φψοσ,ειδικζσ διατάξεισ για τθ χρθςιμοποίθςθ 

κλιμάκων ,ικριωμάτων, τεχνικϊν πρόςβαςθσ και 

τοποκζτθςθσ με τθ βοικεια ςχοινιϊν. 

 

Δάπεδα εργαςίασ, οδοί κυκλοφορίασ, 

πεηογζφυρεσ, εξζδρεσ, πλατφςκαλα, κεκλιμζνα 

επίπεδα ράμπεσ. 

 

Αςφαλισ κυκλοφορία πεηϊν, μθχανθμάτων, 

οχθμάτων. 

 

Ξφλινα ςτακερά 

ικριϊματα-ορκοςτάτεσ-ςφνδεςισ 

ορκοςτατϊν-εγκάρςιεσ 

δοκίδεσ-αντθρίδεσ-δάπεδα 

ικριωμάτων-ςφνδεςθ ικριωμάτων με οικοδομι 

-προςτατευτικό προςτζγαςμα 

(ςκάφθ),κεκλιμζνα επίπεδα.. 

 

Κινθτά ικριϊματα 

Στακερά μεταλλικά ικριϊματα 

Κινθτά μεταλλικά ικριϊματα  (πφργοι) 

Ανθρτθμζνα ικριϊματα  

 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΛΛ) 

 

ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μζροσ Β, 

τμιμα ΛΛ,  § 5 ) 

 

ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μζροσ Β, 

τμιμα ΛΛ, §παρ.6 )  

ΡΔ 1073/81 (αρ. 34-36)  

 

 

 

Ν1430/84 (αρ. 7-10) 

 

ΡΔ 155/2004 (αρ. 2) 

 

 

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 36-38) 

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 39) 

 

ΡΔ 778/80 (αρ. 4-11,16) 

 

 

 

 

ΡΔ 778/80  (αρ. 12) 

ΡΔ 778/80  (αρ. 13) 

ΡΔ 778/80  (αρ. 14) 

ΡΔ 778/80  (αρ. 15) 

 

ΡΔ 778/80 (αρ. 17) 
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Εκςκαφζσ ( 

κεμελίων, τάφρων, 

φρεάτων, κλπ). 

Αντιςτθρίξεισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ 

 

Ρροςδιοριςμόσ υπογείων καλωδίων και 

απομόνωςισ ι μεταφορά αυτϊν- 

αντιςτθρίξεισ πρανϊν, ομόρων κτιρίων  κλπ.- 

προφυλάξεισ από πτϊςθ ανκρϊπων, 

εξοπλιςμοφ , αντικειμζνων- ειςροι υδάτων- 

επάρκεια  εξαεριςμοφ -αςφαλισ τοποκζτθςθ 

προϊόντων εκςκαφισ- 

διαβάςεισ (γεφυρϊματα) διαβατϊν και 

οχθμάτων κλπ. 

 

Ρροφυλάξεισ για εκςκαφζσ εντόσ φδατοσ- 

προφυλάξεισ για εκςκαφζσ κεμελίων, τάφρων, 

φρεάτων 

ι ορυγμάτων ςε μεγάλα βάκθ. 

 

Ρροςταςία ςε ανοίγματα οριηόντιων και 

κατακόρυφων επιφανειϊν (φρεάτια, 

εκςκαφζσ,δεξαμενζσ,φωταγωγοί κλπ) 

 

Χριςθ Ατομικϊν μζςων Ρροςταςίασ  ( ΜΑΡ ) 

 

 

 

Ρρόςκετεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ κατά τθ 

διάρκεια 

των εκςκαφϊν και τθσ κεμελίωςθσ κτιρίων και 

δομικϊν ζργων. 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΛΛ) 

 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΛV, μζροσ Β, 

τμιμα ΛΛ, §10  και 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 2 - 16) 

 

 

 

 

 

 

 

Ρ.Δ 1073/81 (αρ.  6,17) 

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ.  40,41,42) 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 102-108) 

ΡΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΛΛΛ ) και 

Ν 1430/84 (αρ. 26,28) 

 

ΥΑ  αρ. 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 4) 

(Kτιριοδομικόσ κανονιςμόσ) 
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31. Εργαςίεσ επιμζτρθςθσ  : ΝΑΙ 

 Ο επιμετρθτισ πρζπει να ενθμερωκεί για τουσ κινδφνουσ ςτο εργοτάξιο γενικά. 
 Ο επιμετρθτισ οφείλει να ενθμερϊςει τον υπεφκυνο για τθν είςοδο του ςε χϊρουσ εργαςίασ. 
 Ο επιμετρθτισ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των υπεφκυνων. 
 Ο επιμετρθτισ οφείλει να μθν μετακζτει, προςαρμόηει, καταςτρζφει ι ακυρϊνει οποιαδιποτε 

διάταξθ, μθχανιςμό, εξοπλιςμό ι οτιδιποτε άλλο. 
 Ο επιμετρθτισ οφείλει να ενθμερϊνει τουσ υπεφκυνουσ για οποιαδιποτε αλλαγι ςτο 

πρόγραμμά του. 
 

12. ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
 

Συμπλθρωματικά των ανωτζρω, παρατίκενται οι διάφορεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τισ 

γενόμενεσ εργαςίεσ. 

 

 

Kαταςκευι 

δομικϊν ζργων. 

 (κτίρια, γζφυρεσ, 

τοίχοι 

αντιςτιριξθσ, 

δεξαμενζσ, κλπ.) 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ 

 

Γενικζσ διατάξεισ αςφάλειασ 

(εγκαταςτάςεισ αςφάλειασ, επικεϊρθςθ 

ικριωμάτων, ςωςτι τοποκζτθςθ μθχανθμάτων 

ι ςυςκευϊν ςτθν οικοδομι, εκφόρτωςθ 

υλικϊν, εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν κατά 

τισ νυκτερινζσ ϊρεσ κλπ) 

 

Ρροςταςία κατά τθν καταςκευι, ςυναρμολόγθςθ 

και αποςυναρμολόγθςθ φερόντων οργανιςμϊν, 

ξυλοτφπων, βαρζων προκαταςκευαςμζνων  

ςτοιχείων και ςχεδιαςμόσ, υπολογιςμόσ και 

ςυντιρθςθ αυτϊν. 

 

Ρρόςκετεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ κατά τθν 

καταςκευι κτιρίων και δομικϊν ζργων και 

απαιτιςεισ για τθν αντοχι αυτϊν. 

 

Ρροςταςία από εξζχοντεσ ιλουσ ,ςφρματα κλπ 

 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΛΛ) 

 

ΡΔ 778/1980 (αρ. 21) 

 

 

 

 

 

 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, μζροσ Β, 

τμιμα ΛΛ, § 12) 

 

 

 

 

ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 1,2,3 

-κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ) 

 

ΡΔ  1073/81 (αρ.98) 
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Κατεδαφίςεισ 

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ. 

 

Ρροκαταρκικζσ διαδικαςίεσ (γενικόσ ζλεγχοσ κτιρίου, 
ζλεγχοσ παροχϊν, ζλεγχοσ φπαρξθσ καταςκευϊν από 
αμίαντο, επικίνδυνων υαλοπινάκων κλπ.) 

Μελζτθ κατεδάφιςθσ, επίβλεψθ κατεδάφιςθσ. 

 

Γενικά προςτατευτικά μζτρα 

 

 

Ρροςταςία εργαηομζνων, κοινοφ και γειτονικϊν κτιρίων 

 

Ρρόςκετα  μζτρα  για  κατεδαφίςεισ με  τα χζρια,με 
μθχανικά μζςα και  με εκρθκτικά. 

 

 

Κατεδαφίςεισ-Αποξθλϊςεισ με φλόγα αερίου. 

 

Απομάκρυνςθ δεξαμενϊν - δοχείων ευφλζκτων  ι 
τοξικϊν ουςιϊν,ι τμθμάτων καταςκευϊν που περιζχουν 
αμίαντο. 

 

Ομαδικζσ κατεδαφίςεισ - Άρςθ ερειπίων. 

Απαιτιςεισ για κατεδαφίςεισ  ειδικϊν ζργων  ι ςτοιχείων 
ζργων (ζργων εξ  ωπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ι 
προεντεταμζνου,ζργων  φερομζνων υπό μεταλλικοφ  

 ςκελετοφ και κολωτϊν  ι αψιδωτϊν καταςκευϊν). 

 

Απαιτιςεισ για τα ςτακερά μεταλλικά ικριϊματα  που 
χρθςιμοποιοφνται για κατεδαφίςεισ με εργαλεία χειρόσ 
κατακορφφων ςτοιχείων  πάνω των τεςςάρων (4.00) μ., 
εςωτερικϊν τοίχων μεγάλου πάχουσ και φψουσ, δοκϊν 
ανεξαρτιτωσ φψουσ. 

 

Απαιτιςεισ  για κατεδαφίςεισ  με  μθχανικά  μζςα 
(επιμελισ απόκλθςθ τθσ επικίνδυνθσ περιοχισ , 
προςταςία εκ τθσ καταπτϊςεωσ ). 

 

Χριςθ Ατομικϊν Μζςων Ρροςταςίασ ( ΜΑΡ ) (προςταςία 
κρανίου ,ποδιϊν, ματιϊν, χεριϊν  κ.λ.π). 

 

 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΛI) 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ. 31245 /93 

 (αρ.2.1,11) 

 

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 18-25) και 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.2.2) 

    

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 /93(αρ. 3) 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 (αρ.5,6,7)   Ν 
495/76 (αρ.1,4,7,14)  

  ΡΔ 413/77  

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 /93(αρ. 8 ) 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ. 9) 

 

 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.10) 

ΡΔ 1073/81 (αρ.26-30) 

 

 

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 31,32) 

ΡΔ  778/80 (αρ. 13) 

 

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 33) 

 

ΡΔ  396/94 (αρ.9, § 4 , παρ. ΛΛΛ) 

ΡΔ 1073/81 (αρ.102-108) 
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Kαταςκευι 

δομικϊν ζργων. 

 (κτίρια, γζφυρεσ, 

τοίχοι 

αντιςτιριξθσ, 

δεξαμενζσ, κλπ.) 

 

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ 

 

Γενικζσ διατάξεισ αςφάλειασ 

(εγκαταςτάςεισ αςφάλειασ, επικεϊρθςθ 

ικριωμάτων, ςωςτι τοποκζτθςθ μθχανθμάτων ι 

ςυςκευϊν ςτθν οικοδομι, εκφόρτωςθ υλικϊν, 

εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν κατά τισ 

νυκτερινζσ ϊρεσ κλπ) 

 

Ρροςταςία κατά τθν καταςκευι, ςυναρμολόγθςθ 

και αποςυναρμολόγθςθ φερόντων οργανιςμϊν, 

ξυλοτφπων, βαρζων προκαταςκευαςμζνων  

ςτοιχείων και ςχεδιαςμόσ, υπολογιςμόσ και ςυντιρθςθ 

αυτϊν. 

 

Ρρόςκετεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ κατά τθν 

καταςκευι κτιρίων και δομικϊν ζργων και 

απαιτιςεισ για τθν αντοχι αυτϊν. 

 

Ρροςταςία από εξζχοντεσ ιλουσ ,ςφρματα κλπ 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΛΛ) 

 

ΡΔ 778/1980 (αρ. 21) 

 

 

 

 

 

 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, μζροσ Β, 

τμιμα ΛΛ, § 12) 

 

 

ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 1,2,3 

-κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ) 

 

ΡΔ  1073/81 (αρ.98) 
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Χριςθ 

Μθχανθμάτων 

Ζργων 

(ανυψωτικϊν, 

χωματουργικϊν, 

διακίνθςθσ 

υλικϊν, 

οχθμάτων) , 

εξοπλιςμοφ 

εργαςίασ και 

μθχανϊν. 

 

 

Ζλεγχοσ λειτουργίασ και χειριςμοφ ανυψωτικϊν 

μθχανθμάτων-Γενικζσ διατάξεισ 

 

Ανυψωτικά μθχανοκίνθτα μθχανιματα. 

 

Πργανα και εξαρτιματα ανυψωτικϊν 

μθχανθμάτων 

 

Χειριςμόσ και ζλεγχοσ ανυψωτικϊν μθχανθμάτων 

 

Χειροκίνθτα ανυψωτικά μθχανιματα  

 

Κανονιςμόσ Ελζγχων ανυψωτικϊν μθχανθμάτων 

(πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ)  

 

Οδθγίεσ χειριςμοφ μθχανθμάτων με τθ βοικεια 

ςθμάτων με χειρονομίεσ 

 

Αυτοκίνθτα εγχφςεωσ ετοίμου ςκυροδζματοσ 

 

Ζλεγχοσ λειτουργίασ και χειριςμοφ μθχανθμάτων 

(χωματουργικϊν διακίνθςθσ υλικϊν), οχθμάτων, 

εγκαταςτάςεων, μθχανϊν, εξοπλιςμοφ εργαςίασ. 

ΡΔ 305/96 (αρ.12 παρ. IV,μζροσ Β, 

τμιμα ΛΛ, § 7) 

Ν 1430/84 (αρ. 11-15) 

 

ΡΔ  1073/81 (αρ. 52 – 57) 

 

  ΡΔ 1073/81 (αρ. 58 – 63) 

          

ΡΔ 1073/81 (αρ. 64 – 69)        

  

ΡΔ 1073/81 (αρ. 70,71) 

 

ΚΥΑ  (αρ.πρωτ. 

οικ.15085/593/25-8-03)  

 

 

ΡΔ 105/95 (παρ.IX) 

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ.72,73,74)         

 

ΡΔ 305/96 (αρκ.12, παρ. IV, μζροσ Β, 

τμιμα ΛΛ,    § 8 και 9) 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 45 -51)  

Ν 1568/85   (αρ. 22 , 23) 

ΡΔ 395/94 (αρ. 3 – 9) 

ΡΔ 89/99 

ΡΔ 304/2000 

ΡΔ 155/2004 (αρ. 2) 

ΚΥΑ  (αρ.πρωτ Δ13ε/4800/30-5-03) 

ΡΔ 377/93  

ΡΔ 18/96  

ΡΔ 31/90     
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