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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

    

ΔΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΤ ΥΩΡΟΤ 
ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΔΡΜΗ ΓΗΜΟΤ 
ΛΔΒΟΤ 
          

Αρ. Μελέηης : 73/2018 

Ανηιζηοίτιζη άρθρων μελέηης με ΔΣΔΠ - ΠΔΣΔΠ 
   

 Δγθύθιηνη: 17/07-09-2016 (ΑΓΑ: 75ΔΕ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΓΑ: Β4Σ81-70Θ) & ΑΠΟΦΑΖ 
Γ22/4193 ΤΠΟΜΔΣ (ΦΔΚ 4607_Β/2019) 

  

      

Κωδικός 
Αρ. 
Σιμ. 

Σίηλος Αρθροσ 
ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

Σίηλος ΔΣΔΠ  
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- + 

Άρθρα μελέηης 

ΝΑΟΗΚ 22.10.01 01 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, κε 
ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ 
 

15-02-01-01 Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά 
κέζα 
 

 

ΝΑΟΗΚ 22.15.01 02 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, 
κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο 
 

15-02-01-01 Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά 
κέζα 
 

 

ΝΑΟΓΟ Α02 03 Γεληθέο Δθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο - εκηβξαρώδεο 02-02-01-00 Γεληθέο εθζθαθέο  

ΝΑΟΗΚ 20.05.01 04 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε 
εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε 
 

02-04-00-00 Δθζθαθέο Θεκειίσλ Σερληθώλ Έξγσλ 
 

ΝΑΟΗΚ 20.20 05 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 
   

ΝΑΟΓΟ Α23 06 Καηαζθεπή ζηξώζεο άκκνπ-ζθύξσλ κεηαβιεηνύ πάρνπο 
   

ΝΑΟΗΚ 32.02.03 07 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο  γηα θαηαζθεπέο από 
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 
 

01-01-01-00 Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά θπξνδέκαηνο  

01-01-02-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 
 

01-01-03-00 πληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00 πγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο  

01-01-05-00 Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
 

01-01-07-00 θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 
 

ΝΑΟΗΚ 32.02.04 08 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο  γηα θαηαζθεπέο από 
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 
 

01-01-01-00 Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά εξγνηαμηαθνύ θπξνδέκαηνο  

01-01-02-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 
 

01-01-03-00 πληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00 Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο  

01-01-05-00 Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
 

01-01-07-00 θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 
 

              



 

Πίλαθαο αληηζηνίρηζεο άξζξσλ-ΔΣΔΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Σιμ. 

Σίηλος Αρθροσ 
ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

Σίηλος ΔΣΔΠ  
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- + 

Άρθρα μελέηης 

ΝΑΟΗΚ 32.01.05 09 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ  γηα 
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 
 

01-01-01-00 Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά εξγνηαμηαθνύ θπξνδέκαηνο  

01-01-02-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 
 

01-01-03-00 πληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00 πγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο  

01-01-05-00 Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
 

01-01-07-00 θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 
 

ΝΑΟΗΚ 38.02 10 Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ 01-04-00-00 Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη) 
 

ΝΑΟΗΚ 38.03 11 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ 01-04-00-00 Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη) 
 

ΝΑΟΗΚ 38.20.02 12 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο B500C. 01-02-01-00 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο  

ΝΑΟΗΚ 38.20.03 13 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, Γνκηθά πιέγκαηα B500C 01-02-01-00 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο  

ΝΑΟΗΚ 43.22 14 Καηαζθεπή ιηζνδνκήο δύν όςεσλ 03-02-01-00 Ληζόθηηζηνη ηνίρνη 
 

ΝΑΟΓΟ Β82 15 Γηακόξθσζε δηαβάζεσλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε 
πεδνδξόκηα θαη λεζίδεο 
 

   

ΝΑΟΓΟ Γ01.1 16 Τπόβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο 05-03-03-00 ηξώζεηο νδνζηξσκάησλ από αζύλδεηα αδξαλή πιηθά  

ΝΑΟΓΟ Γ02.2 17 Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155) 05-03-03-00 ηξώζεηο νδνζηξσκάησλ από αζύλδεηα αδξαλή πιηθά  

ΝΑΟΗΚ 73.11.3Υ1 18 Δπηζηξώζεηο δηα πιαθώλ θπζηθνύ πεηξώκαηνο αθαλόληζηνπ 
ζρήκαηνο κέζνπ πάρνπο 10εθ. 
 

03-07-03-00 Δπηζηξώζεηο κε θπζηθνύο ιίζνπο  

ΝΑΟΗΚ Ν78.95 19 Γηακόξθσζε ζηακπσηώλ δαπέδσλ κε ζθπξόδεκα C20/25 
   

ΝΑΟΓΟ Γ03 20 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 05-03-11-01 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 
 

ΝΑΟΓΟ Γ08.Α 21 Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνύ 05-03-11-04 Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ 
 
 

 

ΝΑΟΓΟ Δ17.1 22 Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή 
   

ΝΑΟΓΟ Δ10.1 23 ηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 40 mm 
(1 1/2'') 
 

05-04-07-00 Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο  

ΝΑΟΓΟ Δ09.4 24 Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο κεζαίνπ κεγέζνπο 
   

ΝΑΠΡ Γ07 25 Πξνκήζεηα θεπεπηηθνύ ρώκαηνο 02-07-05-00 Δπέλδπζε πξαλώλ - πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε 
 

ΝΑΠΡ Α06 26 Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε ζε αζηηθέο πεξηνρέο , ρσξίο ηελ 
πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ 
 

02-07-05-00 Δπέλδπζε πξαλώλ - πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε 
 

ΝΑΖΛΜ Α60.10.04.07 27 Ηζηόο νδνθσηηζκνύ παθησκέλνο  (ρσξίο πιάθα έδξαζεο) από 
FRP (ηλνπιηζκέλν ζύλζεην πνιπκεξέο πιηθό) κε ηελ βάζε ηνπ 
από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, ζπλνιηθνύ ύςνπο 8,00 m (7m 
ππέξγεην ύςνο+1m βάζνο πάθησζεο) 
 

05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνύ  

05-07-02-00 Ηζηνί νδνθσηηζκνύ θαη θσηηζηηθά ζώκαηα 
 

 

    



Πίλαθαο αληηζηνίρηζεο άξζξσλ-ΔΣΔΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Σιμ. 

Σίηλος Αρθροσ 
ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

Σίηλος ΔΣΔΠ  
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- + 

Άρθρα μελέηης 

ΝΑΖΛΜ Α60.10.04.06 28 Ηζηόο νδνθσηηζκνύ παθησκέλνο  (ρσξίο πιάθα έδξαζεο) από 
FRP (ηλνπιηζκέλν ζύλζεην πνιπκεξέο πιηθό) κε ηελ βάζε ηνπ 
από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, ζπλνιηθνύ ύςνπο 6,00 m (5,00m 
ππέξγεην + 1,00m βάζνο πάθησζεο ππόγεην) 
 

05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνύ  

05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνύ  

ΝΑΖΛΜ Α60.10.04.05 29 Ηζηόο νδνθσηηζκνύ παθησκέλνο  (ρσξίο πιάθα έδξαζεο) από 
FRP (ηλνπιηζκέλν ζύλζεην πνιπκεξέο πιηθό) κε ηελ βάζε ηνπ 
από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, ζπλνιηθνύ ύςνπο 5,00 m (4m 
ππέξγεην ύςνο+1m βάζνο πάθησζεο) 
 

05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνύ  

05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνύ  

ΑΣΖΔ Ν9342 30 Σξίγσλν γείσζεο 
   

ΑΣΖΔ Ν9342.1 31 Ράβδν γείσζεο ραιύβδηλε επηραιθσκέλε κήθνπο 1500mm 
   

ΑΣΖΔ Κ8749.1 32 Καηαζθεπή ελδηάκεζσλ θξεάηησλ δηαθιαδώζεσο κε ηηο 
αλάινγεο ζηδεξνζσιήλεο δηέιεπζεο ππόγεησλ θαισδίσλ 
δηαζηάζεσλ 40 Υ 40 cm βάζνπο 50 cm 
 

   

ΝΑΖΛΜ 62.10.41.01 33 Καιώδηα ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V 
κε κόλσζε από καλδύα PVC δηαηνκήο 3 x 1,5 mm2 
 

   

ΑΣΖΔ Ν9350 34 Αλνμείδσην Κηβώηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο PILLAR βαζκνύ 
ζηεγαλόηεηαο ΗΡ 55 κε ειεθηξηθό πίλαθα δηαλνκήο 
 

   

ΑΣΖΔ Β8991.1.1 35 Φσηηζηηθό κε LED ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο  (wide beam) επί 
θνξπθήο ηζηνύ led κε ιακπηήξα ηζρύνο led + led driver 55 W 
 

   

ΑΣΖΔ Β8994.1.1 36 Φσηηζηηθό LED αζύκκεηξεο street light θαηαλνκήο  επί θνξπθήο 
ηζηνύ led κε ιακπηήξα  led + led driver ηζρύνο 45 W 
 

   

ΑΣΖΔ Κ9330.2.1 37 Βξαρίνλαο αινπκηλίνπ επη θνξπθήο ηζηνύ Γηπιόο ειαθξά 
θακπύινο  βξαρίνλαο αινπκηλίνπ Οξηδόληηαο πξνβνιήο 1,50m 
 

   

ΝΑΠΡ Ν\Α15 38 Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ηάθξσλ ππνγείνπ αξδεπηηθνύ 
δηθηύνπ κε κεραληθά κέζα 
 

   

ΝΑΠΡ Ζ01.2.2 39 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 10 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
Φ 25 mm 
 

10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθώλ δηθηύσλ 
 

ΝΑΠΡ Ν\Α17 40 Βάλα ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλα), 10 atm, πιαζηηθή κε 
κεραληζκό ξύζκηζεο πίεζεο 1΄΄ 
 

   

ΝΑΠΡ Ν\Α20 41 Πξνγξακκαηηζηήο Ρεύκαηνο θαηάιιεινο γηα απηόκαην πόηηζκα 
4 έσο 8 ζηάζεηο 
 

   

Βοηθηηικά άρθρα μελέηης 

ΟΗΚ 1444 
 

Τιηθά ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 600 kg 
   

ΟΗΚ 1502 Αλακηθηήξ ζθπξνδέκαηνο 250 ιίηξσλ 
   

ΟΗΚ 2121 Δθζθαθή ζεκειίσλ γαηώδεο άλεπ ρξήζεσο κεραληθώλ κέζσλ 
   

ΟΗΚ 3211 θπξόδεκα ησλ 200 kg ηζηκέληνπ, δηα ζθύξσλ δηαζηάζεσλ 0,7 
έσο 2,5 ή 3 cm 
 

   

        

    



Πίλαθαο αληηζηνίρηζεο άξζξσλ-ΔΣΔΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Σιμ. 

Σίηλος Αρθροσ 
ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

Σίηλος ΔΣΔΠ  
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- + 

Βοηθηηικά άρθρα μελέηης 

ΟΗΚ 3213 
 

θπξόδεκα θαηεγνξίαο Β160 ησλ 300 kg ηζηκέληνπ, δηά ζθύξσλ 
δηαζηάζεσλ 0,7 έσο 2,5 ή 3 cm 
 

   

ΟΗΚ 7122 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά δηά ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 
600Kg 
 

   

   
 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΤΓΛ 

 

Οι μελεηηηές 
 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΑΡΑ 
 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ 
 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΣΔ 

ΜΑΡΗΑΝΘΖ ΣΤΛΗΑΝΗΓΟΤ 
 

Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΠΔ 

 

ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΚΑΝΓΤΛΖ 
 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 

 

        

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΗΣΕΗΝΑ 
 

Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ 

        

           

ειίδα 4 από 4 

        

. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αρ. Μελέτης: 73/2018

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

A.T. : 01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

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

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

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και ενενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     10 x 0,19 =    1,90

Συνολικό κόστος άρθρου 29,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,90

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

A.T. : 02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ενενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     10 x 0,19 =    1,90

Συνολικό κόστος άρθρου 57,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,90

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 03

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για

επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των

δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για

οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
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Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

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

γενικών εκσκαφών της οδού,

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

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό

οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο

σχηματισμός των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων

σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές

θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων

απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του

βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή

ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που

οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους

τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,

δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και

πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     10 x 0,19 =    1,90

Συνολικό κόστος άρθρου 2,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,60

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

A.T. : 04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

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

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

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     10 x 0,19 =    1,90

Συνολικό κόστος άρθρου 6,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

A.T. : 05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

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

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

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

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

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

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

επίχωση.

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     10 x 0,19 =    1,90

Συνολικό κόστος άρθρου 17,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,60

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

A.T. : 06

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Α

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό

τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm,

προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό συμπύκνωσης

τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή

που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά

ΕΛΟΤ EN 13286-2)

- Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου

νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,

- Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     10 x 0,19 =    1,90

Συνολικό κόστος άρθρου 9,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,60

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

A.T. : 07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

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

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

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

σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,

με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

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

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
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γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

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

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την

θέση σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

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

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

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

σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,

με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

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

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

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

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την

θέση σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

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

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

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

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

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

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

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

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

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

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

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

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

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
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δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

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

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

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

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

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

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

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

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,

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

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

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

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

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

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

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

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

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

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

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

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

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

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

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

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

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

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

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

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

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

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
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ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

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

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

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

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

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

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

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

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

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

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

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

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

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

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

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

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

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

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
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 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 43.22 Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και

κατεργασία του κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β82 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων

- η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό αρμολόγησης,

μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης εργασιών και

συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την

προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα

προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη πλακόστρωση.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της

πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.

Tιμή κατ' αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου

τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με

Σελίδα 29 από 45



Τιμολόγιο δημοπράτησης

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     10 x 0,19 =    1,90

Συνολικό κόστος άρθρου 13,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,40

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα

αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή

υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     10 x 0,19 =    1,90

Συνολικό κόστος άρθρου 3,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11.3ΣΧ1 Επιστρώσεις δια πλακών φυσικού πετρώματος ακανόνιστου σχήματος μέσου πάχους
10εκ.

A.T. : 18

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις δια πλακών φυσικού πετρώματος, ακανόνιστου σχήματος, μέσου πάχους 10εκ. και

επιφάνειας άνω των 0.10 τ.μ. τοποθετούμενος, κατ' όπιν διαβροχής δι' άφθονου ύδατος επί

υποστρώματος εκ ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 350kg τσιμέντου πάχους 3εκ., με αρμούς μέσου

πάχους 2εκ. και αρμολογούμενες δια λεπτόρευστου τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου με άμμο

θαλάσσης, μετά του καθαρισμού των επιφανειακών κονιαμάτων, πριν τούτα αποξηρανθούν. Ήτοι με

προμήθεια λίθων και υλικών επί τόπου του έργου, εργασία διαλογής, τοποθέτησης και στερέωσης των

λίθων και κατασκευή αρμών, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις εντολές της υπηρεσίας και σύμφωνα

με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 για φυσικούς λίθους και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με

φυσικούς λίθους". Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται και η εργασία τελειώματος σε ευθεία, τεθλασμένη

ή καμπύλη γραμμή. Οι λίθοι θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τα ευρωπαϊκά πρότυπα

σύμφωνα με τη μελέτη.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν78.95 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων με σκυρόδεμα C20/25

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου από σκυρόδεμα συνολικού πάχους 20 εκ., ποιότητας C20/25, με δομικό

πλέγμα Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60κγ/m3, έγχρωμο, με επίπαση

σκληρυντικού χρώματος και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια, οιουδήποτε σχεδίου.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς παρασκευής

και διάστρωσης σκυροδέματος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική

μελέτη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• Η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης,

των Η/Μ εγκαταστάσεων και τυχόν άλλες κατασκευές). Η σκυροδέτηση θα γίνει σε δύο στρώσεις, εκ

των οποίων η πρώτη θα είναι πάχους 13 εκ περίπου, ελαφρώς οπλισμένη με δομικό πλέγμα Τ131 και η

δεύτερη στρώση πάχους 7 εκ επίσης ελαφρώς οπλισμένη με δομικό πλέγμα Τ131 και με ίνες

πολυπροπυλενίου.

• Η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του σκληρυντικού χρώματος σε σκόνη σε δύο στρώσεις κάθετες

μεταξύ τους (συνολικά 3kg/m2) και η τελική επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας με Ειδική

Αντικολλητική Πούδρα με ανάλωση 150gr/m2.

• Η αποτύπωση του επιλεγμένου σχεδίου με την εισπίεση των ειδικών καλουπιών στην

επιφάνεια του σκυροδέματος.

• Η κοπή των αρμών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0m, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική

μελέτη, μετά την πάροδο 12 ωρών

• Η πλύση με νερό με πιεστικό για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος χρώματος αρμών και την

αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.

• Η προστασία της τελικής επιφάνειας με δύο στρώσεις από Ειδικό Σφραγιστικό Βερνίκι με

ανάλωση 200ml/m2.

Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου από σκυρόδεμα συνολικού πάχους 20 εκ., ποιότητας C20/25, με δομικό

πλέγμα Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60κγ/m3, έγχρωμο, με επίπαση

σκληρυντικού χρώματος και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια, οιουδήποτε σχεδίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό

γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.),

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

υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και

μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά

την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20,

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις

κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος", συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, με χρήση

διαστρωτή ασφάλτου (finisher).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να μην

σταθμεύουν τα οχήματά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα έντυπα μηνύματα, καθώς

και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση των οχημάτων μη συμμορφωθέντων οδηγών.

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

υποστεί φρεζάρισμα.

- Η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ψυχρού τύπου σε αναλογία

τουλάχιστον 500 gr/m2.

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

ασφαλτοσκυροδέματος.

- Η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης ασφαλτόστρωσης.

ΕΥΡΩ : 9,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     10 x 0,19 =    1,90

Συνολικό κόστος άρθρου 11,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και

διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής

οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση

οδών".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή

αποθήκευση (αν απαιτείται)

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και

την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή

απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)
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- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του

χρησιμοποιουμένου υλικού

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη

στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα

S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1

1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την

ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την

στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή

στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την

σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

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

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και

η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2").

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,10

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε09.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό

υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

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

Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:

α. τριγωνικές   (Ρ-1)      πλευράς 0,90 m

β. οκταγωνικές  (Ρ-2)      εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m

γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m

δ. τετραγωνικές (Ρ-6)      πλευράς 0,65 m

ε. κυκλικές                διαμέτρου 0,65 m
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Ευρώ (Αριθμητικά): 53,70

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το

δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους

μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη

φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση

παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη

και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των

υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της

επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του

κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως

συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα

στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών

ή/και του κηπευτικού χώματος.

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με

βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Α60.10.04.07 Ιστός οδοφωτισμού πακτωμένος  (χωρίς πλάκα έδρασης) από FRP (ινοπλισμένο σύνθετο
πολυμερές υλικό) με την βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού ύψους 8,00 m
(7m υπέργειο ύψος+1m βάθος πάκτωσης)

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών από FRP (Fibre Reinforced Polymer -

οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές), χωρίς πλάκα έδρασης κώνικος κυκλικής διατομής

κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού

από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή

Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Οι ιστοί φωτισμού θα είναι κατασκευασμένοι με τη μέθοδο της περιέλιξης ινών (filament winding),

έτσι ωστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών. Οι ίνες γυαλιού

εμποτίζονται σε κατάλληλη ρητίνη και κατόπιν περιελίσσονται στη μεταλλική μήτρα, έχοντας πλήρη

έλεγχο της γωνίας περιέλιξης, βάσει της οποίας καθορίζονται οι μηχανικές ιδιότητες του τελικού

προϊόντος. Η εξωτερική επιφάνεια θα είναι βαμμένη στο χρώμα (ral) της επιλογής της υπηρεσίας

μας με έξτρα βερνίκι για προστασία έναντι της UV ακτινοβολίας.

Κατα το στάδιο εγκρισης του φακέλου έγκρισης υλικών θα προσκομιστούν όλες οι προδιαγραφές του

προ τύπου DIN EN ISO 9001:2008 και του ευρωπαϊκού προτύπου EN 40-7, CE, αντοχή σε ανεμοπιέσεις

ανω των 120Km/h, βεβαίωσεις ως προς την αντοχή σε UV ακτινοβολία και παθητικής ασφάλειας σε

κρούση.
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Κατα το στάδιο εγκρισης του φακέλου έγκρισης υλικών θα προσκομιστούν όλες οι προδιαγραφές του

προ τύπου DIN EN ISO 9001:2009 και του ευρωπαϊκού προτύπου EN 40-7, CE, αντοχή σε ανεμοπιέσεις

ανω των 120Km/h, βεβαίωσεις ως προς την αντοχή σε UV ακτινοβολία και παθητικής ασφάλειας σε

κρούση.

• Διαχείριση Πιστοποιητικού Ποιότητας-Σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2009, εγκεκριμένο

από διεθνή πιστοποιημένο εξωτερικό ελεγκτή

• Απόδειξη παθητικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο EN 12767

• Απόδειξη αντοχής (αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία / γήρανση)

• Απόδειξη αντοχής στην κόπωση για 20 χρόνια ζωής

• Απόδειξη αποφυγής συντήρησης

• Απόδειξη ηλεκτρικής μη αγωγιμότητας / διηλεκτρικής αντοχής

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή χάνδακα (απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο ιστού και σε ιστό) σε κάθε είδους

έδαφος και η επανεπίχωση τους (διαστάσεις εκσκαφής σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας και τις

υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού) ενδεικτικές διαστάσεις 0,40cmΠ*0,60cmB στο φυσικό έδαφος

χωρίς να υπολογίζεται το ύψος επένδυσης της τελικής επιφάνειας με πλάκες η λίθους.

- Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο - απο φρεάτιο σε ιστό με

σπείρωμα κατα ΕΛΟΤ 267.1 - BS21 - EN10226-1(DIN2999) υλικού EN 10255 S 195T διέλευσης καλωδίων

με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων), με διατομές

σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας τις απαιτήσεις της μελέτης και τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού.

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων με σκυρόδεμα σε ολο το μηκος του χάνδακα ετσι ωστε

να εγκιβωτιστεί πλήρως η σιδηροσωλήνα και ο χαλκός γειωσης προς αποφυγη ηλεκτροχημικής

διάβρωσης, και επικάλυψη με άμμο λατομείου,και με φωσφορίζουσα ταινία σήμανσης με βάση την

τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα φρεάτια έλξης εσωτερικών διαστάσεων 40*40cm και επίσκεψης καλωδίων. Δηλ. φρεάτιο

διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων, - δικτύων ηλεκτροφωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα δηλαδή

1) εκσκαφή σε έδαφος οπιοδήποτε τύπου,

2) διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  c20/25  τσιμέντου,

3)δόμιση  πλευρικών επιφανειών με σκυρόδμα C20/25 τσιμέντου  του  πυθμένα,

4) επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του  φρεατίου

5) επάλειψη των τοιχωμάτων του φρεατίου με κατάλληλο μονωτικό τσιμεντοειδές υλικό,

6) μόνωση του καλύμματος φρεατίου με το πλαίσιο του φρεατίου με κατάλληλο ελαστικό υλικό,  και

εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων,

7) κατασκευή ξυλότυπου,

8) προσθήκη σιδηρού οπλισμού με σίδερα Φ6mm στίς 4 γωνίες και πλέγμα στίς πλευρικές επιφάνειες

υλικών πλήρως τοποθετημένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση με το ανάλογο χυτοσιδηρό κάλυμμα μηχανικής

αντοχής τουλάχιστον 12,5tn όπου απαιτείται απο τα σχέδια και σύμφωνα με τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού του έργου.

- Οι χάλκινοι γυμνοί αγωγοί γείωσης διατομής 25mm2  και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης

απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο και φρεάτιο σε ιστό.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών διαστάυρωσης της γείωσης αν απαιτείται. Δηλ χάλκινος σφικτήρας,

τύπου (Η) για σύνδεση στρογγυλών πολύκλωνων αγωγών αποτελούμενος απο δύο πλακίδια διαστάσεων

60χ60χ4mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο διστάσεων 60χ60χ2mm το οποίο παραμβάλεται μεταξύ των δύο

αγωγών. Η σίσφυξη επιτυγχάνεται με τέσσερεις εξάγωνες βίδες ίδιου υλικού διαστάσεων Μ8Χ30mm

κατα ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 (St/tZn) κατα ΕΝ 24032. Το εξάρτημα θα είναι κατάλληλο

για τοποθέτηση εντός του εδάφους και θα είναι πιστοποιημένο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.Τα ηλεκτρικά καλώδια

τροφοδοσίας των ιστών θα είναι διατομής NYY 4Χ4mm2. Συνολικά θα τοποθετηθούν 6 ηλεκτρικές

γραμμες για τον φωτισμό του χώρου parking, 1 ηλεκτρική γραμμή ΝΥΥ 4χ4mm2 για το φωτισμό του

παράδρομου, και 2 ηλεκτρικές γραμμές για τον φωτισμό του κόμβου εισόδου - εξόδου. Οι γραμμές

φωτισμού του κόμβου Θα είναι κατηγορίας ΝΥΥ. Μία ηλεκτρική γραμμή 4Χ4mm2 και μία ηλεκτρική

γραμμή ΝΥΥ 3Χ4mm2. Θα διέρχονται απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό

κατάλληλα για τοποθέτηση σε έδαφος ονομαστικής τάσης 600/1000V μόνωσης απο PVC σύμφωνα με τα

σχεδια της υπηρεσίας και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.

- Κατασκευή  βάσης ιστού φωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στήριξη

ενός ιστού φωτισμού διαστάσεων 0,70*0,70*0,80mΒ που να έχει στο κέντρο κατακόρυφη οπή, για την

διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων και αγωγού γείωσης. Μέσα στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς

οπλισμός B500c που θα αποτελείται απο δύο μανδύες διατομής Φ10/12 τοποθετούμενοι σε σχήμα

ρόμβου,και 8 ράβδους Φ 16mm τρείς ανα παρειά. Η βάση στον μέσον της θα εγκιβωτιστεί σωλήνα pVC
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ανάλογης διατομής ελάχιστα μεγαλύτερης αυτής του ιστού που θα πακτωθεί Δηλαδή  υλικά εργασίες

εκσκαφής χειρωνακτικά η με μηχανικά μέσα για την θεμελίωση της βάσης  με ξυλότυπο εμφανων

σκυροδεμάτων. σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της

βαθμού προστασίας ΙΡ 54, μηχανικής προστασίας ΙΚ 08 και CE.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στην πακτωμένη σωλήνα της βάσης με ολα τα υλικά που θα

κανουν ισχυρή την πάκτωση του ιστού οπως ρητίνες, ειδικά τσιμεντοειδή υλικά, με χρήση

καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια

ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις ετοιμο για λειτουργία.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές, με σήμανση CE,

ανάλογα με το ύψος του, σύμφωνα με τις ανωτέρω εργασίες συμπεριλαμβανομένου του κόστους των

εργασιών και υλικών που απαιτούνται για την διέλευση των υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών και

καλωδίων σε σιδηροσωλήνες απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό σύμφωνα με

τα σχέδια της μελέτης με τις ανάλογες εκσκαφές επιχώσεις και προστασία των σωληνώσεων με

σκυρόδεμα και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού ως εξής:

 Ιστός οδοφωτισμού από FRP με την βάση του από σκυρόδεμα, ύψους 7,00 m.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.350,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Α60.10.04.06 Ιστός οδοφωτισμού πακτωμένος  (χωρίς πλάκα έδρασης) από FRP (ινοπλισμένο σύνθετο
πολυμερές υλικό) με την βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού ύψους 6,00 m
(5,00m υπέργειο + 1,00m βάθος πάκτωσης υπόγειο)

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών από FRP (Fibre Reinforced Polymer -

οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές), χωρίς πλάκα έδρασης κώνικος κυκλικής διατομής

κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού

από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή

Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Οι ιστοί φωτισμού θα είναι κατασκευασμένοι με τη μέθοδο της περιέλιξης ινών (filament winding),

έτσι ωστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών. Οι ίνες γυαλιού

εμποτίζονται σε κατάλληλη ρητίνη και κατόπιν περιελίσσονται στη μεταλλική μήτρα, έχοντας πλήρη

έλεγχο της γωνίας περιέλιξης, βάσει της οποίας καθορίζονται οι μηχανικές ιδιότητες του τελικού

προϊόντος. Η εξωτερική επιφάνεια θα είναι βαμμένη στο χρώμα (ral) της επιλογής της υπηρεσίας

μας με έξτρα βερνίκι για προστασία έναντι της UV ακτινοβολίας.

Κατα το στάδιο εγκρισης του φακέλου έγκρισης υλικών θα προσκομιστούν όλες οι προδιαγραφές του

προ τύπου DIN EN ISO 9001:2008 και του ευρωπαϊκού προτύπου EN 40-7, CE, αντοχή σε ανεμοπιέσεις

ανω των 120Km/h, βεβαίωσεις ως προς την αντοχή σε UV ακτινοβολία και παθητικής ασφάλειας σε

κρούση.

Κατα το στάδιο εγκρισης του φακέλου έγκρισης υλικών θα προσκομιστούν όλες οι προδιαγραφές του

προ τύπου DIN EN ISO 9001:2009 και του ευρωπαϊκού προτύπου EN 40-7, CE, αντοχή σε ανεμοπιέσεις

ανω των 120Km/h, βεβαίωσεις ως προς την αντοχή σε UV ακτινοβολία και παθητικής ασφάλειας σε

κρούση.

• Διαχείριση Πιστοποιητικού Ποιότητας-Σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2009, εγκεκριμένο

από διεθνή πιστοποιημένο εξωτερικό ελεγκτή

• Απόδειξη παθητικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο EN 12767

• Απόδειξη αντοχής (αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία / γήρανση)

• Απόδειξη αντοχής στην κόπωση για 20 χρόνια ζωής

• Απόδειξη αποφυγής συντήρησης

• Απόδειξη ηλεκτρικής μη αγωγιμότητας / διηλεκτρικής αντοχής

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή χάνδακα (απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο ιστού και σε ιστό) σε κάθε είδους

έδαφος και η επανεπίχωση τους (διαστάσεις εκσκαφής σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας και τις

υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού) ενδεικτικές διαστάσεις 0,40cmΠ*0,60cmB στο φυσικό έδαφος

χωρίς να υπολογίζεται το ύψος επένδυσης της τελικής επιφάνειας με πλάκες η λίθους.

- Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο - απο φρεάτιο σε ιστό με
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σπείρωμα κατα ΕΛΟΤ 267.1 - BS21 - EN10226-1(DIN2999) υλικού EN 10255 S 195T διέλευσης καλωδίων

με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων), με διατομές

σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας τις απαιτήσεις της μελέτης και τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού.

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων με σκυρόδεμα σε ολο το μηκος του χάνδακα ετσι ωστε

να εγκιβωτιστεί πλήρως η σιδηροσωλήνα και ο χαλκός γειωσης προς αποφυγη ηλεκτροχημικής

διάβρωσης, και επικάλυψη με άμμο λατομείου,και με φωσφορίζουσα ταινία σήμανσης με βάση την

τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα φρεάτια έλξης εσωτερικών διαστάσεων 40*40cm και επίσκεψης καλωδίων. Δηλ. φρεάτιο

διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων, - δικτύων ηλεκτροφωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα δηλαδή

1) εκσκαφή σε έδαφος οπιοδήποτε τύπου,

2) διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  c20/25  τσιμέντου,

3)δόμιση  πλευρικών επιφανειών με σκυρόδμα C20/25 τσιμέντου  του  πυθμένα,

4) επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του  φρεατίου

5) επάλειψη των τοιχωμάτων του φρεατίου με κατάλληλο μονωτικό τσιμεντοειδές υλικό,

6) μόνωση του καλύμματος φρεατίου με το πλαίσιο του φρεατίου με κατάλληλο ελαστικό υλικό,  και

εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων,

7) κατασκευή ξυλότυπου,

8) προσθήκη σιδηρού οπλισμού με σίδερα Φ6mm στίς 4 γωνίες και πλέγμα στίς πλευρικές επιφάνειες

υλικών πλήρως τοποθετημένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση με το ανάλογο χυτοσιδηρό κάλυμμα μηχανικής

αντοχής τουλάχιστον 12,5tn όπου απαιτείται απο τα σχέδια και σύμφωνα με τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού του έργου.

- Οι χάλκινοι γυμνοί αγωγοί γείωσης διατομής 25mm2  και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης

απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο και φρεάτιο σε ιστό.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών διαστάυρωσης της γείωσης αν απαιτείται. Δηλ χάλκινος σφικτήρας,

τύπου (Η) για σύνδεση στρογγυλών πολύκλωνων αγωγών αποτελούμενος απο δύο πλακίδια διαστάσεων

60χ60χ4mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο διστάσεων 60χ60χ2mm το οποίο παραμβάλεται μεταξύ των δύο

αγωγών. Η σίσφυξη επιτυγχάνεται με τέσσερεις εξάγωνες βίδες ίδιου υλικού διαστάσεων Μ8Χ30mm

κατα ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 (St/tZn) κατα ΕΝ 24032. Το εξάρτημα θα είναι κατάλληλο

για τοποθέτηση εντός του εδάφους και θα είναι πιστοποιημένο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.Τα ηλεκτρικά καλώδια

τροφοδοσίας των ιστών θα είναι διατομής NYY 4Χ4mm2. Συνολικά θα τοποθετηθούν 6 ηλεκτρικές

γραμμες για τον φωτισμό του χώρου parking, 1 ηλεκτρική γραμμή ΝΥΥ 4χ4mm2 για το φωτισμό του

παράδρομου, και 2 ηλεκτρικές γραμμές για τον φωτισμό του κόμβου εισόδου - εξόδου. Οι γραμμές

φωτισμού του κόμβου Θα είναι κατηγορίας ΝΥΥ. Μία ηλεκτρική γραμμή 4Χ4mm2 και μία ηλεκτρική

γραμμή ΝΥΥ 3Χ4mm2. Θα διέρχονται απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό

κατάλληλα για τοποθέτηση σε έδαφος ονομαστικής τάσης 600/1000V μόνωσης απο PVC σύμφωνα με τα

σχεδια της υπηρεσίας και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.

- Κατασκευή  βάσης ιστού φωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στήριξη

ενός ιστού φωτισμού διαστάσεων 0,70*0,70*0,80mΒ που να έχει στο κέντρο κατακόρυφη οπή, για την

διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων και αγωγού γείωσης. Μέσα στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς

οπλισμός B500c που θα αποτελείται απο δύο μανδύες διατομής Φ10/12 τοποθετούμενοι σε σχήμα

ρόμβου,και 8 ράβδους Φ 16mm τρείς ανα παρειά. Η βάση στον μέσον της θα εγκιβωτιστεί σωλήνα pVC

ανάλογης διατομής ελάχιστα μεγαλύτερης αυτής του ιστού που θα πακτωθεί Δηλαδή  υλικά εργασίες

εκσκαφής χειρωνακτικά η με μηχανικά μέσα για την θεμελίωση της βάσης  με ξυλότυπο εμφανων

σκυροδεμάτων. σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της

βαθμού προστασίας ΙΡ 54, μηχανικής προστασίας ΙΚ 08 και CE.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στην πακτωμένη σωλήνα της βάσης με ολα τα υλικά που θα

κανουν ισχυρή την πάκτωση του ιστού οπως ρητίνες, ειδικά τσιμεντοειδή υλικά, με χρήση

καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια

ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις ετοιμο για λειτουργία.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές, με σήμανση CE,

ανάλογα με το ύψος του, σύμφωνα με τις ανωτέρω εργασίες συμπεριλαμβανομένου του κόστους των

εργασιών και υλικών που απαιτούνται για την διέλευση των υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών και

καλωδίων σε σιδηροσωλήνες απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό σύμφωνα με
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τα σχέδια της μελέτης με τις ανάλογες εκσκαφές επιχώσεις και προστασία των σωληνώσεων με

σκυρόδεμα και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού ως εξής:

 Ιστός φωτισμού από FRP με την βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα, ύψους 6,00 m (5,00m υπέργειο +

1,00m βάθος πάκτωσης).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.280,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Α60.10.04.05 Ιστός οδοφωτισμού πακτωμένος  (χωρίς πλάκα έδρασης) από FRP (ινοπλισμένο σύνθετο
πολυμερές υλικό) με την βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού ύψους 5,00 m
(4m υπέργειο ύψος+1m βάθος πάκτωσης)

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών από FRP (Fibre Reinforced Polymer -

οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές), χωρίς πλάκα έδρασης κώνικος κυκλικής διατομής

κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού

από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή

Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Οι ιστοί φωτισμού θα είναι κατασκευασμένοι με τη μέθοδο της περιέλιξης ινών (filament winding),

έτσι ωστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών. Οι ίνες γυαλιού

εμποτίζονται σε κατάλληλη ρητίνη και κατόπιν περιελίσσονται στη μεταλλική μήτρα, έχοντας πλήρη

έλεγχο της γωνίας περιέλιξης, βάσει της οποίας καθορίζονται οι μηχανικές ιδιότητες του τελικού

προϊόντος. Η εξωτερική επιφάνεια θα είναι βαμμένη στο χρώμα (ral) της επιλογής της υπηρεσίας

μας με έξτρα βερνίκι για προστασία έναντι της UV ακτινοβολίας.

Κατα το στάδιο εγκρισης του φακέλου έγκρισης υλικών θα προσκομιστούν όλες οι προδιαγραφές του

προ τύπου DIN EN ISO 9001:2008 και του ευρωπαϊκού προτύπου EN 40-7, CE, αντοχή σε ανεμοπιέσεις

ανω των 120Km/h, βεβαίωσεις ως προς την αντοχή σε UV ακτινοβολία και παθητικής ασφάλειας σε

κρούση.

Κατα το στάδιο εγκρισης του φακέλου έγκρισης υλικών θα προσκομιστούν όλες οι προδιαγραφές του

προ τύπου DIN EN ISO 9001:2009 και του ευρωπαϊκού προτύπου EN 40-7, CE, αντοχή σε ανεμοπιέσεις

ανω των 120Km/h, βεβαίωσεις ως προς την αντοχή σε UV ακτινοβολία και παθητικής ασφάλειας σε

κρούση.

• Διαχείριση Πιστοποιητικού Ποιότητας-Σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2009, εγκεκριμένο

από διεθνή πιστοποιημένο εξωτερικό ελεγκτή

• Απόδειξη παθητικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο EN 12767

• Απόδειξη αντοχής (αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία / γήρανση)

• Απόδειξη αντοχής στην κόπωση για 20 χρόνια ζωής

• Απόδειξη αποφυγής συντήρησης

• Απόδειξη ηλεκτρικής μη αγωγιμότητας / διηλεκτρικής αντοχής

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή χάνδακα (απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο ιστού και σε ιστό) σε κάθε είδους

έδαφος και η επανεπίχωση τους (διαστάσεις εκσκαφής σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας και τις

υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού) ενδεικτικές διαστάσεις 0,40cmΠ*0,60cmB στο φυσικό έδαφος

χωρίς να υπολογίζεται το ύψος επένδυσης της τελικής επιφάνειας με πλάκες η λίθους.

- Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο - απο φρεάτιο σε ιστό με

σπείρωμα κατα ΕΛΟΤ 267.1 - BS21 - EN10226-1(DIN2999) υλικού EN 10255 S 195T διέλευσης καλωδίων

με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων), με διατομές

σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας τις απαιτήσεις της μελέτης και τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού.

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων με σκυρόδεμα σε ολο το μηκος του χάνδακα ετσι ωστε

να εγκιβωτιστεί πλήρως η σιδηροσωλήνα και ο χαλκός γειωσης προς αποφυγη ηλεκτροχημικής

διάβρωσης, και επικάλυψη με άμμο λατομείου,και με φωσφορίζουσα ταινία σήμανσης με βάση την

τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα φρεάτια έλξης εσωτερικών διαστάσεων 40*40cm και επίσκεψης καλωδίων. Δηλ. φρεάτιο

διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων, - δικτύων ηλεκτροφωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα δηλαδή

1) εκσκαφή σε έδαφος οπιοδήποτε τύπου,

2) διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  c20/25  τσιμέντου,

3)δόμιση  πλευρικών επιφανειών με σκυρόδμα C20/25 τσιμέντου  του  πυθμένα,

4) επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του  φρεατίου

5) επάλειψη των τοιχωμάτων του φρεατίου με κατάλληλο μονωτικό τσιμεντοειδές υλικό,

6) μόνωση του καλύμματος φρεατίου με το πλαίσιο του φρεατίου με κατάλληλο ελαστικό υλικό,  και
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εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων,

7) κατασκευή ξυλότυπου,

8) προσθήκη σιδηρού οπλισμού με σίδερα Φ6mm στίς 4 γωνίες και πλέγμα στίς πλευρικές επιφάνειες

υλικών πλήρως τοποθετημένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση με το ανάλογο χυτοσιδηρό κάλυμμα μηχανικής

αντοχής τουλάχιστον 12,5tn όπου απαιτείται απο τα σχέδια και σύμφωνα με τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού του έργου.

- Οι χάλκινοι γυμνοί αγωγοί γείωσης διατομής 25mm2  και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης

απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο και φρεάτιο σε ιστό.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών διαστάυρωσης της γείωσης αν απαιτείται. Δηλ χάλκινος σφικτήρας,

τύπου (Η) για σύνδεση στρογγυλών πολύκλωνων αγωγών αποτελούμενος απο δύο πλακίδια διαστάσεων

60χ60χ4mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο διστάσεων 60χ60χ2mm το οποίο παραμβάλεται μεταξύ των δύο

αγωγών. Η σίσφυξη επιτυγχάνεται με τέσσερεις εξάγωνες βίδες ίδιου υλικού διαστάσεων Μ8Χ30mm

κατα ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 (St/tZn) κατα ΕΝ 24032. Το εξάρτημα θα είναι κατάλληλο

για τοποθέτηση εντός του εδάφους και θα είναι πιστοποιημένο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.Τα ηλεκτρικά καλώδια

τροφοδοσίας των ιστών θα είναι διατομής NYY 4Χ4mm2. Συνολικά θα τοποθετηθούν 6 ηλεκτρικές

γραμμες για τον φωτισμό του χώρου parking, 1 ηλεκτρική γραμμή ΝΥΥ 4χ4mm2 για το φωτισμό του

παράδρομου, και 2 ηλεκτρικές γραμμές για τον φωτισμό του κόμβου εισόδου - εξόδου. Οι γραμμές

φωτισμού του κόμβου Θα είναι κατηγορίας ΝΥΥ. Μία ηλεκτρική γραμμή 4Χ4mm2 και μία ηλεκτρική

γραμμή ΝΥΥ 3Χ4mm2. Θα διέρχονται απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό

κατάλληλα για τοποθέτηση σε έδαφος ονομαστικής τάσης 600/1000V μόνωσης απο PVC σύμφωνα με τα

σχεδια της υπηρεσίας και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.

- Κατασκευή  βάσης ιστού φωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στήριξη

ενός ιστού φωτισμού διαστάσεων 0,70*0,70*0,80mΒ που να έχει στο κέντρο κατακόρυφη οπή, για την

διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων και αγωγού γείωσης. Μέσα στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς

οπλισμός B500c που θα αποτελείται απο δύο μανδύες διατομής Φ10/12 τοποθετούμενοι σε σχήμα

ρόμβου,και 8 ράβδους Φ 16mm τρείς ανα παρειά. Η βάση στον μέσον της θα εγκιβωτιστεί σωλήνα pVC

ανάλογης διατομής ελάχιστα μεγαλύτερης αυτής του ιστού που θα πακτωθεί Δηλαδή  υλικά εργασίες

εκσκαφής χειρωνακτικά η με μηχανικά μέσα για την θεμελίωση της βάσης  με ξυλότυπο εμφανων

σκυροδεμάτων. σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της

βαθμού προστασίας ΙΡ 54, μηχανικής προστασίας ΙΚ 08 και CE.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στην πακτωμένη σωλήνα της βάσης με ολα τα υλικά που θα

κανουν ισχυρή την πάκτωση του ιστού οπως ρητίνες, ειδικά τσιμεντοειδή υλικά, με χρήση

καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια

ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις ετοιμο για λειτουργία.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές, με σήμανση CE,

ανάλογα με το ύψος του, σύμφωνα με τις ανωτέρω εργασίες συμπεριλαμβανομένου του κόστους των

εργασιών και υλικών που απαιτούνται για την διέλευση των υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών και

καλωδίων σε σιδηροσωλήνες απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό σύμφωνα με

τα σχέδια της μελέτης με τις ανάλογες εκσκαφές επιχώσεις και προστασία των σωληνώσεων με

σκυρόδεμα και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού ως εξής:

 Ιστός οδοφωτισμού από FRP με την βάση του από σκυρόδεμα, ύψους 5,00 m.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.220,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342 Τρίγωνο γείωσης

A.T. : 30

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Τρίγωνο γειώσεως αποτελούμενο από τρείς ράβδους χάλυβα με ηλεκτρολυτική επένδυση χαλκού.

Τοποθετείται όσο το δυνατόν βαθύτερα στο έδαφος έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή αγωγημότητα

πρός το έδαφος μικρότερη απο 3Ω.

Οι συνδέσεις μέσα στο έδαφος και οι ράβδοι θα επαλειφθούν με στρώμα αγώγιμου υλικού TERAFILL

Σελίδα 39 από 45



Τιμολόγιο δημοπράτησης

για  να αποφευχθεί η διάβρωση που θα είχε ως αποτέλεσμα την άυξηση της αντίστασης διαβάσεως.

Κάθε ηλεκτρόδιο θα έχει μήκος 1,5μ και εξωτ. διάμετρο 5/8" είναι απο χάλυβα με ηλεκτρολυτική

μεπένδυση χαλκού.Το ελάχιστο πάχος επιχάλκωσης είναι 250μm. Για την επίσκεψη και περιοδικό

έλεγχο της γειώσεως και των σημείων συσφίξεως του χαλκού με τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται 3

φρεάτια διαστάσεων 30Χ30cm στίς κορυφές του ισόπλευρου τριγώνου. Η σύνδεση κα των τριών

ηλεκτροδίων θα γίνει με χαλκό διατομής 16mm2. , δηλαδή κατασκευή και έμπηξη του τριγώνου

γείωσης,στο έδαφος με όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 256,71

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.1 Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm

A.T. : 31

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm, διαμέτρου κορμού 20mm κατασκευασμένος απο

χάλυβα και επιχαλκώνεται ηλεκτρολυτικά. Η ράβδο θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σπείρωμα έτσι ώστε

να είναι δυνατή η επιμηκυνσή της. Η σύνδεση της ράβδου με τον αγωγό γείωσης θα γίνεται με

κατάλληλο σφικτήρα απο κράμα χαλκού. Τα ανωτέρω εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν περάσει με

επιτυχία τις δοκιμές του προτύπου ΕΛΟΤ IEC/EN 62561-2

δηλαδή κατασκευή και έμπηξη στο έδαφος

μιάς  γειώσεως  αποτελούμενης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με όλα τα μικρουλικά

που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 131,01

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ8749.1 Κατασκευή ενδιάμεσων φρεάτιων διακλαδώσεως με τις ανάλογες σιδηροσωλήνες
διέλευσης υπόγειων καλωδίων διαστάσεων 40 Χ 40 cm βάθους 50 cm

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Κατασκευή ενδιάμμεσων φρεάτιων  διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων, - δικτύων ηλεκτροφωτισμού απο

οπλισμένο σκυρόδεμα (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης), απο pillar φωτισμού έως φρεάτιο και απο

φρεάτιο έως φρεάτιο στους χώρους ανάπλασης πάρκων - πλατειών (εκτός αυτων που βρίσκονται στην

βάση των ιστών φωτισμού και πληρώνονται σε προηγούμενο άρθρο της μελέτης του ιστού).Δηλαδή

εσκαφή χάνδακα σε οποιδηποτε εδαφος με διαστασεις εκσκαφής 0,30πΧ0,60Β με τις ανάλογες

σωληνώσεις συνδεσης των φρεατίων, (σιδηροσωλήνα η σωλήνα HDPE), με την ανάλογη καλωδίωση και

σκυροδέτηση των σωληνώσεων. Δηλ. 1) εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες, 2)διάστρωση  πυθμένα  με

σκυρόδεμα  C20/25  τσιμέντου,  3)δόμιση  πλευρικών επιφανειών με σκυρόδμα c20/25 τσιμέντου  του

πυθμένα,  4)  επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των

πλευρικών επιφανειών του  φρεατίου 5) επάλειψη των τοιχωμάτων του φρεατίου με κατάλληλο

μονωτικό τσιμεντοειδές υλικό, 6) μόνωση του καλύμματος φρεατίου με το πλαίσιο του φρεατίου με

κατάλληλο ελαστικό υλικό,  και εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων, 7)

κατασκευή ξυλότυπου, 8) προσθήκη σιδηρού οπλισμού με σίδερα Φ6mm στίς 4 γωνίες και πλέγμα στίς

πλευρικές επιφάνειες υλικών.

Ως ενδιάμεσα φρεάτια εννοούνται ΜΟΝΟ αυτα που αναγράφονται ως ενδιαμεσα φρεάτια στα σχέδια της

μελέτης της υπηρεσίας, μας "στην τιμή περιλαμβανονται  οι εργασιες εκσκαφών των σωληνώσεων,

καλωδίων σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της μελέτης, επίχωση και σήμανση σωληνώσεων.

Στην τιμή του ενδιάμμεσου φρεατίου που θα κατασκευαστή σε χώρους φύτευσης η χωμάτινους οπου δεν

απαιτείται επιγεμιζόμενο κάλυμμα θα περιλαμβάνεται και η τιμή και το κόστος τοποθέτησης

χυτοσιδηρού καλύμματος μηχανικής αντοχής τουλάχιστον 12,5tn

(1 τεμ)

  8749. 1  Διαστάσεων  40Χ40  cm, βάθους  50 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 278,44

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα οκτώ και σαράντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 1,5 mm2

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε

φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV

-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών

στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,

ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

 Διατομής 3 x 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9350 Ανοξείδωτο Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής PILLAR βαθμού στεγανότητας ΙΡ 55 με
ηλεκτρικό πίνακα διανομής

A.T. : 34

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής PILLAR,βαθμού στεγανότητας ΙΡ 55 δηλαδή προμήθεια μεταφορά και

τοποθέτηση ενός  πίλλαρ  κατασκευασμένου  εξολοκλήρου από   ανοξείδωτο χάλυβα SANTINE 304 ή 316

πάχους 2mm. Η λαμαρίνα θα ειναι στραντζαριστή, πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες,λάμες  κλπ.) με

κοχλίες  και  εξωτερικό μεταλλικό, ανοξείδωτο κιβώτιο, ΝΤΕΚΑΠΕ  πρεσσαριστό  πάχους

τουλάχιστον 2mm.  Οι  εσωτερικές ωφέλιμες  διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,20m, ύψος 1,30m,

και βάθος 0,40m.

Το εσωτερικό  του  πίλλαρ θα είναι δύο χώρων ενιαίων από  τους  οποίους ο ένας προς τα αριστερά

πλάτους 0,40m, Θα προορίζεται για τον μετρητή, της Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,80m για την

ηλεκτρική διανομή.

Ο αριστερός χώρος θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα ανοξείδωτη και θα φέρει σε κατάλληλη θέση τζάμι

διαστάσεων 20χ20cm με όλα τα υλικά στεγανοποίησης (λάστιχα, κ.λ.π.)για τον έλεγχο του μετρητή.

Ο δεξιός χώρος θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα διαστάσεων 60cm.Οι  θύρες  α) θα κλείνουν με την

βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, λάστιχα κ.λ.π. υψηλής στεγανοποίησης  β) περιμετρικά θα είναι

δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη  αντοχή  στην

παραμόρφωση  και  να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτώνται στο  σώμα  του πίλλαρ με τη

βοήθεια ανοξείδωτων μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή ανοξείδωτη

κλειδαριά.

Στο  χώρο  που  προορίζεται  για  την  Δ.Ε.Η.  και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη  με

κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm  για  να μπορούν να

στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η.  Στο χώρο που  προορίζεται  για  την  Υπηρεσία,

θα  υπάρχει  κατασκευή  από σιδηρογωνίες,ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής

διανομής.

Ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής των γραμμών ηλεκτροφωτισμού θα ειναι διαστάσεων περίπου

0.80cm*0,60*0,20cm.Τουλάχιστον τριών σειρών (3*1). Θα ειναι πλήρως συναρμολογιμένος με γενικο

ασφαλειοδιακόπτη 35Α με το ανάλογο ρελέ διαρροής 2Χ40Α ΙΔn 30mA. Επιπλέον ο ηλεκτρικός πίνακας

θα φέρει ολα τα απαραίτητα τριπολικά ρελέ ισχύος τουλάχιστον 25Α έκαστο για την έναυση των

φωτιστικών, καθώς και δύο αστρονομικούς χρονοδιακόπτες για την εντολή έναρξης και σβέσης. Ολοι

οι ηλεκτρικοί πίνακες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις του αρμόδιου

μηχανικού του έργου

Προμήθεια pillar , ηλεκτρικού πίνακα διανομής σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις υπηρεσίας

μεταφορά και τοποθέτηση πάνω σε βάση απο σκυρόδεμα ανάλογων διαστάσεων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.016,89

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες δέκα έξι και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β8991.1.1 Φωτιστικό με LED συμμετρικής κατανομής  (wide beam) επί κορυφής ιστού led με
λαμπτήρα ισχύος led + led driver 55 W

A.T. : 35

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και θα είναι
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βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής

σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού

διατομής Ø60mm, και θα φέρει κάλυμμα από διαφανές πολυκαρβονικό κατηγορίας V2 ή άλλο αντίστοιχο

συνθετικό υλικό σταθεροποιημένο ως προς την UV ακτινοβολία ώστε να μην κιτρινίζει.

Στο εσωτερικό του θα έχει συμμετρικό ανταυγαστήρα από γυαλιστερό αλουμίνιο ώστε να

επιτυγχάνεται συμμετρική κατανομή φωτισμού και αντιθαμβωτική διάταξη για αποφυγή της θάμβωσης.

Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για πρόσβαση στο χώρο των LED και των οργάνων έναυσης και

ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης

της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της

τροφοδοσίας του φωτιστικού.

Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 55W ενώ η φωτεινή

ισχύς του φωτιστικού δεν θα είναι μικρότερη από 5000lm. Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν

μπορεί να είναι μικρότερος από 95lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ και ο

δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 80, ενώ η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 50.000

ώρες λειτουργίας L80B20 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των

πρώτων 50.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από

το 80% της αρχικής. Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές

συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον

IP66 και θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας διατομής τουλάχιστον 2x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή

3x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης Ι με στεγανό ΙΡ67 ταχυσύνδεσμο.

Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08. Θα φέρει

πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει

συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility).

Επίσης θα φέρει πιστοποιητικό  ENEC από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει

συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3

(luminaires-street lighting), το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού

(και όχι μόνο ένα δείγμα) και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.

Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη

ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν από

εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από φωτομετρικό εργαστήριο

αναγνωρισμένο από επίσημο φορέα διαπίστευσης. Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης

σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493. Το εργοστάσιο

κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό

και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων καθώς και κατά ISO 14001.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση  και ηλεκτρική σύνδεση φωτιστικού σώματος δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 8990.  1 Ανηρτημένο  led

 8990. 1.  1  Με λαμπτήρα led  55 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 661,27

(Ολογράφως) : εξακόσια εξήντα ένα και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β8994.1.1 Φωτιστικό LED ασύμμετρης street light κατανομής  επί κορυφής ιστού led με λαμπτήρα
led + led driver ισχύος 45 W

A.T. : 36

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλα

διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται ψύκτρες για την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας,

ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι

εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να

τοποθετηθεί σε βραχίονα διατομής Ø50mm έως Ø75mm.

Για το λόγο αυτό θα διαθέτει κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο ή από ανοξείδωτο

ατσάλι το οποίο θα δίνει στο φωτιστικό τη δυνατότητα κλίσης κατά τουλάχιστον 15⁰. Ο χώρος της

φωτεινής πηγής (LED board) δεν θα είναι ενιαίος με τον χώρο των οργάνων έναυσης (LED driver).

Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους

τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο

χώρο των οργάνων έναυσης ενώ με το άνοιγμα του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα

διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας. Το φωτιστικό θα φέρει

ενσωματωμένο driver με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 0,9. Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά

LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό για διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης και στο εσωτερικό του θα

διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση

μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή

μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού.

Το φωτιστικό θα φέρει LED και θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που

προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 6KV τουλάχιστον και διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία
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του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν. Η τελική

φωτεινή ισχύς του φωτιστικού δεν θα είναι μικρότερη από 4600lm και η συνολική κατανάλωση ισχύος

του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 45W, ενώ ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν

μπορεί να είναι μικρότερος από 105lm/W.

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος

του 70, ενώ η διάρκεια ζωής του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες λειτουργίας L80B10

σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 80.000 ωρών

λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, το 90% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι

χαμηλότερη από το 80% της ονομαστικής τους. Το ανωτέρω πιστοποιούνται με σχετική έκθεση δοκιμών

(test report) από τον κατασκευαστή των στοιχείων LED στην οποία εμφανίζεται σχετική καμπύλη ή

πίνακας τιμών πτώσης της φωτεινής ροής των LED (εντός του φωτιστικού) σε συνάρτηση του χρόνου.

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να

εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο

τροφοδοσίας διατομής τουλάχιστον 2x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή 3x1,5mm2 εάν έχει κλάση

μόνωσης Ι με στεγανό ΙΡ67 ταχυσύνδεσμο. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα

αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει

δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ09. Θα είναι δε κατάλληλο για λειτουργία σε

θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C έως +40°C τουλάχιστον.

Το φωτιστικό θα έχει κατανομή φωτισμού FULL CUT-OFF ασύμμετρη κατά C90-C270 κατάλληλη για οδικό

φωτισμό. Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή –

καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να

προκύπτουν από εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο

φωτομετρικό εργαστήριο. Θα φέρει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο με το

οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety) . Θα φέρει

πιστοποιητικό ENEC από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ΕΝ60598-

1 & ΕΝ60598-2-3 και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. Θα φέρει

πιστοποιητικό CE, με το οποίο θα βεβαιώνεται συμφωνία με τα πρότυπα EN55015:2013-08, EN61000-3-

2, EN61000-3-3 & EN61547:2009. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει

πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO

14001:2004

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση  και ηλεκτρική σύνδεση φωτιστικού σώματος δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 8990.  1 Ανηρτημένο  led

 8990. 1.  1  Με λαμπτήρα led +led driver      led+led driver45 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 492,88

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα δύο και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ9330.2.1 Βραχίονας αλουμινίου επι κορυφής ιστού Διπλός ελαφρά καμπύλος  βραχίονας
αλουμινίου Οριζόντιας προβολής 1,50m

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Ελαυρα Καμπύλος βραχίονας αλουμινίου απο την ιδια κατασκευαστρια εταιρεία τον φωτιστικών που

πρόκειται να αναρτηθούν απο αυτον

, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός

 Διπλός    καμπύλου βραχίονα από αλουμίνιο βαρέος τύπου, τόξου κύκλου ακτίνας

75cm  και  ελαφρας γωνίας  και στο υπόλοιπο τμήμα  θα είναι ευθύγραμμος και με

κλίση 15 μοίρες προς την οριζόντια.

Η  βάση  του  διπλού βραχίονα θα αποτελείται από σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 97mm

και  μήκους διπλού βραχίονα 1,5m.Στο

άκρο  του  βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή και στερέωση σε

αυτή του φωτιστικού σώματος 60mm.

Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στο ιστό.

(1 τεμ)

 9330. 2     Διπλός     καμπύλος βραχίονας

 9330. 2. 1 οριζόντιας προβολής  1,50     , διάμετρος  σωλήνα  0,60cm

            και πάχος σιδηροσωλήνα  3,65mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 455,07

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα πέντε και επτά λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Α15 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή

εκτοξευτές),

σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με χρήση μηχανικών μέσων

(π.χ. αυτοφερόμενη καδένα, αυλακωτήρα κ.λ.π.).

Τιμή ανά μέτρρο (€/m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm

A.T. : 39

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm

(SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των

σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η

μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι

συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.2. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 25 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Α17 Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
1΄΄

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177

Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), πλαστική, ονομαστικής πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας

από 0,7 μέχρι 10 atm,

με μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24

V/AC

και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου

και εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμ (€/τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Α20 Προγραμματιστής Ρεύματος κατάλληλος για αυτόματο πότισμα 4 έως 8 στάσεις

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177

Ηλεκτρικός προγραμματιστής 4 στάσεων, Ευρωπαικής η Αμερικάνικης προέλευσης, με δυνατότητα

επέκτασης στις 6 ή στις 8 στάσεις,

(κάνοντας χρήση του εξαρτήματος SLM2) και εξωτερικό μετασχηματιστή.

Διαθέτει μεγάλη LCD οθόνη, αισθητήρα βροχής/παγετού με αυτόματη διακοπή ή καθυστέρηση του

ποτίσματος, 4 προγράμματα, 8 ημερήσιες

ενάρξεις με χρόνο λειτουργίας από 1 λεπτό έως 9 ώρες και μνήμη ημερομηνίας-ώρας-πρoγράμματος

χωρίς μπαταρία.

Δυνατότητα προσαρμογής μετεωρολογικού σταθμού.

8 χρόνους έναρξης ανά πρόγραμμα
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Οι χρόνοι λειτουργίας ζώνης ρυθμίζονται από 1 λεπτό Έως 9 ώρες.

Μεγάλη οπίσθια οθόνη LCD

Εσωτερικός μετασχηματιστής 120VAC / 230VAC με προεγκατεστημένο καλώδιο 6 ιντσών

Η χειροκίνητη δοκιμή εκτελείται σε κάθε ζώνη με χρόνους λειτουργίας από 10 δευτερόλεπτα. - 10

λεπτά.

Προγραμματιζόμενη καθυστέρηση ζώνης-ζώνης 1 λεπτό. - 3 ώρες.

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμ (€/τεμ)

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα
Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,00

                      

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΛ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΡΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Σελίδα 45 από 45



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

Αρ. Μελέτης : 73/2018

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

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

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 7,0001 m3

2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 5,1002 m3

3 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΝΑΟΔΟ Α02 336,7203 m3

4 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 49,5004 m3

5 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΝΑΟΙΚ 20.20 118,7205 m3

6 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους ΝΑΟΔΟ Α23 90,0006 m3

1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ

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

ΝΑΟΙΚ 32.02.03 4,6207 m3

2 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς
χρήση αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ 32.02.04 109,9108 m3

3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 17,8209 m3

4 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.02 331,7410 m2

5 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.03 92,4011 m2

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. ΝΑΟΙΚ 38.20.02 1.815,0012 kg

7 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C ΝΑΟΙΚ 38.20.03 1.592,1413 kg

8 Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων ΝΑΟΙΚ 43.22 21,7014 m3

9 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες ΝΑΟΔΟ Β82 4,0015 ΤΕΜ

1.3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΝΑΟΔΟ Γ01.1 441,7516 m3

2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΝΑΟΔΟ Γ02.2 219,0017 m2

3 Επιστρώσεις δια πλακών φυσικού πετρώματος ακανόνιστου σχήματος μέσου πάχους
10εκ.

ΝΑΟΙΚ 73.11.3ΣΧ1 723,7018 m2

4 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων με σκυρόδεμα C20/25 ΝΑΟΙΚ Ν78.95 2.400,0019 m2

1.4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ

1 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 194,0020 m2

2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού ΝΑΟΔΟ Δ08.Α 194,0021 m2

3 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή ΝΑΟΔΟ Ε17.1 56,0022 m2

4 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'') ΝΑΟΔΟ Ε10.1 8,0023 ΤΕΜ

5 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους ΝΑΟΔΟ Ε09.4 8,0024 ΤΕΜ

1.5. ΦΥΤΕΥΣΗ

1 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΝΑΠΡΣ Δ07 13,2725 m3

2 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού ΝΑΠΡΣ Α06 13,2726 m3

1.6. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Ιστός οδοφωτισμού πακτωμένος  (χωρίς πλάκα έδρασης) από FRP (ινοπλισμένο
σύνθετο πολυμερές υλικό) με την βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού
ύψους 8,00 m (7m υπέργειο ύψος+1m βάθος πάκτωσης)

ΝΑΗΛΜ
Α60.10.04.07

5,0027 ΤΕΜ

2 Ιστός οδοφωτισμού πακτωμένος  (χωρίς πλάκα έδρασης) από FRP (ινοπλισμένο
σύνθετο πολυμερές υλικό) με την βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού
ύψους 6,00 m (5,00m υπέργειο + 1,00m βάθος πάκτωσης υπόγειο)

ΝΑΗΛΜ
Α60.10.04.06

6,0028 ΤΕΜ

3 Ιστός οδοφωτισμού πακτωμένος  (χωρίς πλάκα έδρασης) από FRP (ινοπλισμένο
σύνθετο πολυμερές υλικό) με την βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού
ύψους 5,00 m (4m υπέργειο ύψος+1m βάθος πάκτωσης)

ΝΑΗΛΜ
Α60.10.04.05

17,0029 ΤΕΜ
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

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

4 Τρίγωνο γείωσης ΑΤΗΕ Ν9342 1,0030 ΤΕΜ

5 Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm ΑΤΗΕ Ν9342.1 3,0031 ΤΕΜ

6 Κατασκευή ενδιάμεσων φρεάτιων διακλαδώσεως με τις ανάλογες σιδηροσωλήνες
διέλευσης υπόγειων καλωδίων διαστάσεων 40 Χ 40 cm βάθους 50 cm

ΑΤΗΕ Κ8749.1 2,0032 ΤΕΜ

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

ΝΑΗΛΜ
62.10.41.01

180,0033 m

8 Ανοξείδωτο Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής PILLAR βαθμού στεγανότητας ΙΡ 55 με
ηλεκτρικό πίνακα διανομής

ΑΤΗΕ Ν9350 1,0034 ΤΕΜ

9 Φωτιστικό με LED συμμετρικής κατανομής  (wide beam) επί κορυφής ιστού led με
λαμπτήρα ισχύος led + led driver 55 W

ΑΤΗΕ Β8991.1.1 17,0035 ΤΕΜ

10 Φωτιστικό LED ασύμμετρης street light κατανομής  επί κορυφής ιστού led με λαμπτήρα
led + led driver ισχύος 45 W

ΑΤΗΕ Β8994.1.1 12,0036 ΤΕΜ

11 Βραχίονας αλουμινίου επι κορυφής ιστού Διπλός ελαφρά καμπύλος  βραχίονας
αλουμινίου Οριζόντιας προβολής 1,50m

ΑΤΗΕ Κ9330.2.1 1,0037 ΤΕΜ

12 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα ΝΑΠΡΣ Ν\Α15 350,0038 m

13 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 300,0039 m

14 Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική με μηχανισμό ρύθμισης
πίεσης 1΄΄

ΝΑΠΡΣ Ν\Α17 3,0040 ΤΕΜ

15 Προγραμματιστής Ρεύματος κατάλληλος για αυτόματο πότισμα 4 έως 8 στάσεις ΝΑΠΡΣ Ν\Α20 1,0041 ΤΕΜ

                      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΛ

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΡΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

Αρ. Μελέτης : 73/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

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

1 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

7,00 29,90 209,3001 m3ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

2 ΝΑΟΙΚ
22.15.01

5,10 57,90 295,2902 m3ΟΙΚ 2226

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

3 ΝΑΟΔΟ Α02 336,72 2,60 875,4703 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

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

4 ΝΑΟΙΚ
20.05.01

49,50 6,40 316,8004 m3ΟΙΚ 2124

Εξυγιαντικές στρώσεις με
θραυστό υλικό λατομείου

5 ΝΑΟΙΚ 20.20 118,72 17,60 2.089,4705 m3ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσης άμμου-
σκύρων μεταβλητού πάχους

6 ΝΑΟΔΟ Α23 90,00 9,60 864,0006 m3ΝΟΔΟ 3121Α

Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 4.650,334.650,33

1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ

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

1 ΝΑΟΙΚ
32.02.03

4,62 78,00 360,3607 m3ΟΙΚ 3213

Προμήθεια, μεταφορά
επιτόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

2 ΝΑΟΙΚ
32.02.04

109,91 84,00 9.232,4408 m3ΟΙΚ 3214

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25

3 ΝΑΟΙΚ
32.01.05

17,82 95,00 1.692,9009 m3ΟΙΚ 3215

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

4 ΝΑΟΙΚ 38.02 331,74 22,50 7.464,1510 m2ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

5 ΝΑΟΙΚ 38.03 92,40 15,70 1.450,6811 m2ΟΙΚ 3816

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας
B500C.

6 ΝΑΟΙΚ
38.20.02

1.815,00 1,07 1.942,0512 kgΟΙΚ 3873

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C

7 ΝΑΟΙΚ
38.20.03

1.592,14 1,01 1.608,0613 kgΟΙΚ 3873

Κατασκευή λιθοδομής δύο
όψεων

8 ΝΑΟΙΚ 43.22 21,70 106,00 2.300,2014 m3ΟΙΚ 4307

Διαμόρφωση διαβάσεων
ατόμων με ειδικές ανάγκες σε
πεζοδρόμια και νησίδες

9 ΝΑΟΔΟ Β82 4,00 115,00 460,0015 ΤΕΜΝΟΔΟ 2922

Σύνολο : 1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ 26.510,8426.510,84

Σε μεταφορά 31.161,17
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 31.161,17

1.3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

1 ΝΑΟΔΟ Γ01.1 441,75 13,40 5.919,4516 m3ΝΟΔΟ 3121Β

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.
Ο-155)

2 ΝΑΟΔΟ Γ02.2 219,00 3,10 678,9017 m2ΝΟΔΟ 3211Β

Επιστρώσεις δια πλακών
φυσικού πετρώματος
ακανόνιστου σχήματος μέσου
πάχους 10εκ.

3 ΝΑΟΙΚ
73.11.3ΣΧ1

723,70 60,00 43.422,0018 m2ΟΙΚ 7311

Διαμόρφωση σταμπωτών
δαπέδων με σκυρόδεμα
C20/25

4 ΝΑΟΙΚ Ν78.95 2.400,00 45,00 108.000,0019 m2ΟΙΚ 7316

Σύνολο : 1.3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 158.020,35158.020,35

1.4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Ασφαλτική προεπάλειψη1 ΝΑΟΔΟ Δ03 194,00 1,20 232,8020 m2ΝΟΔΟ 4110

Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας αστικής οδού

2 ΝΑΟΔΟ Δ08.Α 194,00 11,20 2.172,8021 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Διαγράμμιση οδοστρώματος
με ανακλαστική βαφή

3 ΝΑΟΔΟ Ε17.1 56,00 3,80 212,8022 m2ΟΙΚ 7788

Στύλος πινακίδων από
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα
DN 40 mm (1 1/2'')

4 ΝΑΟΔΟ Ε10.1 8,00 31,10 248,8023 ΤΕΜΝΟΔΟ 2653

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου
μεγέθους

5 ΝΑΟΔΟ Ε09.4 8,00 53,70 429,6024 ΤΕΜΟΙΚ 6541

Σύνολο : 1.4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ 3.296,803.296,80

1.5. ΦΥΤΕΥΣΗ

Προμήθεια κηπευτικού
χώματος

1 ΝΑΠΡΣ Δ07 13,27 8,50 112,8025 m3ΠΡΣ 1710

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

2 ΝΑΠΡΣ Α06 13,27 2,60 34,5026 m3ΠΡΣ 1620

Σύνολο : 1.5. ΦΥΤΕΥΣΗ 147,30147,30

1.6. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ιστός οδοφωτισμού
πακτωμένος  (χωρίς πλάκα
έδρασης) από FRP
(ινοπλισμένο σύνθετο
πολυμερές υλικό) με την βάση
του από οπλισμένο
σκυρόδεμα, συνολικού ύψους
8,00 m (7m υπέργειο
ύψος+1m βάθος πάκτωσης)

1 ΝΑΗΛΜ
Α60.10.04.07

5,00 1.350,00 6.750,0027 ΤΕΜΗΛΜ 100

Ιστός οδοφωτισμού
πακτωμένος  (χωρίς πλάκα
έδρασης) από FRP
(ινοπλισμένο σύνθετο
πολυμερές υλικό) με την βάση
του από οπλισμένο
σκυρόδεμα, συνολικού ύψους
6,00 m (5,00m υπέργειο +
1,00m βάθος πάκτωσης
υπόγειο)

2 ΝΑΗΛΜ
Α60.10.04.06

6,00 1.280,00 7.680,0028 ΤΕΜΗΛΜ 100

Ιστός οδοφωτισμού
πακτωμένος  (χωρίς πλάκα
έδρασης) από FRP
(ινοπλισμένο σύνθετο
πολυμερές υλικό) με την βάση
του από οπλισμένο
σκυρόδεμα, συνολικού ύψους
5,00 m (4m υπέργειο
ύψος+1m βάθος πάκτωσης)

3 ΝΑΗΛΜ
Α60.10.04.05

17,00 1.220,00 20.740,0029 ΤΕΜΗΛΜ 100

Σε μεταφορά 35.170,00 192.625,62

Σελίδα 2 από 4



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 35.170,00 192.625,62

Τρίγωνο γείωσης4 ΑΤΗΕ Ν9342 1,00 256,71 256,7130 ΤΕΜΗΛΜ 5

Ράβδο γείωσης χαλύβδινη
επιχαλκωμένη μήκους
1500mm

5 ΑΤΗΕ Ν9342.1 3,00 131,01 393,0331 ΤΕΜΗΛΜ 5

Κατασκευή ενδιάμεσων
φρεάτιων διακλαδώσεως με τις
ανάλογες σιδηροσωλήνες
διέλευσης υπόγειων καλωδίων
διαστάσεων 40 Χ 40 cm
βάθους 50 cm

6 ΑΤΗΕ Κ8749.1 2,00 278,44 556,8832 ΤΕΜΗΛΜ 10

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

7 ΝΑΗΛΜ
62.10.41.01

180,00 2,90 522,0033 mΗΛΜ 102

Ανοξείδωτο Κιβώτιο
ηλεκτρικής διανομής PILLAR
βαθμού στεγανότητας ΙΡ 55 με
ηλεκτρικό πίνακα διανομής

8 ΑΤΗΕ Ν9350 1,00 3.016,89 3.016,8934 ΤΕΜΗΛΜ 52

Φωτιστικό με LED
συμμετρικής κατανομής  (wide
beam) επί κορυφής ιστού led
με λαμπτήρα ισχύος led + led
driver 55 W

9 ΑΤΗΕ
Β8991.1.1

17,00 661,27 11.241,5935 ΤΕΜΗΛΜ 59

Φωτιστικό LED ασύμμετρης
street light κατανομής  επί
κορυφής ιστού led με
λαμπτήρα  led + led driver
ισχύος 45 W

10 ΑΤΗΕ
Β8994.1.1

12,00 492,88 5.914,5636 ΤΕΜΗΛΜ 59

Βραχίονας αλουμινίου επι
κορυφής ιστού Διπλός ελαφρά
καμπύλος  βραχίονας
αλουμινίου Οριζόντιας
προβολής 1,50m

11 ΑΤΗΕ
Κ9330.2.1

1,00 455,07 455,0737 ΤΕΜΗΛΜ 101

Εκσκαφή και επαναπλήρωση
τάφρων υπογείου αρδευτικού
δικτύου με μηχανικά μέσα

12 ΝΑΠΡΣ Ν\Α15 350,00 1,20 420,0038 mΟΙΚ 2177

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
ΡΕ 10 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 25 mm

13 ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 300,00 0,65 195,0039 mΗΛΜ 8

Βάνα ελέγχου άρδευσης
(ηλεκτροβάνα), 10 atm,
πλαστική με μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης 1΄΄

14 ΝΑΠΡΣ Ν\Α17 3,00 100,00 300,0040 ΤΕΜΟΙΚ 2177

Προγραμματιστής Ρεύματος
κατάλληλος για αυτόματο
πότισμα 4 έως 8 στάσεις

15 ΝΑΠΡΣ Ν\Α20 1,00 130,00 130,0041 ΤΕΜΟΙΚ 2177

Σύνολο : 1.6. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 58.571,7358.571,73

251.197,35Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Σε μεταφορά 251.197,35

Σελίδα 3 από 4



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1 2 3 54 6 7 8 9

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

251.197,35

45.215,52

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

296.412,87

44.461,93

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

340.874,80

9.707,62

Άθροισμα 

ΦΠΑ 17,00%

350.582,42

59.599,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 410.181,43

                      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΛ

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΡΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Σελίδα 4 από 4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

           Ζργο:  Διαμόρφωςθ δθμοτικοφ κοινόχρθςτου 
χϊρου ςτον οικιςμό Ραραλίασ Κερμισ 
Διμου Λζςβου 
 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΣΥΓΚΟΛΝΩΝΛΑΚΩΝ, ΛΛΜΕΝΛΚΩΝ  
& ΚΤΛΛΑΚΩΝ ΕΓΩΝ  
 

Προχπ: 
Αρ. Μελζτθσ: 

 
 

410,181.43 Ευρϊ 
73/2018 
 
 
 

 Πίςτωςθ: Δράςθ 19.2.4.3 «(7.5/6B) - Στιριξθ για 
επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ 
και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων 
εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και 
τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ», του 
Υπομζτρου 19.2 «Υλοποίθςθ δράςεων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ», του 
Μζτρου M19 «Ομάδεσ τοπικισ δράςθσ 
LEADER» του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) τθσ Ελλάδασ 2014-2020 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

1. Γ Ε Ν Ι Κ Α 

ΑΡΘΡΟ 1.1 - Αντικείμενο τθσ Ε..Τ. 

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 «Διαμόρφωςθ δθμοτικοφ κοινόχρθςτου χϊρου ςτον οικιςμό Παραλίασ Θερμισ 
Διμου Λζςβου» 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. 

ΑΡΘΡΟ 1.2 - Αντικείμενο τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ - Προδιαγραφζσ 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 Αρικ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466, ΦΕΚ 1746,Β',19-05-2017 
Απόφαςθ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν  "Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν 
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για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων" του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν & Δικτφων. 
Επίςθσ πζραν των πιο πάνω, θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ _ 
απόφαςθσ για απαλλαγι του ζργου από τθν υποχρζωςθ ςφνταξθσ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 
(εφόςον υπάρχει τζτοια). Θ ενθμζρωςθ για τθν φπαρξθ των πιο πάνω και θ γνϊςθ του περιεχομζνου 
αυτϊν αποτελεί ςυμβατικι υποχρζωςθ του αναδόχου του ζργου και ουδεμία άγνοια δικαιολογείται. 
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. 
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 (και ςφμφωνα με άρκρο 3.18 τθσ παροφςασ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ ΑΕΚΚ.). 

ΑΡΘΡΟ 1.3 - Γενικι ιςχφσ Σιμολογίου 

Στισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ και του Τιμολογίου τθσ Υπθρεςίασ περιλαμβάνονται όλεσ οι ςχετικζσ 
δαπάνεσ, του αναδόχου» όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο άρκρο 138 του Ν. 4412/2016, και ςτο 
ςχετικό Ρεριγραφικό Τιμολόγιο Ζργων, που ιςχφει από τθν 19/05/2017 με το υπ’ αρικμ. 1746 β τεφχοσ 
ΦΕΚ (τθν Εγκφκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ), του Υπουργείου 
Υποδομϊν & Μεταφορϊν  . 
Θ προςφορά για τθν εκτζλεςθ του ζργου «Διαμόρφωςθ δθμοτικοφ κοινόχρθςτου χϊρου ςτον οικιςμό 
Ραραλίασ Κερμισ Διμου Λζςβου»  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. 

ΑΡΘΡΟ 1.4 - φμβαςθ 

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 Ρεριγραφι, 
- 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. 

ΑΡΘΡΟ 1.5 - Εκχϊρθςθ δικαιωμάτων - Τποκατάςταςθ 

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 ορίςει 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. 
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ΑΡΘΡΟ 1.6 - Ποςοςτό 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 πρόκειται να ενταχκεί ςτθν Δράςθ 19.2.4.3 «(7.5/6B) - Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια 
χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ 
πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ», του Υπομζτρου 19.2 «Υλοποίθςθ δράςεων 
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ», του Μζτρου M19 «Ομάδεσ τοπικισ δράςθσ LEADER» του 
Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) τθσ Ελλάδασ 2014-2020.  
 

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. 

ΑΡΘΡΟ 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.  

ΑΡΘΡΟ 1.8 - Ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςμοί 

Η 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. 4472/2017 (Αϋ74) και ιδίωσ των άρκρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και 
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» i 
- του ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ 
εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 
- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,ii 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 
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- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 20, των άρκρων 80-110, τθσ παραγράφου 1α του άρκρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων 
ζργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145 )iii 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”, 
- τθσ με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ ( 3821 Β) «υκμίςεισ τεχνικϊν 
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων ζργων, μελετϊν, και παροχισ 
τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν ςχετικά με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν  του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 
- τθσ με αρ. 57654/2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 
- τθσ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1924) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 
- Ο ν. 3310/2005 “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι     
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” (Α' 30), όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με 
τα ςτοιχεία του  Ε.Σ..,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοποίθςθ ων μετοχϊν Ελλθνικϊν 
Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του 
Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», θ κοινι απόφαςθ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ υπ’ αρικμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικά με τα  
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
Ν.3414/2005’’, iv, κακϊσ και θ απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν υπ’ 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 
εξωχϊριεσ εταιρίεσ”.  

               - Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ». 
 

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. 

1.8.1 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)» 
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- 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 (CEΝ) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Θλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ (CΕΝΕLΕC) ωσ 
«Ευρωπαϊκά Ρρότυπα CΕΝ» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των 
οργανιςμϊν αυτϊν. 

1.8.2 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 Ευρωπαϊκά 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 
 
1.8.3 Λςχφοντεσ Κανονιςμοί και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (όπωσ ιςχφουν ςήμερα) (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, ςε εγκρίςεισ ςυςτθμάτων προζνταςθσ κ.λπ. 
4. Ο Λςχφων Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (Ν.Ο.Κ.) 
5. Ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ με τθ νζα ΥΑ αρικμ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ429/ΚΤΣ2016 (ΦΕΚ4007 
Β'/14-12-2016)  
5. Ο Κανονιςμόσ Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων 
6. Οι διατάξεισ τθσ Δ.Ε.Θ. 
7. Οι Κανονιςμοί Διάκεςθσ Λυμάτων, Ακακάρτων και Πμβριων 
8. Οι Κανονιςμοί Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων 
9. Οι Κανονιςμοί Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων 
10. 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). 
11. 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. 
12. Οι τοπικζσ δεςμεφςεισ λόγω Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ, Δαςικισ Υπθρεςίασ, γειτνίαςθσ με αγωγοφσ 
υψθλισ τάςθσ τθσ .Ε.Θ. κ.λπ. 
13. Οι Ευρωκϊδικεσ ι αντίςτοιχοι κανονιςμοί άλλων χωρϊν ςε κζματα που δεν καλφπτονται από τουσ 
παραπάνω κανονιςμοφσ και αποφάςεισ. 
14. Τα ενιαία Τιμολόγια ςφμφωνα με Αρικ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466, ΦΕΚ 1746,Β',19-05-2017 Απόφαςθ 
του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν  
15. "Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων" 
16. -Επίςθσ, ιςχφει θ Απόφαςθ Αρικμ. ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466, ΦΕΚ1956,Β',07-06-2017 "Κακοριςμόσ 
«Ομάδων εργαςιϊν» ανά κατθγορία ζργων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων του ν. 4412/2016." 
17. Ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 
18. 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. 
19. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ 
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και Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ. .Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ. .Ε), ςτο μζροσ 
που αυτζσ δεν αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία. 
20. Το Ρ.Δ . 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Ρροϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν». 
21. Το Ρ. Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιςτων προδιαγραφϊν αςφαλείασ και υγείασ που 
πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια. 
22. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και λοιπά 
ιδιωτικά τεχνικά ζργα» (ΦΕΚ 1264/83). 

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 1.10 - ειρά 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 ςτο αναλυτικό τιμολόγιο: είτε όπωσ περιγράφονται 
ςτα επί μζρουσ άρκρα, είτε όπωσ περιλαμβάνονται ςτισ ΕΤΕΡ ςτισ οποίεσ γίνεται ςχετικι αναφορά.  
7)το τεφχοσ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
8)Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.) 
9)Ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ. 
10)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. 
11)Το χρονοδιάγραμμα/Ρρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα εγκρικεί από τθν 
Υπθρεςία 

Επίςθσ ζχουν ςυμβατικι ιςχφ, επόμενθ των παραπάνω: 
(1) Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια με τθν Απόφαςθ ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 του Υπουργείου 
Υποδομϊν και Μεταφορϊν, ΦΕΚ 1746/Β'/19-05-2017 
(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. 

ΑΡΘΡΟ 1.11 - υμμόρφωςθ 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. 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 1.12 - Ευκφνθ μελϊν κοινοπραξίασ 

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

2. Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Σ Η   

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 2.2 - Ο Επιβλζπων 

Θ επίβλεψθ καταςκευισ του ζργου γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 136 του Ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με 
το 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 
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παροφςασ «Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου). 

ΑΡΘΡΟ 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  

ΑΡΘΡΟ 3.1 - Τποχρεϊςεισ 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, τθν παροφςα ΕΣΥ, τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ όπωσ περιλαμβάνονται ςτο 
αναλυτικό τιμολόγιο, το τεφχοσ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν  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 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. 
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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 αςχολείται με τθν εκτζλεςθ ζργου μζςα ςτο ίδιο εργοτάξιο ι 
πλθςίον αυτοφ. Κατά τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να ςυμπεριφζρεται  ςτα ςυνεργεία ι τουσ εργολιπτεσ των 
Εταιρειϊν και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ που τυχόν κα εργάηονται ςτο εργοτάξιο ι τισ παρυφζσ του 
ζργου. 
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. 

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 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 αποδζκτθ 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. 

ΑΡΘΡΟ 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 Τεφχουσ τθσ 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. 

ΑΡΘΡΟ 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 
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παρακολοφκθςθσ και διοίκθςθσ καταςκευισ του ζργου, ο ανάδοχοσ μπορεί να αντιπροςωπευκεί από 
τεχνικό ςτζλεχοσ τθσ επιχείρθςθσ ι άλλο τεχνικό που ζχει τα νόμιμα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα. Σε 
περίπτωςθ κοινοπραξίασ ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 140 του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3.6 - Τπεργολαβία 

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. 

ΑΡΘΡΟ 3.7 - Τποκατάςταςθ 

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

ΑΡΘΡΟ 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. 
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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. 

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) 
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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, 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. 
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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: 

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). 
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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. 

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.4α 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. 
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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. 

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. 

 

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 

Ρ. . 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ρ. . 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 
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ΑΡΘΡΟ 3.9 - Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ - Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.) 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει υποχρεωτικά τα υλικά και τα ζτοιμα ι θμικατεργαςμζνα προϊόντα 
που προδιαγράφονται για τθν καταςκευι του ζργου ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ 
περιλαμβάνονται ςτο αναλυτικό τιμολόγιο, και το τεφχοσ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν . 
 
3.9.1 . 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 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. 

Για τθν ζγκριςθ των υλικϊν που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο φωτιςτικά, ςωλινεσ θλεκτρικϊν καλωδίων 
αντλίεσ, θλεκτρικοί πίνακεσ κ.λ.π. κα προςκομιςκεί φάκελοσ υλικϊν από τον ανάδοχο με ςαφι αναφορά 
ςτα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των υλικϊν τα οποία κα είναι ςφμφωνα με αυτά των προδιαγραφϊν τθσ 
μελζτθσ. Θ ζγκριςθ των υλικϊν κα γίνει από αρμόδια επιτροπι που κα ορίςει θ Υπθρεςία μασ. 

3.9.2 Ο ανάδοχοσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονιςει Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.) 
δεδομζνου ότι ο προχπολογιςμόσ του ζργου δεν υπερβαίνει το ποςό του 1.500.000 ευρϊ χωρίσ το ΦΡΑ, 
ςφμφωνα με τθ παράγραφο 2 του άρκρου 158 του Ν.4412/16. 
  
3.9.2.1 Το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ κα ενςωματϊνει και κα κωδικοποιεί όλεσ τισ 
απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν και: 
1. κα περιγράφει τισ φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ 
1. κα είναι ςε πλιρθ ςυμφωνία και κα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του ζργου 
2. κα κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου 
3. κα κακορίηει τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ των ςτοιχείων κατά τθν 
καταςκευι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ (δθλαδι να είναι δυνατι θ εκ των 
υςτζρων αναηιτθςθ όλων των ςτοιχείων για ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα του ζργου και θ ςυγκρότθςθ του 
μθτρϊου του ζργου). 

Κατά τθ φάςθ ςφνταξθσ του Ρ.Ρ.Ε. πρζπει να γίνει ςυςτθματικι, ςχολαςτικι και ολοκλθρωμζνθ μελζτθ 
των απαιτιςεων των ςυμβατικϊν τευχϊν, να εντοπιςτοφν ζγκαιρα οι τυχόν αςάφειεσ ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ κακϊσ και πικανζσ αντιφάςεισ μεταξφ τουσ, να ςυηθτθκοφν μεταξφ του Κυρίου του Ζργου και του 
Ανάδοχου και να λθφκοφν οριςτικζσ αποφάςεισ για τισ λεπτομζρειεσ καταςκευισ του ζργου, οι οποίεσ κα 
αποτυπωκοφν επίςθσ ςτο Ρ.Ρ.Ε. 

Το Ρ.Ρ.Ε. ενόσ ζργου πρζπει να ανακεωρείται όταν προκφπτουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ, ϊςτε να 
ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικι κατάςταςθ του ζργου (π.χ. τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ). 

3.9.2.2 ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Ρ.Ε.Ε. 
Μια ενδεικτικι διάρκρωςθ των περιεχομζνων του Ρ.Ρ.Ε. είναι θ ακόλουκθ: 

ΤΜΘΜΑ Λ 1. 
Ειςαγωγι 
1.1 Αντικείμενο του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ 
1.2 Ρολιτικι Ροιότθτασ για το ζργο 
1.3 Δομι Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ 
2. Ρεριγραφι Ζργου 2.1 
Μζκοδοι καταςκευισ 2.2 
Ζλεγχοι και Δοκιμζσ 
2.3 Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν 
3. Χρθςιμοποιοφμενοι πόροι 
3.1 Ανκρϊπινο Δυναμικό 
3.1.1 Οργανόγραμμα ζργου 
3.1.2 Αρμοδιότθτεσ κυρίων ςτελεχϊν 
3.1.3 Στελζχωςθ του ζργου 3.2 Υλικά και 
υπθρεςίεσ 3.2.1 Υλικά 3.2.2 Υπθρεςίεσ 
3.3 Εξοπλιςμόσ 

3.3.1 Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ(μθχανιματα) 
3.3.2 Μετρθτικόσ εξοπλιςμόσ 
4. Διαχείριςθ 
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4.1 Διαχείριςθ Εγγραφϊν 
4.1.1 Διαχείριςθ του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ 
4.1.2 Κωδικοποίθςθ εγγράφων εντφπων 
4.1.3 Δελτία ελζγχου και λοιπά ζντυπα 
4.1.4 Αρχειοκζτθςθ 
4.2 Μθ ςυμμορφϊςεισ Διορκωτικζσ / προλθπτικζσ ενζργειεσ 
4.3 Επικεωριςεισ 
4.4 Αναςκοπιςεισ 
5. Άλλα κζματα 
5.1 Αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων 
5.2 Αςφάλεια και Υγεία 
5.3 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ 
6. Ραραπομπζσ - Αναφορζσ 
6.1 Σχζδια 
6.2 Ρρότυπα Κανονιςμοί Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
6.3 Σφνδεςθ με Σφςτθμα Ροιότθτασ αναδόχου 

ΤΜΘΜΑ ΛΛ 7. Ρρογράμματα 
Ενεργειϊν 
Το λειτουργικό τμιμα του Ρ.Ρ.Ε. αποτελοφν τα προγράμματα ενεργειϊν, κάκε ζνα από τα οποία 
αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνο τμιμα ι ςε ςυγκεκριμζνθ ενότθτα του ζργου και περιγράφει τισ διαδοχικζσ 
ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του. 

Τα προγράμματα ενεργειϊν περιλαμβάνουν οπωςδιποτε όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ του ζργου. 

Στα προγράμματα ενεργειϊν: 

αναλφονται οι φάςεισ και οι δραςτθριότθτεσ για τθν καταςκευι κάκε τμιματοσ (π.χ. εκςκαφι 
βάκρων) ι λειτουργικισ ενότθτασ (π.χ. καταςκευι άνω διάβαςθσ) 
κακορίηονται τα ςθμεία ςτα οποία απαιτείται ζγκριςθ πριν από τθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν (Σθμεία 
Στάςθσ για Ζγκριςθ, ΣΣΕ) 
κακορίηονται τα ζγγραφα αναφοράσ που εφαρμόηονται (π.χ. οδθγίεσ, προδιαγραφζσ, πρότυπα, 
ςυμβατικζσ απαιτιςεισ) 
περιγράφονται ςυνοπτικά οι ενζργειεσ για κάκε φάςθ και δραςτθριότθτα (π.χ. οι ζλεγχοι που κα 
γίνουν) 
κακορίηονται τα ζντυπα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταγραφι τν αποτελεςμάτων (π.χ. 
ζντυπα εργαςτθριακϊν δοκιμϊν, δελτία ελζγχου εργαςιϊν κ.τ.λ.) 
κακορίηονται οι εμπλεκόμενοι ςε κάκε φάςθ και δραςτθριότθτα φορείσ (π.χ. Ανάδοχοσ, 
Υπεργολάβοσ, Κφριοσ του Ζργου, Τρίτοσ) 

ΡΑΑΤΘΜΑ 

Τα κζματα που περιλαμβάνονται ςτο Ρ.Ρ.Ε., ανάλογα με τθν ζκταςθ και το περιεχόμενο τουσ, είναι 
δυνατό είτε να περιζχονται ςτο Ρ.Ρ.Ε. είτε να επιςυνάπτονται ςε Ραραρτιματα που το ςυνοδεφουν. 

3.9.2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛ ΕΓΚΛΣΘ ΤΟΥ Ρ.Ρ.Ε. 

Θ ςφνταξθ και θ κατ' αρχιν ζγκριςθ του Ρ.Ρ.Ε. γίνεται από τον ανάδοχο μζςω των εςωτερικϊν του 
διαδικαςιϊν. Στθ ςυνζχεια το Ρ.Ρ.Ε. υποβάλλεται ςτθν Υπθρεςία για ζλεγχο και ζγκριςθ, ςε δφο (2) 
αντίτυπα, μζςα ςε διάςτθμα 30 θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο ζλεγχοσ και θ ζγκριςθ από τισ υπθρεςίεσ του Κυρίου του Ζργου πρζπει να καλφψουν με λεπτομζρειεσ 
όλα τα κζματα που, ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα περιεχομζνων, περιλαμβάνονται ςτο Ρ.Ρ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 3.10 - τοιχεία 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 
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.11 - Ημερολόγιο 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. 

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 3.13 - Απρόβλεπτεσ φυςικζσ ςυνκικεσ 

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

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 3.16 - Μεταφορά εξοπλιςμοφ και υλικϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.17 τθσ παροφςασ. 
 

ΑΡΘΡΟ 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. 
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ΑΡΘΡΟ 3.18 - Προςταςία 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 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. 

δ) Εναλλακτικι διαχείριςθ των Αποβλιτων από Εκςκαφζσ, Καταςκευζσ και Κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ) (ΚΥΑ 
36259/ 1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)): 
 θ διαχείριςθ τθσ περίςςειασ εκςκαφών που προζρχονται από τα δθμόςια ζργα ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ παραγρ. 3 εδαφ. β.1  τθσ κα πρζπει 
- είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ των 
περιβαλλοντικϊν όρων του ζργου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ (περί δθμοςίων ζργων) 
- είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου 
 
 θ διαχείριςθ των αποβλιτων καταςκευήσ ή κατεδάφιςησ ζργων τεχνικϊν υποδομϊν ι κτιριακϊν 

ζργων που προζρχονται από δθμόςια ζργα ςφμφωνα με τισ  διατάξεισ τθσ παραγρ. 3 εδαφ. β.2 κα 
πρζπει 

- είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ των  περιβαλλοντικϊν όρων του ζργου, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (περί δθμοςίων ζργων) 
- είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου 
Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει, ςφμφωνα με τθν παραγρ. 3 εδαφ. β.3. τθσ (2) ςχετικισ ΚΥΑ, οι 
διαχειριςτζσ μετά από τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων καταςκευισ ι 
κατεδάφιςθσ να κατακζτουν ςτθν Υπθρεςία που επιβλζπει το ζργο, βεβαίωςθ παραλαβισ των 
αποβλιτων από εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 3, (εδ. 
α.3) του ιδίου άρκρου. 
Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα από τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ δεν απορρζει 
υποχρζωςθ διαχείριςθσ τθσ περίςςειασ των εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα μζςω 
εγκεκριμζνων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ, εν αντικζςει με τθ διαχείριςθ αποβλιτων 
καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ ζργων τεχνικϊν  υποδομϊν ι κτιριακϊν ζργων. Σε κάκε περίπτωςθ θ 
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διαχείριςθ τθσ περίςςειασ των εκςκαφϊν κα πρζπει να γίνεται με ορκό περιβαλλοντικά τρόπο. 

ΑΡΘΡΟ 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 καταλλθλότθτασ 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 
απορριμμάτων. 
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. 

ΑΡΘΡΟ 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 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. 

ΑΡΘΡΟ 3.21 - Χρόνοσ Εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ υντιρθςθσ 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 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 3.22 - Μθτρϊο ζργου 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 170 του Ν. 4412/2016 κακϊσ επίςθσ και θ Υ.Α. Αρικμ. 
ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466 /ΦΕΚ1956,Β',07-06-2017 για το Ρεριεχόμενο του Μθτρϊου Ζργου. 

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 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.  

4. ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ  

ΑΡΘΡΟ 4.1 - Πρόςλθψθ 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. 

ΑΡΘΡΟ 4.2 - Προςωπικό 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. 
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ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 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 εργοςταςιακοφσ χϊρουσ ι γφρω από αυτοφσ. 

5. ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 5.1 - Σρόποσ 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. 

ΑΡΘΡΟ 5.2 - Πινακίδεσ του ζργου που καταςκευάηεται 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ προςωρινισ και μόνιμθσ 
αναμνθςτικισ πινακίδασ ςτο ζργο, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ Επιτροπισ ΕΚ (1303/2013) και τον 
Οδθγό Επικοινωνίασ και Δθμοςιότθτασ του ΡΑΑ 2014-2020. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ κα δοκοφν από τθ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία.  
Υποχρεοφται επίςθσ ςτθ ςταδιακι λιψθ φωτογραφιϊν (ζναρξθ – εκτζλεςθ - πζρασ) και τθν προςκόμιςι 
τουσ πριν τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ περαίωςθσ.  

ΑΡΘΡΟ 5.3 - Πθγζσ 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 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 5.5 - Απόρριψθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5.6 - Επανορκωτικζσ εργαςίεσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 και ςτο άρκρο 159 του Ν.4412/2016. 
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6. ΕΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΙ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 6.2 - Προκεςμία Περάτωςθσ 

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

ΑΡΘΡΟ 6.3 - υνολικι προκεςμία - Σμθματικζσ Προκεςμίεσ 

Για τθν περάτωςθ όλου του ζργου θ ςυνολικι προκεςμία είναι οκτϊ (8) μινεσ από τθν θμζρα που κα 
υπογραφεί θ ςφμβαςθ. 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. 
 
Δεν τίκενται τμθματικζσ προκεςμίεσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 6.5 - Παράταςθ 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. 

ΑΡΘΡΟ 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 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 6.7 - Ρυκμόσ 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. 

ΑΡΘΡΟ 6.8 - Ποινικζσ 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. 

ΑΡΘΡΟ 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. 

7. ΠΕΡΑΣΩΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 7.1 - Επιμζτρθςθ και Πιςτοποίθςθ 

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. 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 7.2 - Σροποποίθςθ και Προςαρμογζσ 

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

ΑΡΘΡΟ 7.3 - Περιεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανϊν Προχπολογιςμοφ 

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 

ΑΡΘΡΟ 7.4 -Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

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

ΑΡΘΡΟ 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 11.3 αυτισ. 

8. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕ 

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. 

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, 
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κακϊσ και τα περιγραφικά τιμολόγια. 

ΑΡΘΡΟ 8.2 - Προκαταβολι 

Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο ςε ποςοςτό 10% επί τθσ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ, 
χωρίσ Ανακεϊρθςθ και Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρ. 242 του Ν. 4072/2012 κακϊσ και το 
άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 
 Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ. προσ 
τον ανάδοχο, χωρίσ να απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 8.3 - Λογαριαςμοί - Πιςτοποιιςεισ 

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. 

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 8.6 - Εξοπλιςμόσ και υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ζργο 

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

ΑΡΘΡΟ 8.7 - Πλθρωμζσ - Φόροι - Σζλθ - 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 κρατιςεισv που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ 
φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, 
ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, 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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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. 

ΑΡΘΡΟ 8.8 - Κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 137 και άρκρο 152 παρ. 9 του Ν 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

ΑΡΘΡΟ 8.9 - Πλθρωμι 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. 

ΑΡΘΡΟ 8.10 - Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν 

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

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 8.12 - Λιξθ ευκφνθσ εργοδότθ 

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

 ΑΡΘΡΟ 8.13 - Διακοπι εργαςιϊν - Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

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

ΑΡΘΡΟ 8.14 - Αποηθμίωςθ αναδόχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

ΑΡΘΡΟ 8.15 - Δικαίωμα του Κφριου του Ζργου για διάλυςθ τθσ φμβαςθσ 

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

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 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. 
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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. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ 

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 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. 
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) 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. 
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ΑΡΘΡΟ 10.3 - Ευκφνθ του Διμου 

Θ ευκφνθ του Διμου κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1.8 
(Λςχφουςεσ διατάξεισ) και ςτο άρκρο 2.1 (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. 

ΑΡΘΡΟ 10.4 - υνζπειεσ 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. 

11. ΑΦΑΛΙΗ 

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. 
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(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  

(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: 

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.  
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(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 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 
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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.   

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. 
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(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: 

(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 
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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). 
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12. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 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: 

πόλεμοσ, εχκροπραξίεσ, ειςβολι εχκρικισ δφναμθσ ςτθ χϊρα, αντάρτικθ δράςθ, επανάςταςθ, 

τρομοκρατικι ενζργεια, ςταςίαςθ ι κατάλυςθ τθσ ςυνταγματικισ τάξθσ τθσ χϊρασ, εμφφλιοσ πόλεμοσ, 

βίαιθ διατάραξθ τθσ τάξθσ από πρόςωπα ξζνα προσ τον Ανάδοχο, τουσ υπεργολάβουσ του και το 

προςωπικό του, γενικι απεργία εργαηομζνων, γενικι ανταπεργία εργοδοτϊν, 

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, 

άλλεσ αιτίεσ, που δεν εξαιροφνται ρθτά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, και: 

ί . που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, και 

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. 

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 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. 

ΑΡΘΡΟ 12.4 - υνζπειεσ ανωτζρασ βίασ 

Πταν ο Ανάδοχοσ φζρεται να είναι το κιγόμενο μζροσ που παρεμποδίηεται ςτθν εκπλιρωςθ των 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 12.5 - Ανωτζρα βία που επθρεάηει Τπεργολάβο 

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. 

ΑΡΘΡΟ 12.6 - Προαιρετικι 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. ΑΞΙΩΕΙ. ΔΙΑΦΟΡΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΗΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 13.1 - Αξιϊςεισ Αναδόχου 

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

ΑΡΘΡΟ 13.2 - Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

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

ΑΡΘΡΟ 13.3 - Διαιτθτικι επίλυςθ διαφορϊν 

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

14. ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ   

ΑΡΘΡΟ 14.1 - Σελικζσ 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 
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εκτζλεςθ δικϊν του γεωτριςεων ι και φρεάτων και δικι του γεωτεχνικι αξιολόγθςθ) και είναι απόλυτα 
ενιμεροσ των 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 Νοζμβριοσ 2019  

Ο Συντάξασ 
Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ 

Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Λιμενικϊν  
& Κτιριακϊν Ζργων 

Θ αναπλθρϊτρια προϊςταμζνθ 
Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν 

Υπθρεςιϊν Διμου Μυτιλινθσ 
 

 
 

Διονφςιοσ Ραναγόπουλοσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ 

 
 

Ανδρζασ Ραπαχριςτοφόρου 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΤΕ 

 
 

Δζςποινα Μακρι 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΡΕ 

 
 

                     

 Τίθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρουσ τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ. 
ii Τίθεται μόνο εφόςον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων. 
iii Από 1-1-2017 τίθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
iv Τίθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίσ ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωςη 

ονομαςτικοποπίηςησ των μετοχών των Α.Ε. 
v Οι κρατήςεισ προςαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεςησ του έργου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

           Έργο:  Διαμόρφωση δημοτικού κοινόχρηστου 
χώρου στον οικισμό Παραλίας Θερμής 
Δήμου Λέσβου 

   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  
& ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

Προϋπ: 
 

Αρ. Μελέτης: 

410,181.43 Ευρώ 
 
73/2018 
 

 Πίστωση: Δράση 19.2.4.3 «(7.5/6B) - Στήριξη για 
επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 
υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 
ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, 
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές 
υποδομές μικρής κλίμακας», του 
Υπομέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της 
τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης», του 
Μέτρου M19 «Ομάδες τοπικής δράσης 
LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 

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

 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ  

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάπλαση τμήματος οικοπέδου εμβαδού 10.200 m² περίπου στον 
οικισμό Παραλία Θερμής, της Δημοτικής Ενότητας Λουτροπόλεως Θερμής, του Δήμου Λέσβου. 
 
Η μελέτη περιλαμβάνει τη διαμόρφωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου, μεγάλο τμήμα του οποίου 
χρησιμοποιείται σήμερα άναρχα για στάθμευση αυτοκινήτων. 
 
Ο περιβάλλον χώρος διαμορφώνεται κατάλληλα με την κατασκευή λιθόστρωτων διαδρόμων από 
πλάκες φυσικού πετρώματος ακανόνιστου σχήματος, ίδιας απόχρωσης με αυτές με τις οποίες έχει 
πλακοστρωθεί η ζώνη λιμένα καθώς και με τη δημιουργία χώρων πρασίνου. 
Επιπροσθέτως, δημιουργείται οριοθετημένος υπαίθριος χώρος στάθμευσης 48 θέσεων αυτοκινήτων 
και δύο λεωφορείων που θα εξυπηρετεί την περιοχή. 

 
1.2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο θα κατασκευαστεί στον οικισμό Παραλίας Θερμής. 
 

1.3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
Δεν απαιτείται 

 
1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΥΡΙΟΣ του έργου είναι ο Δήμος Μυτιλήνης που εκπροσωπείται από το Δημοτικό του Συμβούλιο. 
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ των εκτελούμενων εργασιών ορίζεται από την Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Μυτιλήνης. 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή. 
 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
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- Οι εργασίες μπορούν να εκτυλίσσονται παράλληλα και με τη σειρά που αναφέρονται ανωτέρω 

(όχι δεσμευτικά). 

- Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο  χώρο αφού εγκριθούν από την υπηρεσία μας. 

- Η προσπέλαση στο εργοτάξιο και η κυκλοφορία εντός αυτού δεν απαιτεί ιδιαίτερες εργασίες.  

- Δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά που χρήζουν ιδιαίτερου τρόπου αποκομιδής. 

- Θα εξασφαλίζεται η παροχή πρώτων βοηθειών καθ’ όλη την διάρκεια του εκτελούμενου έργου. 

- Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους θα ενημερώνονται για όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφαλείας όπως προβλέπονται από τα τεύχη Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και τη σχετική νομοθεσία. Οι 

παρεχόμενες πληροφορίες θα είναι κατανοητές. 

-  

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 
 

Στις κατωτέρω παραγράφους αναφέρονται τα σημεία ιδιαιτέρου προσοχής που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται κατά τις αντίστοιχες εργασίες και πρέπει να ακολουθούνται 
αυστηρώς. 
 

Γενικώς θα ακολουθούνται τα αναφερόμενα στο Π.Δ.1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού 
Μηχανικού». Το ανωτέρω διάταγμα οφείλει να το διατηρεί ο Συντονιστής Ασφαλείας μαζί με τα 
παρόντα τεύχη. 
 

1. Χρήση αντιστηρίξεων: ΟΧΙ 
▪ Μελέτη και επιθεώρηση και των αντιστηρίξεων από τον επιβλέποντα μηχανικό. 
▪ Τα αποτελέσματα των ελέγχων και των επιθεωρήσεων καταχωρούνται στο Ημερολόγιο Μέτρων 

Ασφαλείας της Εργασίας. 
▪ Μηχανήματα και υλικά να μην τοποθετούνται κοντά στις εκσκαφές, άλλως να λαμβάνονται 

υπόψη για τον υπολογισμό των αντιστηρίξεων. 
▪ Η αντιστήριξη πρέπει να τοποθετείται και να απομακρύνεται χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τους 

εργαζόμενους. 
▪ Οποιαδήποτε αλλαγή στην αντιστήριξη πρέπει να μπορεί να γίνει με ασφάλεια. 
▪ Η αντιστήριξη των όμορων κατασκευών στις εκσκαφές είναι ικανοποιητική και υλοποιείται με 

κατάλληλα υλικά. 
▪ Η αντιστήριξη δεν δημιουργεί κινδύνους για την κίνηση των εργαζομένων ή τρίτων ή της 

κυκλοφορίας γενικά. 
▪ Γίνεται σχολαστικός έλεγχος της αντιστήριξης μετά από κάθε μη προγραμματισμένο ή μη ανα-

μενόμενο γεγονός. 
▪ Οι εργαζόμενοι μπορούν να κατέλθουν στην εκσκαφή αφού έχει τοποθετηθεί η αντιστήριξη στα 

συγκεκριμένα σημεία. 
▪ Όταν αντιστηρίζονται κτίρια από όμορες εκσκαφές, οι εργαζόμενοι μπορούν να κατέλθουν στην 

εκσκαφή αφού έχει τοποθετηθεί η αντιστήριξη στο σύνολο της. 
 

2. Εργασίες εκσκαφών: ΝΑΙ 

▪ ΚΑΜΙΑ εκσκαφή δεν είναι ΑΣΦΑΛΗΣ. 

▪ Απαγορεύεται η κάθοδος εργαζομένων στην εκσκαφή πριν το πέρας των αναγκαίων μέτρων 
ασφάλειας. 

▪ Πριν την εκσκαφή απαιτείται ΕΡΕΥΝΑ του εδάφους. 
▪ Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. 
▪ Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται ΕΓΚΑΙΡΑ και να ελέγχεται σχολαστικά από 

τον επιβλέποντα μηχανικό. 
▪ Οι εκσκαφές πρέπει να ΠΕΡΙΦΡΑΣΣΟΝΤΑΙ κατάλληλα και πλήρως. 
▪ ΕΞΟΔΟΙ από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες) πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες των 24 

μέτρων μεταξύ τους. 
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▪ Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ και ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται. 
▪ Απαιτείται ΕΛΕΓΧΟΣ των εκσκαφών μετά από κάθε ισχυρή βροχόπτωση. 
▪ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60εκ. από το 

χείλος του πρανούς. 
▪ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει. 
▪ Επιβάλλεται πρόβλεψη ΑΠΟΡΡΟΗΣ όμβριων. 
▪ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ όλων των καθέτων στοιχείων ή ΜΕΤΑΘΕΣΗ τους όπου κινδυνεύουν από την 

εκσκαφή. 
▪ Ασφαλής ΓΕΦΥΡΩΣΗ τάφρων για τη διέλευση οχημάτων και πεζών. 
▪ Απαγορεύεται η ΥΠΟΣΚΑΦΗ μηχανημάτων. 
▪ Απαγορεύεται η εργασία στο ΠΟΔΙ του πρανούς βαθιών εκσκαφών αν δεν ληφθούν ειδικά 

μέτρα. 
▪ Τα επισφαλή και προεξέχοντα τμήματα θα κατακρημνίζονται. 
 

3. Εργασίες σκυροδέτησης: ΝΑΙ 

▪ Η βαρέλα θα έχει σταθμεύσει κατάλληλα, χωρίς να δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα. 
▪ Η πρέσα θα έχει σταθμεύσει κατάλληλα, χωρίς να δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα και έχει 

σταθεροποιηθεί με τη χρήση ποδαρικών. 
▪ Η ανάπτυξη της μπούμας δεν έρχεται σε επαφή με εναέρια δίκτυα ενέργειας ή τηλεπικοινω-

νίας. 
▪ Το σκυρόδεμα ρέει από τη βαρέλα στην πρέσα χωρίς να χύνεται κάτω. 
▪ 1-1 επικοινωνία μεταξύ του χειριστή της πρέσας και του σημείου σκυροδέτησης είναι εξασφα-

λισμένη καθ' όλη τη διάρκεια της σκυροδέτησης. 
▪ Το προσωπικό που χειρίζεται το σωλήνα της πρέσας φορά μπότες ασφάλειας, γυαλιά, γάντια, 

κράνος και κατάλληλα ρούχα εργασίας. 
▪ Κανένα άτομο δεν περιφέρεται άσκοπα στο χώρο σκυροδέτησης 
▪ Υπάρχει κατάλληλη προστασία από πτώση από ύφος και δεν έχει αφαιρεθεί για τη 

σκυροδέτηση κανένα προστατευτικό στοιχείο. 
▪ Κάθε σημείο σκυροδέτησης είναι προσβάσιμο με ασφάλεια. 
▪ Κάθε θέση εργασίας είναι ασφαλής. 
▪ Ο δονητής είναι κατάλληλος και η μεταφορά του και η εργασία με αυτόν είναι άνετη και ασφα-

λής. 
▪ Πάντα δύο άτομα κρατούν το σωλήνα έκχυσης. 
▪ Πάντα εργάζονται δύο άτομα στο δονητή, ένας το χειρίζεται και ένας επιβλέπει το περιθώριο 

του καλωδίου. 
 

4. Κίνδυνος από αστοχία του εδάφους (κατολισθήσεις, καταρρεύσεις, υποχωρήσεις πρανών): 
ΟΧΙ 
 

5. Εργασίες κατεδάφισης – εκτεταμένες καθαιρέσεις: ΟΧΙ 
 

6. Εργασίες τοιχοποιιών: ΟΧΙ 
▪ Απαιτείται ασφαλής μεταφορά υλικών στον τόπο εργασίας. 
▪ Πρέπει να μειώνεται η χειρονακτική μεταφορά υλικών. 
▪ Τα υλικά να μεταφέρονται σε παλέτες αν είναι δυνατό και να αποθηκεύονται προσωρινά κοντά 

στους χώρους που σηκώνονται οι τοίχοι. 
▪ Προσοχή στις πτώσεις εργαζομένων και υλικών όταν κτίζονται εξωτερικοί τοίχοι και λήψη 

κατάλληλων μέτρων. 
▪ Προσοχή στις πτώσεις εργαζομένων και υλικών όταν χρησιμοποιούνται σκαλωσιές. 
▪ Οι σκαλωσιές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές. 
▪ Πρέπει να αποφεύγεται υπερφόρτωση στο επίπεδο εργασίας πάνω στη σκαλωσιά. 
▪ Οι σκαλωσιές πρέπει να έχουν αρκετό πλάτος για να τοποθετούνται υλικά πάνω σε αυτές. 
▪ Οι σκαλωσιές πρέπει να έχουν αρκετή αντοχή για να τοποθετούνται υλικά πάνω σε αυτές. 
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7. Εργασίες βαφών – επιχρισμάτων: ΟΧΙ 

▪ Εκτίμηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι από τη χρήση των επικίνδυ-
νων υλικών. 

▪ Λήψη όλων των μέτρων προστασίας που πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία των επι-
κίνδυνων υλικών. 

▪ Ελαχιστοποίηση του αριθμού των εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με τα επικίνδυνα 
υλικά. 

▪ Αποκλεισμός των επικίνδυνων χώρων εργασίας με επικίνδυνα υλικά και σήμανση απαγόρευσης 
εισόδου. 

▪ Επιλογή κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. 
▪ Συνεχής χρήση των μέσων ατομικής προστασίας από τους εργαζόμενους. 
▪ Ενημέρωση των εργαζομένων για τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση επικίνδυνων υλικών 

και των επιπτώσεων τους στην υγεία τους. 
▪ Εκπαίδευση των εργαζομένων για το σωστό χειρισμό των επικίνδυνων υλικών και των έκτακτων 

ενεργειών σε περίπτωση ατυχήματος. 
▪ Επαρκής αερισμός στους χώρους όπου γίνονται βαφές. 
▪ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η δημιουργία γυμνής φλόγας ή σπινθήρα στους χώρους βαφών, ιδιαίτερα τους 

κλειστούς. 
▪ Έλεγχος των σκαλωσιών και των σκαλών πριν τη χρήση. 
▪ Οι σκαλωσιές να έχουν προστατευτικά κάγκελα και κιγκλιδώματα. 
 

8. Εργασίες τοποθέτησης ή αποξήλωσης υαλοπινάκων : ΟΧΙ 
▪ Η χειρωνακτική διακίνηση υαλοπινάκων πρέπει να είναι περιορισμένη. 
▪ Να προτιμάται μηχανικός τρόπος για την ανύψωση και μεταφορά των υαλοπινάκων στην τελι-

κή θέση τοποθέτησης τους. 
▪ Να προτιμάται τα κουφώματα να έρχονται με φορεμένα τα τζάμια. 
▪ Η χειρονακτική διακίνηση να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς περί χειρονακτικής διακί-

νησης φορτίων και με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας. 
▪ Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. 
▪ Οι εργαζόμενοι να κάνουν χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. 
▪ Να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης και συντήρησης των εργαλείων χειρός. 
▪ Οι εργαζόμενοι σε ύψη να φέρουν εξοπλισμό προστασίας από πτώση και ζώνη-εργαλειοθήκη. 
▪ Οι φορητές σκάλες να στερεώνονται καλά και να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλούς χρήσης 

τους. 
▪ Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με την τοποθέτηση υαλοπινάκων να έχουν εμπειρία στον 

ασφαλή χειρισμό υαλοπινάκων. 
 

 
9. Εργασία σε ικριώματα: ΟΧΙ 

▪ Ο επιβλέπων του έργου θα µεριµνά ώστε τα ικριώματα του έργου και οι ξυλότυποι να 
κατασκευάζονται από ειδικευµένους τεχνίτες και µε υλικά ανθεκτικά και καλά συντηρηµένα. Τα 
µμεταλλικά ικριώματα θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου 
κατασκευής τους. (Π.∆. 778/80 άρθρο 4, 5, 7, 9, 13, 15). 

▪ Ο επιβλέπων µμηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να ελέγχουν τα σταθερά ικριώµατα πριν 
ακόµη αρχίσουν οι εργασίες σ αυτά και να εκδίδουν σχετική βεβαίωση. Η βεβαίωση αυτή 
θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθµός της γράφεται στο Ηµερολόγιο Μέτρων 
Ασφαλείας. (Π.∆. 778/80 άρθρο 3 παρ. 2 & Π.∆. 1073/81 άρθρο 113).  

▪ Τα ικριώµατα πρέπει καθ όλη την διάρκεια των εργασιών να είναι πλήρη. ∆ηλαδή 
απαγορεύεται η μερική αποσυναρμολόγηση τους (π.χ. αφαίρεση µαδεριών δαπέδου ή 
κουπαστών κ.λ.π.) (Π.∆. 778/80 άρθρο 3 παρ. 4).  

▪ Κάθε σταθερή σκαλωσιά πρέπει να «δένεται» µε την οικοδοµή µε τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση συστήµατα και υλικά. Έτσι εξασφαλίζεται από τυχόν οριζόντιες µετακινήσεις.(Π.∆. 
778/80 άρθρο 10 & 13 παρ. 4).  
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▪ Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σηµεία έδρασης των ορθοστατών, ιδιαίτερα όταν η 
έδραση γίνεται στο έδαφος ή σε κατασκευή επιδεκτική παραμόρφωσης. Πρόχειρες εδράσεις σε 
πέτρες, τσιμεντόλιθους, µπάζα, κεκλιµένες επιφάνειες κ.λ.π. απαγορεύονται. Οι θέσεις 21 
έδρασης θα προστατεύονται από απότοµη εκφόρτωση υλικών πλησίον τους.(Π.∆. 778/80 
άρθρο 5). 

▪ Το δάπεδο εργασίας των ικριωμάτων πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 60 εκ. Το πλάτος αυτό 
όµως αυξάνεται ανάλογα µε την χρήση του δαπέδου και µπορεί να φθάσει και το 1,50 µ. (Π.∆. 
1073/81 άρθρο 34). 

▪ Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των δαπέδων εργασίας των ικριωµάτων. Γι αυτό πρέπει να 
υπάρχει συνεχής επίβλεψη από τον Ανάδοχο ή τον υπεργολάβο.(Π.∆. 778/80 άρθρο 9 παρ. 1θ).  

▪ Τα µαδέρια που αποτελούν το δάπεδο εργασίας δεν πρέπει να αφήνουν κενά µεταξύ τους. 
Επίσης το κενό µεταξύ δαπέδου και οικοδομής δεν πρέπει να είναι µμεγαλύτερο από 30 εκ. 
(Π.∆. 778/80 άρθρο 9 παρ. 1γ & ε). 

▪ Οι προσβάσεις για την άνοδο και κάθοδο στα ικριώµατα και τους ξυλοτύπους πρέπει να 
κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς.  

▪ Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κινητών ικριωµάτων (καβαλέτων) στους εξώστες. 
 

10. Εργασία σε κλίμακες: ΝΑΙ 
▪ Οι κλίμακες πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και να συντηρούνται σωστά. 
▪ Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται σωστά, στα κατάλληλα σημεία και σύμφωνα με τη χρήση 

για την  οποία προορίζονται. 
▪ Οι κλίμακες θα χρησιμοποιούνται μόνο για σύντομες και ελαφριές εργασίες. 
▪ Θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται τακτικά. 
▪ Οι εργαζόμενοι θα εκπαιδεύονται στο σωστό τρόπο ανύψωσης και στερέωσης των. 
▪ Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό. 
▪ Δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους στους χώρους που χρησιμοποιούνται. 
▪ Για το ανέβασμα εργαλείων θα χρησιμοποιούνται ειδικοί σάκοι ή εργαλειοθήκες. 
▪ Εργαλεία που απαιτούν και τα δύο χέρια για την λειτουργία τους δεν θα χρησιμοποιούνται σε 

κλίμακες.  
 
 

11. Εργασίες αλουμινοκατασκευών: ΠΙΘΑΝΩΣ 
▪ Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων να γίνεται σύμφωνα με της οδηγίες. 
▪ Τα μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης του αλουμινίου να φέρουν προστατευτικά στα επικίν-

δυνα σημεία τους. 
▪ Οι εργαζόμενοι να κάνουν χρήση των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας. 
▪ Να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας και χειρισμού των ηλεκτρικών εργαλείων. 
▪ Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 
▪ Να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης και συντήρησης των ηλεκτρικών εργαλείων και 

μηχανών. 
▪ Να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης και συντήρησης των εργαλείων χειρός. 
▪ Οι εργαζόμενοι σε ύψη να φέρουν εξοπλισμό προστασίας από πτώση και ζώνη-εργαλειοθήκη. 
▪ Οι φορητές σκάλες να στερεώνονται καλά και να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλούς χρήσης 

τους. 
 

 
12. Εργασίες δαπεδοστρώσεων: ΝΑΙ 

▪ Ασφαλής μεταφορά υλικών δαπεδοστρώσεων. 
▪ Χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπου είναι απαραίτητο. 
▪ Ομαλή και χωρίς εμπόδιο κίνηση μέσα στο χώρο. 
▪ Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 
▪ Άριστη κατάσταση εργαλείων, 
▪ Κατάλληλος φωτισμός και εξαερισμός. 

13. Ξυλουργικές εργασίες: OXI 
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▪ Καμία ξυλουργική εργασία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ. 
▪ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ. 
▪ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ έρευνα για τη σωστή επιλογή των ξυλουργικών μηχανημάτων, τη διευθέτηση, την 

εγκατάσταση και τη χρήση τους. 
▪ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η σωστή επιλογή εκπαιδευμένων χειριστών των μηχανημάτων και ΕΠΑΡΚΗΣ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 
▪ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με επαρκή φωτισμό, χαμηλό επίπεδο θορύβου, ελάχιστη ποσότητα 

απόβλητων και γενικά εύφλεκτων υλικών. 
▪ ΕΠΑΡΚΗΣ έλεγχος και συντήρηση των μηχανών. 
▪ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο θέμα της 

συντήρησης των μηχανών. 
▪ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Π. 
▪ Χρήση συλλεκτών σκόνης. 
 

14. Μεταλλουργικές εργασίες: ΝΑΙ 
▪ Οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως να γίνονται σύμφωνα με τα μέτρα και τις οδηγίες ασφά-

λειας. 
▪ Η χρήση του τροχού να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και μόνο από έμπει-

ρους εργαζόμενους. 
▪ Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες.  
▪ Όλα τα μηχανήματα να φέρουν τον προστατευτικό και βοηθητικό εξοπλισμό τους.  
▪ Οι εργαζόμενοι να κάνουν χρήση των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας.  
▪ Να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας και χειρισμού των ηλεκτρικών εργαλείων.  
▪ Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.  
▪ Να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης και συντήρησης των ηλεκτρικών εργαλείων και 

μηχανών. 
▪ Να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης και συντήρησης των εργαλείων χειρός.  
▪ Οι εργαζόμενοι σε ύψη να φέρουν εξοπλισμό προστασίας από πτώση και ζώνη-εργαλειοθήκη.  
▪ Οι φορητές σκάλες να στερεώνονται καλά και να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλούς χρήσης 

τους. 
 
 

15. Κίνδυνος από εργασία σε ύψος ( πέρατα πλακών, ανοίγματα,  κ.λ.π.):  ΝΑΙ 
▪ Οι πτώσεις από ύψος πρέπει να προλαμβάνονται, ιδίως μέσω στερεών κιγκλιδωμάτων με 

επαρκές ύψος που θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου, ένα  
χειρολισθήρα και ενδιάμεσο οριζόντιο στοιχείο, ή άλλο     ισοδύναμο μέσο, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

▪ Οι εργασίες σε ύψος μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με τη βοήθεια του κατάλληλου 
εξοπλισμού ή με μηχανισμούς συλλογικής προστασίας όπως κιγκλιδώματα, εξέδρες ή δίχτυα  
προστασίας. Σε περίπτωση που η χρήση αυτών των μέσων δεν  είναι δυνατή λόγω της φύσης 
των εργασιών, πρέπει να  προβλέπονται τα κατάλληλα μέσα πρόσβασης και να 
χρησιμοποιούνται ζώνες ασφαλείας ή άλλες μέθοδοι ασφάλειας  με αγκύρωση, με τις 
προϋπόθεσης της κείμενης νομοθεσίας. 

▪ Οι καιρικές συνθήκες πρέπει να επιτρέπουν τις εργασίες σε ύψος. 
▪ Η πρόσβαση πρέπει να είναι ασφαλής. 
▪ Η φυσική κατάσταση, η ψυχική-πνευματική κατάσταση και η ψυχολογία του προσωπικού πρέ-

πει να ελέγχεται, ιδιαίτερα για εργασίες σε μεγάλα ύψη. 
▪ Το προσωπικό πρέπει να είναι έμπειρο σε εργασίες σε ύψος και εξοικειωμένο με τις συνθήκες 

εκτέλεσης τέτοιων εργασιών. 
▪ Τα μέσα ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν επιλεγεί με προσοχή για 

να μην δημιουργούν προβλήματα 
▪ Αν δεν εξασφαλίζεται η πτώση υλικών και αντικειμένων, η περιοχή από κάτω πρέπει να απο-

μονώνεται από κίνηση προσωπικού, τρίτων και εξοπλισμού. 
▪ Σε όλη τη διάρκεια της εργασίας απαιτείται αυστηρή επίβλεψη. 
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▪ Τα υλικά και ο εξοπλισμός να μεταφέρονται με ανυψωτικά μηχανήματα και όχι με τα χέρια. 
▪ Κατά την εργασία (για περίπτωση επείγουσας αποχώρησης) και για την αποχώρηση τα συστή-

ματα προσπέλασης παραμένουν στη θέση τους ή έχουν αντικατασταθεί από άλλα ισοδύναμα 
σε παρεχόμενη ασφάλεια. 

 
16. Κίνδυνος από εργασίες σε φέροντες οργανισμούς από μέταλλο ή σκυρόδεμα, ξυλότυπους 

και  βαρέα προκατασκευασμένα στοιχεία:  ΟΧΙ  
▪ Οι φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα και τα στοιχεία τους, οι ξυλότυποι, τα 

προκατασκευασμένα στοιχεία ή τα προσωρινά στηρίγματα και οι          αντιστηρίξεις πρέπει να 
συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται υπό την επίβλεψη αρμοδίου προσώπου 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

▪ Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή προληπτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που  οφείλονται στο εύθραυστο ή στην προσωρινή αστάθεια   ενός έργου. 

▪ Οι ξυλότυποι, τα προσωρινά στηρίγματα και οι αντιστηρίξεις πρέπει να σχεδιάζονται, να 
υπολογίζονται, να εκτελούνται και να συντηρούνται έτσι ώστε να αντέχουν χωρίς κίνδυνο στις 
καταπονήσεις που  μπορεί να τους επιβληθούν. 
 

17. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: ΝΑΙ 
▪ Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τους γενικούς κανόνες για τις 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.  
▪ Ιδιαίτερη προσοχή στην εγκατάσταση της προσωρινής ηλεκτρικής εγκατάστασης και στην 

προσεκτική απομόνωση των ηλεκτρικών γραμμών που εργάζεται το προσωπικό και τη χρήση 
ειδικού εξοπλισμού και εργαλείων κατάλληλα συντηρημένων. 

▪ Προσοχή στην ύπαρξη νερού πλησίον των γραμμών ηλεκτρικής τροφοδότησης. 
▪ Η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλα προστατευμένη από οποιαδήποτε φθορά και με την 

κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση. 
▪ Κατάλληλη γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
▪ Τα καλώδια παροχής ρεύματος στα διάφορα σημεία του εργοταξίου είναι κατάλληλα προστα-

τευμένα και μακριά από διαδρόμους κυκλοφορίας. 
▪ Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά. 
▪ Οι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και εφαρμόζουν τις 

οδηγίες ασφάλειας. 
▪ Τακτική δοκιμή της αποτελεσματικότητας των προστατευτικών μέσων. 
▪ Κατάλληλοι σήμανση των επικίνδυνων για ηλεκτροπληξία σημείων του εργοταξίου. 
▪ Κοντά στα σημεία εργασίας υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες. 
▪ Δοκιμή και έλεγχος των εγκαταστάσεων από ειδικευμένο προσωπικό πριν την θέση σε 

λειτουργία. 
▪ Οι πίνακες θα φέρουν απαραιτήτως ρελέ διαφυγής. 
▪ Οι υπόγειες εγκαταστάσεις σημαίνονται απαραιτήτως. 
 

18. Ηλεκτρικά εργαλεία: ΝΑΙ 
▪ Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι μονωμένα ή διπλά γειωμένα. 
▪ Τα καλώδια είναι τακτοποιημένα, μακριά από διόδους εργαζομένων και όχι πολύ μακριά. 
▪ Χρησιμοποιούνται ατομικά μέτρα προστασίας . 
▪ Κοντά στα σημεία εργασίας υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες. 
▪ Τα ηλεκτρικά εργαλεία χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και με το βοηθητικό εξοπλισμό 

τους. 
▪ Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι σε καλή κατάσταση και συντηρούνται βάσει προγράμματος μόνο 

από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 
 

19. Κίνδυνος πυρκαϊάς – εκρήξεων: ΟΧΙ 
Δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος που μπορεί να προβλεφθεί. Ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση 

φλόγιστρου για τις συγκολλήσεις. 
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20. Εργασίες κοντά σε υπόγεια δίκτυα: ΝΑΙ 

▪ Μελέτη περιοχής για προϋπάρχοντα δίκτυα. 
▪ Το δίκτυο φυσικό αερίου έχει πλήρη αποτύπωση. 
▪ Σκόπιμο είναι η υπάρχουσα πληροφορία αποτύπωσης να επιβεβαιώνεται στο πεδίο. 
▪ Ακριβής προσδιορισμός του είδους του δικτύου. 
▪ Ακριβής προσδιορισμός της θέσης του δικτύου. 
▪ Μελέτη αποφυγής διασταύρωσης ή παράλληλης τοποθέτησης . 
▪ Ακριβής προσδιορισμός του τρόπου εργασίας. 
▪ Προσεκτική εκσκαφή (χειρονακτικά αν απαιτείται). 
▪ Εκσκαφή μόνο με κατάλληλη επίβλεψη κοντά σε αγωγούς φυσικού αερίου ή μέσης τάσης ΔΕΗ. 
▪ Εργασίες μόνο με κατάλληλη επίβλεψη κοντά σε τμήματα αγωγών φυσικού αερίου ή μέσης 

τάσης ΔΕΗ. 
▪ Διακοπή εργασιών όταν αποκαλυφθεί ή προκύψει υπόνοια ύπαρξης υπογείου δικτύου και 

άμεση ενημέρωση αρμοδίων. 
▪ Οι χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων και οι εργαζόμενοι να μην επεμβαίνουν μόνοι τους σε 

τμήματα δικτύων αν δεν έχουν πάρει σαφείς εντολές. 
▪ Πλήρης αποκατάσταση της επισήμανσης των δικτύων. 
▪ Άμεση ενημέρωση του αρμόδιου φορέα σε περίπτωση ατυχήματος. 
▪ Μόνωση της θέσης του χειριστή των εκσκαπτικών μηχανημάτων. 
 

21. Εργασίες σε οδούς: ΝΑΙ 
▪ Πριν την έναρξη των εργασιών θα ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. 
▪ Θα υπάρχει καλός σχεδιασμός (χρονικός και χωροταξικός) για την κίνηση των αυτοκινήτων, 

τροφοδοσία καταστημάτων, προσπέλαση σε σχολεία και χώρους ιδιαίτερου πληθυσμού, κλπ. 
▪ Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 
▪ Εξασφάλιση κίνησης μέσων άμεσης βοήθειας. 
▪ Σήμανση όπως προβλέπεται και αν απαιτείται περίφραξη. 
▪ Ελαχιστοποίηση του παραγόμενου θορύβου. 
▪ Εξασφάλιση προστασίας των διερχομένων. 
▪ Καλός φωτισμός του έργου εάν απαιτούνται εργασίες τη νύχτα. 
▪ Τήρηση αστυνομικών διατάξεων για την λειτουργία εργοταξίων. 
▪ Προσοχή σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα. 
▪ Άριστη αποκατάσταση του οδοστρώματος. 
▪ Όλοι οι εργαζόμενοι θα φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. 

 
22. Κίνδυνος εργατικού ατυχήματος από εργαλεία χειρός: ΝΑΙ 

▪ Οι εγκαταστάσεις, οι μηχανές και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανοκινήτων 
ή μη εργαλείων  χειρός πρέπει: 

      α.   Να είναι σωστά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες 
          λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις 
          εργονομικές αρχές. 
      β.   Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 
      γ.   Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία για 
          την οποία προορίζονται. 
      δ.   Να χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους που  έχουν λάβει 
          κατάλληλη εκπαίδευση. 
▪ Οι εγκαταστάσεις και τα όργανα υπό πίεση πρέπει να  παρακολουθούνται και να υποβάλλονται 

σε δοκιμές και ελέγχους κατά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την  ισχύουσα 
νομοθεσία. 

▪ Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη χρήση φλόγιστρων ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.  
▪ Οι συγκολλήσεις να γίνονται σε χώρους με επαρκή αερισμό. 
▪ Οι κεφαλές των σφυριών είναι σταθερές και χωρίς φθορές. 
▪ Οι επιφάνειες κοπής πρέπει να διατηρούνται κοφτερές. 
▪ Οι λαβές στις λίμες είναι σταθερές. 
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▪ Οι μύτες των κατσαβιδιών δεν έχουν φθαρεί. 
▪ Έλεγχος όλων των εργαλείων για τυχόν φθορές. 
▪ Χρησιμοποίηση του κατάλληλου εργαλείου για κάθε δουλειά. 
▪ Σωστή συντήρηση, καθαρισμός και αποθήκευση. 
▪ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρησιμοποίηση μη μονωμένων εργαλείων κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές. 
▪ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση εργαλείων από σίδηρο κοντά σε εύφλεκτα υλικά και σε εκρήξιμες 

ατμόσφαιρες. 
▪ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση εργαλείων πάνω σε κράσπεδα ή κάγκελα από όπου μπορούν να 

πέσουν σε χαμηλότερο επίπεδο. 
 

23. Ηλεκτροσυγκολλήσεις: ΝΑΙ 
▪ Οι συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης και τα παρελκόμενά τους πρέπει να συντηρούνται σε άριστη 

κατάσταση. 
▪ Αυστηρός περιοδικός έλεγχος των συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης. 
▪ Ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση των γειώσεων στα εξαρτήματα που συγκολλάμε. 
▪ Χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας - Μ.Α.Π. 
▪ Μελέτη σωστού εξαερισμού του χώρου που γίνονται οι ηλεκτροσυγκολλήσεις. 
▪ Επιλογή επαρκώς εκπαιδευμένων ηλεκτροσυγκολλητών. 
 

24. Οξυγονοκολλήσεις: ΟΧΙ 

▪ Χρησιμοποίηση εργαλείων σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.  

▪ Επαρκής περιοδικός έλεγχος και συντήρηση αυτών.  

▪ Έλεγχος διαρροών με σαπουνόνερο.  

▪ Μη λίπανση των οργάνων που είναι σε επαφή με οξυγόνο.  

▪ Προστασία ματιών από ακτινοβολία. 

▪ Προστασία χεριών και σώματος από εγκαύματα. 
▪ Ανάθεση εργασιών οξυγονοκόλλησης πάντα σε πρόσωπα που έχουν άδεια από το Υπουργείο 

Βιομηχανίας. 
▪ Σωστός εξαερισμός του χώρου εργασίας.  
▪ Απαγορεύονται οι συγκολλήσεις σε χώρους με εύφλεκτα υλικά. 
 

25. Κίνδυνος εργατικού ατυχήματος από δίσκο κοπής:  ΝΑΙ 
▪ Επιλογή του κατάλληλου δίσκου. 
▪ Έλεγχος του δίσκου για φθορές πριν τη χρησιμοποίηση του. 
▪ Σωστή τοποθέτηση του δίσκου στον τροχό. 
▪ Οι τροχοί πρέπει να φέρουν το βοηθητικό και προστατευτικό εξοπλισμό. 
▪ Οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν τα προστατευτικά μέσα της αναπνοής, της ακοής και των 

ματιών. 
▪ Εναλλαγή των χειριστών και χρησιμοποίηση ειδικών γαντιών. 
▪ Επαρκής αερισμός του χώρου εργασίας. 
▪ Το δάπεδο εργασίας πρέπει να είναι καθαρό και μη γλιστερό. 
▪ Τήρηση των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών εργαλείων. 
▪ Εκπαίδευση των εργαζομένων στον ασφαλή χειρισμό του τροχού και ενημέρωση για τους 

πιθανούς κινδύνους και τραυματισμούς. 
▪ Σωστή και τακτική συντήρηση των τροχών. 
▪ Απαγορεύεται η χρήση γαντιών σε εργασίες με τροχούς, δίσκους και γενικά εργαλεία με 

περιστρεφόμενα μέρη κοντά στο σημείο χειρισμού των. 
 

26. Διάφορες μηχανές: ΝΑΙ 
▪ Οι μηχανές φέρουν διακριτικά ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας ΟΕ. 
▪ Καθορισμός ασφαλών διαδικασιών χειρισμού των μηχανών. 
▪ Εκπαίδευση των εργαζομένων στον ασφαλή χειρισμό των μηχανών. 
▪ Κατάλληλη σήμανση του χώρου κατά τη λειτουργία των μηχανών. 
▪ Οι μηχανές έχουν προφυλακτήρες και καλύμματα στα επικίνδυνα κινούμενα μέρη. 
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▪ Χρησιμοποίηση των κατάλληλων μηχανών για συγκεκριμένες εργασίες. 
▪ Χρησιμοποίηση ατομικού εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους. 
▪ Γείωση των ηλεκτρικών μηχανών. 
▪ Επαρκής εξαερισμός σε κλειστό χώρο λειτουργίας μηχανών εσωτερικής καύσης. 
▪ Τακτική και σωστή συντήρηση των μηχανών όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους. 
▪ Όλες οι μηχανές είναι εφοδιασμένες με εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης στα ελληνικά. 
▪ Η συντήρηση των μηχανών γίνεται, όπως ορίζει ο κατασκευαστής τους. 
▪ Η εγκατάσταση των μηχανών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 
▪ Απαγορεύεται τροποποιήσεις, προσαρμογές ή μεταθέσεις τμημάτων των μηχανών που δεν 

προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 
▪ Οι μηχανές χρησιμοποιούνται για το σκοπό που έχουν σχεδιασθεί. 
▪ Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των μηχανών. 

 
27. Κίνδυνος από χειρωνακτική διακίνηση υλικών: ΝΑΙ 

▪ Μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με υποκατάσταση 
της από μηχανικά μέσα. 

▪ Υποβοήθηση της χειρονακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανικά μέσα. 
▪ Εκπαίδευση των εργαζομένων στον ορθό τρόπο χειρονακτικής διακίνησης φορτίων. 
▪ Επισήμανση στους εργαζόμενους των επικίνδυνων παραμέτρων και των σημείων ιδιαίτερης 

προσοχής, κατά την χειρονακτική διακίνηση, για αποφυγή τους. 
▪ Οι εργαζόμενοι να είναι σε κατάλληλη φυσική και σωματική κατάσταση χωρίς μυοσκελετικά 

προβλήματα. 
▪ Επίβλεψη για τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών και τεχνικών χειρονακτικής διακίνησης φορ-

τίων. 
▪ Για τη μεταφορά φορτίων επιλέγεται κάθε φορά το κατάλληλο προσωπικό. 
▪ Τα φορτία έχουν σημεία πιασίματος και οι εργαζόμενοι φορούν πάντα γάντια αποφεύγοντας το 

γλίστρημα των φορτίων επάνω τους. 
▪ Αποφεύγονται χειρωνακτικές μετακινήσεις όταν απαιτούνται στροφές του κορμού, στάση 

προβόλου, συγκράτηση φορτίου σε τεντωμένα χέρια στην έκταση και γενικά θέσεις του σώμα-
τος οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικότατα το μυοσκελετικό σύστημα. 
 

28. Κίνδυνος από υπόγειες και υποθαλάσσιες εργασίες: ΟΧΙ 
▪ Παροχή και χρήση κατάλληλων και επαρκών περιφράξεων, διχτύων ασφαλείας και εξοπλισμού 

ασφαλείας (σωσιβίων, κ.λ.π.). 
▪ Σήμανση για την προστασία των πλωτών μέσων. 
▪ Οι χώροι εργασίας πάνω στο νερό, δηλαδή διάδρομοι, πλωτά μέσα, γέφυρες, γέφυρες πεζών 

και άλλες δίοδοι, πρέπει : 
a. Να έχουν επαρκή σταθερότητα και αντοχή. 
b. Να είναι αρκετά μεγάλοι στο φάρδος για την ασφαλή μετακίνηση των εργαζομένων. 
c. Να έχουν επίπεδες επιφάνειες χωρίς προεξέχοντες ρόζους, φλοιούς, καρφιά, βίδες και 

άλλους κινδύνους ανατροπής, και εάν είναι απαραίτητο για την αποφυγή κινδύνων να 
επιστρώνονται με σανίδες. 

d. Να φωτίζονται εάν ο φυσικός φωτισμός δεν επαρκεί. 
e. Να είναι εφοδιασμένοι σε κατάλληλα σημεία με αρκετά σωσίβια, σχοινιά διάσωσης και 

άλλο σωστικό εξοπλισμό. 
f. Όπου είναι εφικτό και απαραίτητο να είναι εφοδιασμένοι με φράγματα, προστατευτικά 

κιγκλιδώματα άκρων, σχοινιά διάσωσης, κ.λ.π. 
g. Να μην υπάρχουν σύνεργα, εργαλεία και άλλα εμπόδια. 
h. Να επιστρώνονται με άμμο, τέφρα ή παρόμοια υλικά όταν γίνονται ολισθηροί από 

λάδια ή χιόνι. 
i. Να είναι ασφαλισμένοι για την αποφυγή μετατόπισης από ανυψωμένο νερό ή ισχυρούς 

ανέμους, ειδικά στην περίπτωση σανίδων καταστρώματος σε διαδρόμους και 
πλατφόρμες που κατασκευάστηκαν πάνω από παλιρροϊκά νερά. 
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j. Οι εργαζόμενοι πρέπει να εργάζονται τουλάχιστον ανά δύο, έτσι ώστε σε περίπτωση 
ατυχήματος του ενός ο άλλος να προσφέρει ή να καλέσει βοήθεια. 

k. Οι πλωτές σωληνώσεις πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ασφαλή διάδρομο. 
l. Όπου είναι απαραίτητο να έχουμε επαρκή πλευστότητα. 

▪ Να γίνει ενημέρωση των εργαζομένων για τον κίνδυνο πνιγμού. 
▪ Εκπαίδευση των εργαζομένων στον χειρισμό των σωστικών μέσων και στην παροχή πρώτων 

βοηθειών. 
▪ Ύπαρξη σωστικής λέμβου, πλήρως εξοπλισμένης με σωστικά μέσα. Θα πρέπει να πληροί τους 

όρους που θέτουν οι λιμενικές αρχές. 
▪ Ύπαρξη σχεδίου εκτάκτου ανάγκης. 
▪ Προσοχή στις αυξομειώσεις βάθους νερών. 
 

29. Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων: ΝΑΙ  
▪ Κάθε συσκευή ή εξάρτημα ανύψωσης, συμπεριλαμβανομένων και των συστατικών στοιχείων 

τους, των συνδέσμων, των αγκυρώσεων και των στηριγμάτων τους, πρέπει: 
α.    Να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σωστά και να  έχουν την απαραίτητη αντοχή 
για την χρήση που  προορίζονται. 
β.    Να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται σωστά 
γ.    Να συντηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας 
δ.    Να παρακολουθούνται και να υποβάλλονται σε περιοδικές  δοκιμές και ελέγχους 
σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία. 
ε. Να χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και έχουν 
εφοδιαστεί με τις  κατάλληλες άδειες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

▪ Κάθε συσκευή και εξάρτημα ανύψωσης πρέπει να φέρει ευκρινώς ένδειξη του ανώτατου 
επιτρεπόμενου φορτίου, σύμφωνα με τις εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

▪ Οι συσκευές ανύψωσης, καθώς και τα εξαρτήματα τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονται σύμφωνα με τις εγκρίσεις 
που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

▪ Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες, εγκρίσεις κλπ. πρέπει να ευρίσκονται στο εργοτάξιο και 
να είναι στη διάθεση των  ελεγκτικών αρχών. 

▪ Ο ανυψωτικός μηχανισμός έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου. 
▪ Ο ανυψωτικός μηχανισμός έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση. 
▪ Ο ανυψωτικός μηχανισμός έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις. 
▪ Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι ο προβλεπόμενος και χωρίς φθορές. 
▪ Οι χειριστές έχουν το κατάλληλα προσόντα και εμπειρία. 
▪ Τα συρματόσχοινα είναι προσαρτημένα σωστά στο φορτίο. 
▪ Η περιοχή είναι αποκλεισμένη και με κατάλληλη σηματοδότηση. 
▪ Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία έχουν ενημερωθεί. 
▪ Υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος 

κουμανταδόρος. 
▪ Για μεγάλα φορτία χρησιμοποιούνται αέρηδες από έμπειρο προσωπικό. 
▪ Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένα καλά. 
▪ Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου. 
▪ Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού. 
▪ Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου. 
▪ Απαγορεύεται η απότομη ανύψωση / κατέβασμα. 
▪ Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζόμενους. 
▪ Προσοχή όταν περισσότεροι ανυψωτικοί μηχανισμοί κινούνται στην ίδια περιοχή. 
▪ Εξασφάλιση αντικεραυνικής προστασίας. 
▪ Για την στήριξη των ανακρινόμενων ιστών φωτισμού ύψους 12 μ και 5μ. 
 

30. Εργασίες σε κλειστούς χώρους: ΟΧΙ 
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31. Χρήση μηχανημάτων έργου: ΝΑΙ  
▪ Όλα τα οχήματα και τα χωματουργικά μηχανήματα καθώς και τα  μηχανήματα διακίνησης 

υλικών πρέπει: 
α.   Να είναι σωστά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του 
δυνατού, τις εργονομικές αρχές. 
β.   Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και τυχόν μετατροπές να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων. 
γ.   Να χρησιμοποιούνται σωστά και από πρόσωπα κατάλληλα και εφοδιασμένα με τις 
απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

▪ Οι οδηγοί και χειριστές των οχημάτων και των χωματουργικών μηχανημάτων καθώς και των 
μηχανημάτων διακίνησης υλικών πρέπει να έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση και να διαθέτουν  
την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια. 

▪ Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται  η πτώση των εν λόγω 
οχημάτων και των μηχανημάτων στο χώρο  εκσκαφής ή στο νερό. 

▪ Τα χωματουργικά μηχανήματα και τα μηχανήματα διακίνησης  υλικών πρέπει, να είναι 
εφοδιασμένα με τα κατάλληλα συστήματα σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή, 
ώστε ο οδηγός να προστατεύεται κατά της σύνθλιψης σε περίπτωση ανατροπής του 
μηχανήματος, καθώς και κατά της πτώσης  αντικειμένων. 

▪ Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες κλπ. πρέπει να  συνοδεύουν το μηχάνημα ή τον οδηγό και 
να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

▪ Ένα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την(τις) εργασία (ες) που έχει 
κατασκευασθεί. 

▪ Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος. 
▪ Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα. 
▪ Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ. 
▪ Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο. 
▪ Είναι υποχρεωτική η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε 

μηχάνημα. 
▪ Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος. 
▪ Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο. 
▪ Όλα τα συστήματα ασφάλειας πρέπει να δουλεύουν καλώς. 
▪ Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει την ανυψωτική ικανότητα. 
▪ Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς. 
▪ Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο, τον χειριστή ή τρίτους. 
▪ Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα "ΜΕ". 
▪ Η νταλίκα των αυτοκίνητων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν μεταφέρεται 

λεπτόκοκκο υλικό (άμμος, 3Α). 
▪ Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων και του εξοπλισμού ανυψώσεως είναι 

υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται. 
▪ Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 
▪ Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων. 
▪ Τα υδραυλικά σφυριά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για ατυχήματα σε υπόγεια δίκτυα. 
▪ Τα μηχανήματα πρέπει να ακινητοποιούνται πριν την έναρξη εργασίας συντήρησης και να 

επισημαίνονται με την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων (πχ μηχάνημα σε συντήρηση). 
 

32. Εργασίες επιμέτρησης  : ΝΑΙ 

▪ Ο επιμετρητής πρέπει να ενημερωθεί για τους κινδύνους στο εργοτάξιο γενικά. 
▪ Ο επιμετρητής οφείλει να ενημερώσει τον υπεύθυνο για την είσοδο του σε χώρους εργασίας. 
▪ Ο επιμετρητής οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των υπεύθυνων. 
▪ Ο επιμετρητής οφείλει να μην μεταθέτει, προσαρμόζει, καταστρέφει ή ακυρώνει οποιαδήποτε 

διάταξη, μηχανισμό, εξοπλισμό ή οτιδήποτε άλλο. 
▪ Ο επιμετρητής οφείλει να ενημερώνει τους υπεύθυνους για οποιαδήποτε αλλαγή στο 

πρόγραμμά του. 
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5. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Συμπληρωματικά των ανωτέρω, παρατίθενται οι διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις γενόμενες εργασίες. 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 

Προετοιμασία 
εργοταξίου 

Περίφραξη,σήμανση εργοταξίου. 
 
Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, 
θερμών,  υγρών ή αερίων 
Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
(εντοπισμός –μεταφορά δικτύων κτλ ) 
 
Σχέδιο διάσωσης- 
έξοδοι κινδύνου- 
ζώνες κινδύνου-θύρες– 
οδοί κυκλοφορίας- 
σχεδιασμός χώρων εργασίας 
 
Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας 

 κατά την εργασία (ΜΑΠ) 
 
 
 
 
Πυρόσβεση-αντιμετώπιση πυρκαϊών 
 
 
Χώροι υγιεινής και υγειονομικός εξοπλισμός 
 
 
Α΄ Βοήθειες-Φαρμακείο 

ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV, μέρος Α, 
§3&18.1) 
ΠΔ 105/95  
ΠΔ 1073/81 (αρ. 93&95) 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79)  
ΠΔ 305/96 (αρ.12,παρ. IV, μέρος Α, §2  
& μέρος Β, τμήμα II, §2) 
 
Ν 1568/85 (αρ. 17,18&20) 
ΠΔ 305/9 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α, 
§3,9,10  
& μέρος Β, §8,9) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, §2.θ) 
 
ΠΔ 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) 
 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α, §4) 
ΠΔ 105/95 (αρ.9,παρ. IV) 
ΠΔ 1073/81(αρ. 96) 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α,§ 14) 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,μέρος Α,§.13) 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 110) 

Σε  όλες  τις  
εργασίες 

 

Απαιτήσεις σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός 
και  εκτός κατοικημένων περιοχών. 
 
 
 
Σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς-
εγκατάσταση μέσων σήμανσης και 
σηματοδότησης-τήρηση μέτρων ασφάλειας από 
τους εργαζόμενους-υποχρεώσεις κατά την 
εκτέλεση εργασιών και εναπόθεση υλικών στις 
οδούς-κατάληψη τμήματος οδού και 
πεζοδρομίου. 

 
Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

ΥΑ  αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003  
*(Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής 
Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών 
ως ελάχιστα όρια). 
 
Ν 2696/23-3-99 (αρ.9, 10, 44 §5, 47,48)  
Κώδικας Οδικής  Κυκλοφορίας  ( ΚΟΚ). 
 
 
 
 
ΠΔ  396/94  (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ)  
ΠΔ 1073/71 (αρ.102,103,106,108) 
Ν 1430/84 (αρ. 16,18) 
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Α΄ Βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων 
από τους εργαζόμενους , πρόληψη -
αντιμετώπιση πυρκαϊών & επικίνδυνων 
εκρήξεων ή αναθυμιάσεων 
 
Απαιτήσεις ασφάλειας φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, κινητών προβολέων, καλωδίων 
τροφοδοσίας κλπ –εγκαταστάσεις φωτισμού 
εργοταξίων. 
 
Συστήματα ασφαλείας,συντήρηση και έλεγχος 
συστημάτων ασφαλείας 
 
Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, 
χημικούς και βιολογικούς παράγοντες    
 
 
 
 
 
 
 
Προστασία των εργαζομένων από μεταλλικό 
μόλυβδο & τις ενώσεις ιόντων του. 
 
Προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνους 
παράγοντες 
 
 
Γενικές απαιτήσεις Υγιεινής & Ασφάλειας των 
εργαζομένων στους χώρους εργασίας (αερισμός- 
έκθεση σε ειδικούς κινδύνους - θερμοκρασία, 
φυσικός &  τεχνητός φωτισμός, χώροι 
ανάπαυσης, έγκυες & γαλουχούσες μητέρες, 
εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες, θύρες κινδύνου, 
εξαερισμός δάπεδα, τοίχοι, οροφές, παράθυρα, 
φεγγίτες) 
 
Οργάνωση χρόνου εργασίας των εργαζομένων 
 
Μέτρα προστασίας των νέων κατά την εργασία 

ΠΔ 17/96 (αρ. 9) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 92,94,96) 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 80-84) 
 
 
 
Ν1568/85 (αρ. 17, §3 & αρ. 19) 
 
 
Ν1568/85  (αρ. 24-28) 
ΠΔ 307/26-8-86 (αρ. 4 )  
ΠΔ 77/3-3-93   
ΠΔ  90/99   
ΠΔ 186/95  
ΠΔ174/97  
ΠΔ 338/01  
Π.Δ 339/01   
 
ΠΔ 94/87 (αρ. 2-14, παρ.  I,II,III,IV ) 
 
ΠΔ 399/17-12-94  
ΠΔ 127/5-4-2000  
ΠΔ 43/2003  
 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,  
μέρος Α ,  § 5,6,7,8,12,15,16,17, 
μέρος Β, τμήμα Ι, § 1,2,3,4,5,6,7,11 &    

  τμήμα ΙΙ,  §1,3) 
Ν1568/85 (αρ.  21,32) 
 
 
Π.Δ 88/99  
 
Π.Δ 62/ 98  
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Φόρτωση-εκφόρτωση-αποθήκευση-στοίβαση-
απόληψη-ρίψη-μεταφορά  υλικών και άλλων 
στοιχείων 
 
Αποβάθρες και ράμπες φόρτωσης. 
 
 
Μεταφορά-εναπόθεση υλικών με αμίαντο 
 
Μεταφορά ρευστών-πυρακτωμένων 
υλών με περονοφόρα οχήματα. 
 
Προφυλάξεις των εργαζομένων από κραδασμούς 
 
Προφυλάξεις των εργαζομένων από το θόρυβο 
 
Προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης 
από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
 
Συχνότητα επίβλεψης εργασιών και επιθεώρησης 
συνεργείων. 
 
Ενημέρωση και εκπαίδευση των  
εργαζομένων για την τήρηση των μέτρων 
Ασφάλειας και Υγείας - Υποχρεώσεις εργοδοτών 
και εργαζομένων.  

ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μέρος Β,  
τμήμα ΙΙ, § 4) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 85 – 91) 
ΠΔ 305/96  (αρ. 12, παρ. IV, μέρος Α,  
§ 11) 
 
ΚΥΑ (αρ.πρωτ. 8243/1113/1991,αρ. 8) 
 
ΠΔ 216/78  
 
 
ΠΔ 176/2005  
 
ΠΔ 85/1991 (αρ. 1,6) 
ΠΔ 149/2006 (αρ. 3,4,5,6,7,8,9) 
ΠΔ 397/94  
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ.111) 
 
 
ΠΔ  305/96  (αρ.7, 8) 
ΠΔ 17/96 (αρ. 7,8,10,11,12,13,14) 

 
 
 

Εργασίες 
συγκόλλησης, 

οξυγονοκκοπής 
& λοιπές θερμές 

εργασίες  
 
 
 
 

Έλεγχος στις συσκευές, στα μέσα συγκολλήσεων, 
και απαιτήσεις εργασιακού περιβάλλοντος. 
 
Πυροπροστασία κατά την εκτέλεση εργασιών 
συγκόλλησης, οξυγονοκοπής και λοιπών θερμών 
εργασιών 
 
 
Προστασία κατά τη χρήση και μεταφορά 
τετηγμένων μετάλλων (μόλυβδος),ζεόντων  
υγρών (πίσσα) 
 
Έλεγχος εξοπλισμού υπό πίεση 
 
 
Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

ΠΔ 95/78 (αρ. 3 – 9) 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, § β και § γ)  
ΠΔ 70/90 (αρ. 15, § 5) 
Πυροσβεστική Διάταξη 7, Αποφ.7568 
Φ.700.1/9-2-96 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 99) 
 
ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.16289/330/19-5-99 ,  
αρ. 3,9,15) 
 
ΠΔ 95/78 (αρ. 10) 
ΠΔ1073/81 (αρ. 104) 
ΠΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ )  
Ν 1430/84 (αρ. 16,18) 
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Ικριώματα και 
κλίμακες. 

Εργασίες σε ύψος. 
Εργασίες σε στέγες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργασίες με ειδικούς κινδύνους 
 
Προστασία από πτώση κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε ύψος (κιγκλιδώματα, δίχτυα 
προστασίας, ζώνες ασφάλειας κλπ.) 
 
Ικριώματα και κλίμακες (σχεδιασμός, 
διαστασιολόγηση, κατασκευή, επιθεώρηση, 
συντήρηση, εγκατάσταση ανυψωτικής μηχανής 
επί ικριώματος, ασφαλής διέλευση κάτω από 
αυτά κλπ.) 
 
Γενικές διατάξεις για  τα  ικριώματα ,κλίμακες και 
διαβάσεις. 
 
Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας για προσωρινές εργασίες σε 
ύψος,ειδικές διατάξεις για τη χρησιμοποίηση 
κλιμάκων ,ικριωμάτων, τεχνικών πρόσβασης και 
τοποθέτησης με τη βοήθεια σχοινιών. 
 
Δάπεδα εργασίας, οδοί κυκλοφορίας, 
πεζογέφυρες, εξέδρες, πλατύσκαλα, κεκλιμένα 
επίπεδα ράμπες. 
 
Ασφαλής κυκλοφορία πεζών, μηχανημάτων, 
οχημάτων. 
 
Ξύλινα σταθερά ικριώματα-ορθοστάτες-σύνδεσις 
ορθοστατών-εγκάρσιες δοκίδες-αντηρίδες-
δάπεδα ικριωμάτων-σύνδεση ικριωμάτων με 
οικοδομή -προστατευτικό προστέγασμα 
(σκάφη),κεκλιμένα επίπεδα.. 
 
Κινητά ικριώματα 
Σταθερά μεταλλικά ικριώματα 
Κινητά μεταλλικά ικριώματα  (πύργοι) 
Ανηρτημένα ικριώματα  
 
Εξασφάλιση περάτων ξυλοτύπων και πλακών με 
προσωρινά κιγκλιδώματα. 
 
Προστατευτικά κιγκλιδώματα-στηθαία  σε 
φωταγωγούς, ανοίγματα δαπέδων, 
κλιμακοστάσια κλπ. 
 
Φορητές και σταθερές κλίμακες-κυλιόμενες 
σκάλες και κυλιόμενοι διάδρομοι 
 
 
 
Τα μεταλλικά Ικριώματα πρέπει να συνοδεύονται 
από :      
΄΄Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου΄΄ 
 
 
 
 
 
Μέτρα  κατά  τη  συναρμολόγηση,  επικάλυψη, 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μέρος Β, 
τμήμα ΙΙ,  § 5 ) 
 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μέρος Β, 
τμήμα ΙΙ, §παρ.6 )  
ΠΔ 1073/81 (αρ. 34-36)  
 
 
 
Ν1430/84 (αρ. 7-10) 
 
ΠΔ 155/2004 (αρ. 2) 
 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 36-38) 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 39) 
 
ΠΔ 778/80 (αρ. 4-11,16) 
 
 
 
 
ΠΔ 778/80  (αρ. 12) 
ΠΔ 778/80  (αρ. 13) 
ΠΔ 778/80  (αρ. 14) 
ΠΔ 778/80  (αρ. 15) 
 
ΠΔ 778/80 (αρ. 17) 
 
 
ΠΔ  778/80 (αρ. 20) 
ΠΔ  1073/81 (αρ. 40-42) 
 
ΠΔ  της  22-12-33 
ΠΔ 17/78 
ΠΔ  1073/81 (αρ. 43,44) 
ΠΔ  305/96 (αρ. 12, παρ. IV,μέρος Β,§10) 
 
ΚΥΑ (αρ.πρωτ.16440/Φ.10.4/445/93) 
(Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης 
στην αγορά συναρμολογούμενων 
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 
κατασκευή και χρήση μεταλλικών 
σκαλωσιών) 
 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μέρος Α, §1.2  
& μέρος  Β, §14) 
ΠΔ 778/80 (αρ. 18, 19) 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 102 – 108) 
ΠΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ)  
Ν 1430/84  (αρ. 16,18) 
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Εκσκαφές ( 
θεμελίων, τάφρων, 

φρεάτων, κλπ). 
Αντιστηρίξεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργασίες με ειδικούς κινδύνους 
 
Προσδιορισμός υπογείων καλωδίων και 
απομόνωσις ή μεταφορά αυτών- 
αντιστηρίξεις πρανών, ομόρων κτιρίων  κλπ.- 
προφυλάξεις από πτώση ανθρώπων, εξοπλισμού 
, αντικειμένων- εισροή υδάτων- επάρκεια  
εξαερισμού -ασφαλής τοποθέτηση προϊόντων 
εκσκαφής- 
διαβάσεις (γεφυρώματα) διαβατών και 
οχημάτων κλπ. 
 
Προφυλάξεις για εκσκαφές εντός ύδατος- 
προφυλάξεις για εκσκαφές θεμελίων, τάφρων, 
φρεάτων 
ή ορυγμάτων σε μεγάλα βάθη. 
 
Προστασία σε ανοίγματα οριζόντιων και 
κατακόρυφων επιφανειών (φρεάτια, 
εκσκαφές,δεξαμενές,φωταγωγοί κλπ) 
 
Χρήση Ατομικών μέσων Προστασίας  ( ΜΑΠ ) 
 
 
 
Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια 
των εκσκαφών και της θεμελίωσης κτιρίων και 
δομικών έργων. 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙV, μέρος Β, 
τμήμα ΙΙ, §10  και 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 2 - 16) 
 
 
 
 
 
 
 
Π.Δ 1073/81 (αρ.  6,17) 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ.  40,41,42) 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 102-108) 
ΠΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ ) και 
Ν 1430/84 (αρ. 26,28) 
 
ΥΑ  αρ. 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 4) 
(Kτιριοδομικός κανονισμός) 

 
Kατασκευή 

δομικών έργων. 
 (κτίρια, γέφυρες, 

τοίχοι αντιστήριξης, 
δεξαμενές, κλπ.) 

 
 
 
 
 
 

 
Εργασίες με ειδικούς κινδύνους 
 
Γενικές διατάξεις ασφάλειας 
(εγκαταστάσεις ασφάλειας, επιθεώρηση 
ικριωμάτων, σωστή τοποθέτηση μηχανημάτων ή 
συσκευών στην οικοδομή, εκφόρτωση υλικών, 
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά τις 
νυκτερινές ώρες κλπ) 
 
Προστασία κατά την κατασκευή, συναρμολόγηση 
και αποσυναρμολόγηση φερόντων οργανισμών, 
ξυλοτύπων, βαρέων προκατασκευασμένων  
στοιχείων και σχεδιασμός, υπολογισμός και 
συντήρηση αυτών. 
 
Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά την 
κατασκευή κτιρίων και δομικών έργων και 
απαιτήσεις για την αντοχή αυτών. 
 
Προστασία από εξέχοντες ήλους ,σύρματα κλπ 

 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 
ΠΔ 778/1980 (αρ. 21) 
 
 
 
 
 
 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, μέρος Β, 
τμήμα ΙΙ, § 12) 
 
 
 
 
ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 1,2,3 
-κτιριοδομικός κανονισμός) 
 
ΠΔ  1073/81 (αρ.98) 
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Κατεδαφίσεις 

Εργασίες με ειδικούς κινδύνους. 

 

Προκαταρκικές διαδικασίες (γενικός έλεγχος κτιρίου, έλεγχος παροχών, 

έλεγχος ύπαρξης κατασκευών από αμίαντο, επικίνδυνων υαλοπινάκων 

κλπ.) 

Μελέτη κατεδάφισης, επίβλεψη κατεδάφισης. 

 

Γενικά προστατευτικά μέτρα 

 

 

Προστασία εργαζομένων, κοινού και γειτονικών κτιρίων 

 

Πρόσθετα  μέτρα  για  κατεδαφίσεις με  τα χέρια,με μηχανικά μέσα και  

με εκρηκτικά. 

 

 

Κατεδαφίσεις-Αποξηλώσεις με φλόγα αερίου. 

 

Απομάκρυνση δεξαμενών - δοχείων ευφλέκτων  ή τοξικών ουσιών,ή 

τμημάτων κατασκευών που περιέχουν αμίαντο. 

 

Ομαδικές κατεδαφίσεις - Άρση ερειπίων. 

Απαιτήσεις για κατεδαφίσεις  ειδικών έργων  ή στοιχείων έργων (έργων εξ  

ωπλισμένου σκυροδέματος ή προεντεταμένου,έργων  φερομένων υπό 

μεταλλικού  

 σκελετού και θολωτών  ή αψιδωτών κατασκευών). 

 

Απαιτήσεις για τα σταθερά μεταλλικά ικριώματα  που 

χρησιμοποιούνται για κατεδαφίσεις με εργαλεία χειρός κατακορύφων 

στοιχείων  πάνω των τεσσάρων (4.00) μ., εσωτερικών τοίχων μεγάλου 

πάχους και ύψους, δοκών ανεξαρτήτως ύψους. 

 

Απαιτήσεις  για κατεδαφίσεις  με  μηχανικά  μέσα (επιμελής απόκληση 

της επικίνδυνης περιοχής , προστασία εκ της καταπτώσεως ). 

 

Χρήση Ατομικών Μέσων Προστασίας ( ΜΑΠ ) (προστασία κρανίου 

,ποδιών, ματιών, χεριών  κ.λ.π). 

 

 

Προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη). 

 

Ειδικά μέτρα ασφάλειας σε κατεδαφίσεις κτιρίων ή κατασκευών που 

περιέχουν εύθρυπτα μονωτικά υλικά από αμίαντο. 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙI) 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ. 31245 /93 

 (αρ.2.1,11) 

 

 

 

ΠΔ 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)  

  ΠΔ 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) 

ΠΔ 1073/81 (αρ.26-30) 

 

 

 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 31,32) 

ΠΔ  778/80 (αρ. 13) 

 

 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 33) 

 

ΠΔ  396/94 (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ) 

ΠΔ 1073/81 (αρ.102-108) 

Ν 1430/84 (αρ.16,18) 

 

ΠΔ 778/80 (αρ. 11) 

 

ΠΔ 70α/1988 (αρ.14, όπως αντικαταστάθηκε με 

το αρ. 8 του  

ΠΔ 175/1997)  

ΚΥΑ 8243/1113/1991,  αρ.7) 
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Kατασκευή 

δομικών έργων. 
 (κτίρια, γέφυρες, 

τοίχοι 
αντιστήριξης, 

δεξαμενές, κλπ.) 
 

Εργασίες με ειδικούς κινδύνους 
 
Γενικές διατάξεις ασφάλειας 
(εγκαταστάσεις ασφάλειας, επιθεώρηση 
ικριωμάτων, σωστή τοποθέτηση μηχανημάτων ή συσκευών στην 
οικοδομή, εκφόρτωση υλικών, εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 
κατά τις νυκτερινές ώρες κλπ) 
 
Προστασία κατά την κατασκευή, συναρμολόγηση 
και αποσυναρμολόγηση φερόντων οργανισμών, ξυλοτύπων, βαρέων 
προκατασκευασμένων  
στοιχείων και σχεδιασμός, υπολογισμός και συντήρηση αυτών. 
 
Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά την κατασκευή κτιρίων 
και δομικών έργων και απαιτήσεις για την αντοχή αυτών. 
 
Προστασία από εξέχοντες ήλους ,σύρματα κλπ 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 
ΠΔ 778/1980 (αρ. 21) 
 
 
 
 
 
 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, § 
12) 
 
 
ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 1,2,3 
-κτιριοδομικός κανονισμός) 
 
ΠΔ  1073/81 (αρ.98) 

 
Χρήση 
Μηχανημάτων 
Έργων 
(ανυψωτικών, 
χωματουργικών, 
διακίνησης 
υλικών, 
οχημάτων) , 
εξοπλισμού 
εργασίας και 
μηχανών. 
 
 

Έλεγχος λειτουργίας και χειρισμού ανυψωτικών μηχανημάτων-
Γενικές διατάξεις 
 
Ανυψωτικά μηχανοκίνητα μηχανήματα. 
 
Όργανα και εξαρτήματα ανυψωτικών μηχανημάτων 
 
Χειρισμός και έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων 
 
Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα  
 
Κανονισμός Ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων (πιστοποιητικά 
καταλληλότητας)  
 
Οδηγίες χειρισμού μηχανημάτων με τη βοήθεια σημάτων με 
χειρονομίες 
 
Αυτοκίνητα εγχύσεως ετοίμου σκυροδέματος 
 
Έλεγχος λειτουργίας και χειρισμού μηχανημάτων 
(χωματουργικών διακίνησης υλικών), οχημάτων, 
εγκαταστάσεων, μηχανών, εξοπλισμού εργασίας. 

ΠΔ 305/96 (αρ.12 παρ. IV,μέρος Β, τμήμα ΙΙ, § 7) 
Ν 1430/84 (αρ. 11-15) 
 
ΠΔ  1073/81 (αρ. 52 – 57) 
 
  ΠΔ 1073/81 (αρ. 58 – 63) 
          
ΠΔ 1073/81 (αρ. 64 – 69)        
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§ 8 και 9) 
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Ν 1568/85   (αρ. 22 , 23) 
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ΠΔ 304/2000 
ΠΔ 155/2004 (αρ. 2) 
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ΠΔ 377/93  
ΠΔ 18/96  
ΠΔ 31/90     
ΠΔ 499/91 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

           Έργο:  Διαμόρφωση δημοτικού κοινόχρηστου 
χώρου στον οικισμό Παραλίας Θερμής 
Δήμου Λέσβου 

   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  
& ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

Προϋπ: 
 

Αρ. Μελέτης: 

410,181.43 Ευρώ 
 
73/2018 
 

 Πίστωση: Δράση 19.2.4.3 «(7.5/6B) - Στήριξη για 
επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 
υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 
ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, 
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές 
υποδομές μικρής κλίμακας», του 
Υπομέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της 
τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης», του 
Μέτρου M19 «Ομάδες τοπικής δράσης 
LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - (Φ.Α.Υ) 

 

 

1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 
Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή 
και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επόμενες 
διατάξεις, οι οποίες θα εφαρμόζονται όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά το χρόνο της 
εφαρμογής τους: 

- Το ΠΔ 413/77 (ΦΕΚ 128 Α/1977 «Περί αγοράς, μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών 
υλών», 

- Το ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/1980) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών 
εργασιών»,  

- Το ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/1981) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού»,  

- ΥΑ ΙΙ-5η/Φ/17402/84 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (931/Β), Ν 
1428/84 και Ν 2115/93,  

- To N 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά 
τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία», 

- Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του Ν 1836/89 (79/Α) «Προώθηση 
της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις», 

- Την Κ.Υ.Α. 88555/3293/88 

- Το ΠΔ 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν 1568/85»,  

- Το ΠΔ 225/89 (ΦΕΚ 106 Α/1989) «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα»,  

- Το ΠΔ 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των ΠΔ και ΥΑ που εκδόθηκαν με τις 
εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ»,  

- Το ΠΔ 395/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους σε 
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συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασμό με τα ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 
396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ 241 Α/2000),  

- Το ΠΔ 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το ΠΔ 159/99 (ΦΕΚ 157 
Α/1999), 

- ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 
να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
92/57/ΕΟΚ»,  

- Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός κανονισμός» (Ειδικά το 
‘Άρθρο 5, παρ. 4,2 για τη χρήση εκρηκτικών) 

- Η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 31245/οικ/22-5-93 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις 
κτιρίων», με κατ’ αναλογία εφαρμογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων 
κτλ.) 

 

2.  ΓΕΝΙΚΑ 
 
2.1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ και ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ  

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάπλαση τμήματος οικοπέδου εμβαδού 10.200 m² περίπου στον 
οικισμό Παραλία Θερμής, της Δημοτικής Ενότητας Λουτροπόλεως Θερμής, του Δήμου Λέσβου. 
 
Η μελέτη περιλαμβάνει τη διαμόρφωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου, μεγάλο τμήμα του οποίου 
χρησιμοποιείται σήμερα άναρχα για στάθμευση αυτοκινήτων. 
 
Ο περιβάλλον χώρος διαμορφώνεται κατάλληλα με την κατασκευή λιθόστρωτων διαδρόμων από 
πλάκες φυσικού πετρώματος ακανόνιστου σχήματος, ίδιας απόχρωσης με αυτές με τις οποίες έχει 
πλακοστρωθεί η ζώνη λιμένα καθώς και με τη δημιουργία χώρων πρασίνου. 
Επιπροσθέτως, δημιουργείται οριοθετημένος υπαίθριος χώρος στάθμευσης 48 θέσεων αυτοκινήτων 
και δύο λεωφορείων που θα εξυπηρετεί την περιοχή. 

 
2.2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

3. Το έργο θα κατασκευαστεί στον οικισμό Παραλίας Θερμής. 
 

3.1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 

Δεν απαιτείται 
 

3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΥΡΙΟΣ του έργου είναι ο Δήμος Μυτιλήνης  που εκπροσωπείται από το Δημοτικό του Συμβούλιο. 
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ των εκτελούμενων εργασιών ορίζεται από την Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Μυτιλήνης. 

 
3.3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με ανοιχτή δημοπρασία με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης. 
 
3.4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η συμβατική προθεσμία κατασκευής του 
έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
 
3.5. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  
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Σύμφωνα και με τα στοιχεία της Τεχνικής Μελέτης του έργου , οι εργασίες που προβλέπεται να 
εκτελεστούν είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες . Ο αριθμός των εργαζόμενων που 
θα εργάζονται συγχρόνως στο συγκεκριμένο έργο δεν προβλέπεται να υπερβεί τους τέσσερις 4 για 
κάθε κατηγορία εργασιών και τους είκοσι  συνολικώς. 
 
3.6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει να απασχολεί συνεχώς στο εργοτάξιο 
τουλάχιστον έναν Πολιτικό Μηχανικό  ΠΕ ή ΤΕ και έναν Η/Μ Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ . 

 
3.7. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ορισμό Συντονιστή σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου και ο οποίος θα παρακολουθεί την ορθή τήρηση των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία και στο παρόν τεύχος. Παράλληλα θα 
ασχολείται με τη συμπλήρωση του Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. αν προκύπτουν αλλαγές ή περαιτέρω 
παρατηρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου. 
Ο συντονιστής ασφαλείας θα είναι ειδικότητας πολιτικού μηχανικού και θα απασχολείτε σύμφωνα με 
το Π.Δ. 294/88. 
Παράλληλα ο ανάδοχος πριν της έναρξη των εργασιών, υποχρεούται να προβεί σε εκ των προτέρων 
γνωστοποίηση προς την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 305/96, 
παρ. 12-13, άρθρο 3. 
Επίσης θα συμπληρώνεται ανελλιπώς το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας καθώς και ειδικό Βιβλίο 
Ατυχημάτων. 
 
 

4. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
4.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή. 
 

4.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Αναλυτικά οι παραδοχές, οι εκτελούμενες εργασίες και οι προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων 
υλικών αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της αρμοδίως θεωρημένης μελέτης.  
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εφαρμογή των κανονισμών περί προσβάσεως των εμποδιζόμενων 
ατόμων στα δημόσια κτίρια. 
 
4.3. ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα τεύχη της μελέτης συνοδεύονται από : 
- αρχιτεκτονικά σχέδια 
- Η/Μ σχέδια 

 
 

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 

- Δεν ανατίθεται δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο γι’ 
αυτήν. 

- Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος ασφαλείας. Εξαιρούνται οι 
χώροι των γραφείων, υγιεινής, ανάπαυσης και οι καμπίνες φορτηγών, φορτωτών και 
οχημάτων. 
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- Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η ελάχιστη απαίτηση 
για τα υποδήματα εργασίας είναι να έχουν προστατευτική μεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα 
κα τη σόλα. 

- Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις εργασίες και χώρους. 
- Όλοι οι οδηγοί και χειριστές εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση του 

εργοταξίου. 
- Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται  με την σήμανση ασφαλείας του εργοταξίου. 
- Φωτιές με σκοπό τη θέρμανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 
- Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 
- Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι εργάτες δεν 

επιτρέπεται να φορούν ελαφριά ρούχα , σορτς, και να είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω. 
- Η είσοδος για εργασία σε περιορισμένοι χώρο δεν επιτρέπεται εάν δεν εκδοθεί και επικυρωθεί 

γραπτή άδεια. 
- Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει , απομακρύνει , τροποποιήσει , χαλάσει , 

καταστρέψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σήμανση ή εξοπλισμό ασφαλείας. 
- Όλο το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να αναφέρει οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση 

εργασίας και να απευθυνθεί για βοήθεια αν δεν μπορεί να την ελέγξει μόνο του. 
- Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείτε καθαρό. Όλα τα σκουπίδια πρέπει να εναποτίθενται στους 

παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων. 
- Καμία εργασία να μην ξεκινά εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός. 
- Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου. 
- Τα υλικά και γενικότερα οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε κατά τις μετακινήσεις να θέσει σε 

κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόμενων, θα σταθεροποιείτε με κατάλληλο και 
ασφαλή τρόπο. 

- Θα υπάρχει ευκρινής και εμφανής σήμανση και  περίφραξη του εργοταξιακού χώρου  και 
γενικότερα  του χώρου όπου εκτελούνταν εργασίες. 

- Όλα τα οχήματα ,τα χωματουργικά μηχανήματα αλλά και τα μηχανήματα διακίνησης  υλικών 
που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση του έργου: 

o θα χρησιμοποιούνται σωστά και από πρόσωπα  εφοδιασμένα με τις απαιτούμενες 
άδειες (οι οδηγοί και οι χειριστές θα έχουν λάβει τη σχετική εκπαίδευση) σύμφωνα  με 
την ισχύουσα νομοθεσία . 

o θα λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα ,ώστε να αποφεύγεται η πτώση τους σε 
χώρους εκσκαφής και νερό. 

o Θα έχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες κλπ που αφορούν τα μηχανήματα ή τον 
οδηγό και θα είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

o Οι εγκαταστάσεις και γενικά ο μηχανολογικός εξοπλισμός διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας. 

 
 

6. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

▪ Σταθερότητα, αντοχή και στερεότητα. 
Τα υλικά και γενικότερα οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε κατά τις μετακινήσεις να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων πρέπει να  σταθεροποιείται με κατάλληλο και 
ασφαλή τρόπο. 
Η πρόσβαση στις στέγες ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια κατασκευασμένη από υλικά μη επαρκούς 
αντοχής επιτρέπεται μόνον εφόσον παρέχεται ο αναγκαίος εξοπλισμός ή τα  κατάλληλα μέσα 
προκειμένου η εργασία να διεξαχθεί κατά τρόπο ασφαλή. 
Οι κινητές ή σταθερές θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε ύψος ή σε βάθος πρέπει να είναι στερεές και 
σταθερές ανάλογα με: 
     α.   Τον αριθμό των εργαζομένων που βρίσκονται σε αυτές 
     β.   Τα ανώτατα φορτία που ενδέχεται να φέρουν και την 
          κατανομή τους. 
     γ.   Τις εξωτερικές επιδράσεις που είναι δυνατόν να 
          υποστούν. 
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Αν τα υποστηρίγματα και τα υπόλοιπα στοιχεία των θέσεων αυτών δεν διαθέτουν εγγενή ευστάθεια, 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια τους με κατάλληλα και ασφαλή μέσα στερέωσης, ώστε να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε άκαιρη ή ακούσια    μετακίνηση του συνόλου ή τμημάτων των εν λόγω 
θέσεων εργασίας. 
Η σταθερότητα και η στερεότητα των θέσεων εργασίας πρέπει να ελέγχονται κατάλληλα, ιδίως μετά 
από ενδεχόμενη αλλαγή του ύψους ή του βάθους των θέσεων αυτών. 
 

▪ Αποθήκευση υλικών 
Οι αποθηκευτικοί χώροι διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι. 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάπνισμα στους χώρους αποθήκευσης. 
Αποφεύγεται όσο το δυνατόν η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 
Υπάρχουν επαρκή πυροσβεστικά μέσα και κατάλληλα συντηρημένα. 
Υπάρχει σήμανση για τη θέση των πυροσβεστήρων και των διόδων διαφυγής. 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η πρόσβαση στους μη έχοντες εργασία. 
Οι εργαζόμενοι κάνουν χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 
Η αποθήκευση των υλικών γίνεται με το προκαθορισμένο σχέδιο αποθήκευσης. 
Υπάρχει σήμανση για τη θέση των υλικών σε συγκεκριμένο χώρο. 
Τα υλικά είναι ασφαλισμένα από τυχόν πτώση ή κύλιση τους. 

 
▪ Πτώσεις αντικειμένων. 

Οι εργαζόμενοι  πρέπει να προφυλάσσονται, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, από τις πτώσεις 
αντικειμένων με μέσα  συλλογικής προστασίας. 
Τα υλικά και ο εξοπλισμός πρέπει να φυλάσσονται ή να στοιβάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται 
η κατάρρευση ή ανατροπή τους. 
Εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να προβλέπονται στεγαζόμενοι διάδρομοι στο εργοτάξιο ή να 
καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση  στις επικίνδυνες ζώνες. 
 

▪ Εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας. 
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να χρησιμοποιούνται ούτως ώστε 
να μην αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης και να παρέχουν στους εργαζομένους την απαραίτητη 
προστασία κατά των κινδύνων ηλεκτροπληξίας από  άμεση ή έμμεση επαφή. 
Κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή, την επιλογή του υλικού και των διατάξεων προστασίας θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη το είδος και η ισχύς της διανεμόμενης ενέργειας, η επίδραση εξωτερικών 
παραγόντων και η τεχνική ικανότητα των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε τμήματα της εγκατάστασης. 
Οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας του εργοταξίου, ιδίως οι εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε 
εξωτερικές επιδράσεις, πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. 
Οι προϋπάρχουσες της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου εγκαταστάσεις πρέπει να εντοπίζονται, να 
ελέγχονται και να  επισημαίνονται ευκρινώς. 
Εφόσον υπάρχουν εναέριοι ηλεκτροφόροι αγωγοί, πρέπει να εκτρέπονται έξω από το εργοτάξιο είτε να 
τίθενται εκτός τάσης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να τοποθετούνται φράγματα ή 
προειδοποιητικά σήματα προκειμένου τα οχήματα και οι εγκαταστάσεις να παραμένουν σε απόσταση. 
Σε περίπτωση που οχήματα του εργοταξίου οφείλουν να περάσουν κάτω από τους αγωγούς αυτούς, 
πρέπει να γίνονται οι  κατάλληλες προειδοποιήσεις και να λαμβάνεται η κατάλληλη εναέρια 
προστασία. 
 

▪ Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 
Οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να  παραμένουν ελεύθερες και να οδηγούν με το 
συντομότερο  δυνατό τρόπο σε ασφαλή περιοχή. 
Σε περίπτωση κινδύνου, όλες οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να  μπορούν να εκκενώνονται γρήγορα και 
υπό συνθήκες μέγιστης ασφάλειας για τους εργαζομένους. 
Ο αριθμός, η κατανομή και οι διαστάσεις των οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου εξαρτώνται από τη 
χρήση, τον εξοπλισμό  και τις διαστάσεις του εργοταξίου και των χώρων εργασίας, καθώς και από το 
μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορεί να     βρίσκονται εκεί. 
Οι ειδικές οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με το Π.Δ.105/95 
"Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με 
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την οδηγία 92/58/ΕΟΚ " (67/Α). Η σήμανση αυτή πρέπει να έχει την απαραίτητη αντοχή και να 
τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία. 
Οι οδοί διαφυγής, οι έξοδοι κινδύνου, όπως και οι διάδρομοι κυκλοφορίας και οι θύρες πρόσβασης σ' 
αυτούς, δεν πρέπει να φράσσονται από αντικείμενα, ώστε να μπορούν να  χρησιμοποιηθούν 
ανεμπόδιστα ανά πάσα στιγμή. 
Σε περίπτωση βλάβης του φωτισμού, οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που χρειάζονται 
φωτισμό πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό φωτισμό επαρκούς έντασης. 
 

▪ Πυρανίχνευση και πυρόσβεση. 
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου και τις  διαστάσεις και τη χρήση των χώρων, τον 
υπάρχοντα εξοπλισμό, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιουμένων ουσιών και 
υλικών  καθώς και το μέγιστο αριθμό των ατόμων     που μπορούν να βρίσκονται εκεί, πρέπει να 
προβλέπεται επαρκής αριθμός κατάλληλων πυροσβεστικών μέσων και, εφόσον  χρειάζεται, ανιχνευτές 
πυρκαγιάς και συστήματα συναγερμού. 
Τα εν λόγω πυροσβεστικά μέσα, οι ανιχνευτές πυρκαγιάς και τα συστήματα συναγερμού πρέπει να  
ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. Πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμές  και ασκήσεις κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα. 
Τα μη αυτόματα (χειρωνακτικά) πυροσβεστικά μέσα πρέπει να είναι εύκολα προσιτά, εύχρηστα και να 
επισημαίνονται σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή 
και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την  οδηγία 92/58/ΕΟΚ" (67/Α). Η σήμανση αυτή πρέπει 
να έχει την     απαραίτητη  αντοχή και να τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία. 

 
▪ Αερισμός 

Λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας και της σωματικής προσπάθειας την οποία 
καταβάλλουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να  προβλέπεται η παροχή καθαρού αέρα σε επαρκείς ποσότητες. 
Εάν χρησιμοποιείται  εγκατάσταση αερισμού, πρέπει να τηρείται σε κατάσταση καλής λειτουργίας και 
να μην εκθέτει τους εργαζομένους σε ρεύματα αέρα που βλάπτουν την υγεία. 
Πρέπει να προβλέπεται σύστημα ελέγχου για την αναγγελία των βλαβών, εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο για την υγεία των εργαζομένων. 
Αποθέσεις και ρύποι που ενδέχεται να ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, λόγω 
μόλυνσης του εισπνεομένου αέρα, πρέπει να καθαρίζονται ταχέως. 

 
▪ Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους 

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε ηχοστάθμες  βλαβερές  για την υγεία τους ούτε σε 
εξωτερικές βλαβερές επιδράσεις (π.χ. αέρια, ατμοί, σκόνες). 
Εάν οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εισέρχονται σε  ζώνες όπου ο αέρας ενδέχεται να περιέχει 
τοξικές ή βλαβερές ουσίες, να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ή τέλος να  είναι εύφλεκτος, ο 
αέρας εντός των ζωνών αυτών πρέπει να     ελέγχεται και πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την πρόληψη κάθε κινδύνου. 
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκτίθενται σε επικίνδυνη ατμόσφαιρα κλειστού 
χώρου και πρέπει τουλάχιστον να παρακολουθούνται συνεχώς από έξω και να  λαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να     μπορεί να τους παρασχεθεί αποτελεσματική και άμεση 
βοήθεια. 
 

▪ Θερμοκρασία 
Η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου 
οργανισμού κατά το χρόνο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμοζόμενες  μεθόδους εργασίας, τη 
σωματική προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι και τις κλιματολογικές συνθήκες των εποχών 
του έτους. 
 
 

▪ Φυσικός και τεχνητός φωτισμός των θέσεων εργασίας, των χώρων και των οδών 
κυκλοφορίας στο εργοτάξιο. 

Οι θέσεις εργασίας, οι χώροι και οι οδοί κυκλοφορίας πρέπει όσο είναι δυνατό να διαθέτουν επαρκή 
φυσικό φωτισμό και να φωτίζονται κατάλληλα και επαρκώς με τεχνητό φωτισμό κατά τη διάρκεια της 
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νύχτας και όταν το φως της ημέρας δεν επαρκεί  εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται φορητές πηγές φωτισμού με προστασία κατά των κραδασμών. Το χρώμα του 
τεχνητού φωτός δεν πρέπει να αλλοιώνει ή να επηρεάζει την οπτική αντίληψη των σημάτων ή των 
πινακίδων σήμανσης. 
Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των χώρων, των θέσεων εργασίας  και των οδών κυκλοφορίας πρέπει να 
τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε το είδος του προβλεπομένου φωτισμού να μη δημιουργεί  κίνδυνο 
εργατικού ατυχήματος. 
Οι χώροι, οι θέσεις εργασίας και οι οδοί κυκλοφορίας στους  οποίους οι εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένοι σε κινδύνους λόγω βλάβης του τεχνητού φωτισμού πρέπει να είναι  εφοδιασμένοι με 
φωτισμό ασφαλείας επαρκούς έντασης. 

 
▪ Θύρες και πύλες 

Οι θύρες και οι πύλες που βρίσκονται πάνω στις οδούς διάσωσης πρέπει να επισημαίνονται 
κατάλληλα. 
Ακριβώς δίπλα από τις πύλες που προορίζονται, κυρίως για την προσπέλαση οχημάτων, και εφόσον η 
διάβαση για τους πεζούς δεν είναι ασφαλής, πρέπει να υπάρχουν θύρες για την κυκλοφορία των πεζών 
ευκρινώς επισημαινόμενες και μονίμως  ελεύθερες. 
Οι μηχανικές θύρες και πύλες πρέπει να λειτουργούν χωρίς  κίνδυνο ατυχήματος για τους 
εργαζομένους και να έχουν, για περίπτωση κινδύνου, μηχανισμούς ακινητοποίησης εύκολα 
αναγνωρίσιμους και προσιτούς και να μπορούν, σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας, να 
ανοίγουν με χειροκίνητο  μηχανισμό, εκτός εάν ανοίγουν αυτόματα. 
Οι θύρες κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω. 
Οι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να είναι κλειστές, κατά τρόπο  που να μην μπορεί να τις ανοίξει 
οιοδήποτε, εύκολα και  αμέσως, σε περίπτωση ανάγκης. 
Απαγορεύεται η χρήση συρόμενων και περιστρεφόμενων θυρών ως  θυρών κινδύνου. 
Στις διαφανείς θύρες πρέπει να τοποθετείται επισήμανση, στο ύψος των ματιών. 
Οι θύρες και πύλες που ανοίγουν και προς τις δυο κατευθύνσεις πρέπει να είναι διαφανείς ή να έχουν 
διαφανή φατνώματα. 
Εφόσον οι διαφανείς ή διαφώτιστες επιφάνειες των θυρών και πυλών δεν είναι κατασκευασμένες από 
υλικά ασφαλείας και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των εργαζομένων από τυχόν  θραύσματα τους, 
οι επιφάνειες αυτές πρέπει να   προστατεύονται από χτυπήματα που μπορούν να προκαλέσουν τη 
θραύση τους. 
 

▪ Οδοί κυκλοφορίας - Ζώνες κινδύνου. 
Οι οδοί κυκλοφορίας, στις οποίες περιλαμβάνονται τα  κλιμακοστάσια, οι σταθερές κλίμακες, οι 
αποβάθρες και οι ράμπες φόρτωσης, πρέπει να υπολογίζονται, να τοποθετούνται, να διευθετούνται 
και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να  μπορούν να χρησιμοποιούνται εύκολα, με πλήρη ασφάλεια και 
σύμφωνα με τον προορισμό τους, χωρίς οι εργαζόμενοι που  απασχολούνται κοντά σε αυτές τις οδούς 
κυκλοφορίας να     διατρέχουν οιονδήποτε κίνδυνο. 
Ο υπολογισμός των διαστάσεων των οδών κυκλοφορίας προσώπων ή και εμπορευμάτων, 
περιλαμβανόμενων και εκείνων όπου πραγματοποιούνται φορτώσεις και εκφορτώσεις, πρέπει να 
γίνεται με βάση το αναμενόμενο αριθμό χρηστών και το είδος της δραστηριότητας. Εφόσον δια των εν 
λόγω οδών κυκλοφορίας διέρχονται μεταφορικά μέσα, πρέπει να προβλέπεται επαρκής απόσταση 
ασφαλείας ή αποτελεσματικά μέσα προστασίας για  τους άλλους χρήστες. Οι οδοί αυτοί πρέπει να 
επισημαίνονται ευκρινώς, να ελέγχονται τακτικά και να συντηρούνται. 
Οι οδοί κυκλοφορίας οχημάτων πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από θύρες, πύλες, 
διαβάσεις πεζών, διαδρόμους και κλιμακοστάσια. 
Εφόσον στο εργοτάξιο υπάρχουν ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, οι ζώνες αυτές θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένες με συστήματα  που εμποδίζουν την είσοδο μη εξουσιοδοτημένων εργαζομένων. 
Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στους οποίους 
επιτρέπεται η είσοδος στις επικίνδυνες ζώνες. Οι επικίνδυνες ζώνες πρέπει να  επισημαίνονται 
ευκρινώς. 

 
 

▪ Αποβάθρες και ράμπες φόρτωσης. 
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Οι αποβάθρες και οι ράμπες φόρτωσης εκφόρτωσης πρέπει να  ανταποκρίνονται στις διαστάσεις του 
μεταφερομένου φορτίου. 
Οι αποβάθρες φόρτωσης - εκφόρτωσης πρέπει να διαθέτουν μια τουλάχιστον έξοδο. 
Οι ράμπες  φόρτωσης - εκφόρτωσης πρέπει να προσφέρουν  ασφάλεια στους εργαζόμενους κατά της 
πτώσης. 
 

▪ Χώρος για την ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας. 
Η επιφάνεια της θέσης εργασίας πρέπει να υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε το προσωπικό να διαθέτει 
επαρκή ελευθερία για τις  δραστηριότητες του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παρόντα απαραίτητο 
εξοπλισμό ή υλικό. 
 

▪ Πρώτες βοήθειες 
Ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίσει την καθ' οιανδήποτε στιγμή παροχή πρώτων βοηθειών 
περιλαμβανομένου και του  ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού. 
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη μεταφορά των εργαζομένων που υφίστανται ατύχημα ή 
παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία προκειμένου να τους παρασχεθεί        ιατρική βοήθεια. 
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο λόγω του μεγέθους του εργοταξίου ή του  είδους των 
δραστηριοτήτων, πρέπει να προβλέπονται ένας ή περισσότεροι χώροι πρώτων βοηθειών. 
Οι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις 
και υλικά πρώτων βοηθειών, να είναι εύκολα προσπελάσιμοι  με φορεία και να φέρουν σήμανση 
σύμφωνα με το Π.Δ.105/95 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ" (67/Α). 
Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη  που είναι απαραίτητο λόγω των συνθηκών 
εργασίας. Το υλικό αυτό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήμανση και να  είναι ευπρόσιτο. 
Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της τοπικής υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να 
επισημαίνεται ευκρινώς. 
 

▪ Χώροι υγιεινής και υγειονομικός εξοπλισμός. 
Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια. 
Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται κατάλληλα αποδυτήρια, εφόσον είναι υποχρεωμένοι 
να φορούν ειδικά ρούχα εργασίας και δεν μπορεί για λόγους          υγείας ή ευπρέπειας, να τους 
ζητηθεί να αλλάζουν σε άλλο χώρο. Τα αποδυτήρια αυτά πρέπει να είναι  ευπρόσιτα, να έχουν επαρκή 
χωρητικότητα και να είναι εξοπλισμένα με καθίσματα. 
Τα αποδυτήρια πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να διαθέτουν εξοπλισμό ο οποίος να 
επιτρέπει σε κάθε  εργαζόμενο να στεγνώνει, εφόσον είναι απαραίτητο, τα ρούχα εργασίας του και τα 
προσωπικά του ρούχα και αντικείμενα, και να τα κλειδώνει. Εάν οι συνθήκες  εργασίας το απαιτούν 
(π.χ. επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, ρύποι) τα ρούχα εργασίας πρέπει να μπορούν να φυλάσσονται 
ξεχωριστά από τα προσωπικά ρούχα και  αντικείμενα. 
Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται ξεχωριστά αποδυτήρια για άνδρες και γυναίκες. 
Εφόσον δεν απαιτούνται αποδυτήρια, κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει στη διάθεση του ένα χώρο που 
να μπορεί να κλειδώνει τα  ρούχα του και τα προσωπικά του αντικείμενα. 
 
Ντους (καταιωνιστήρες) και νιπτήρες. 
Εφόσον επιβάλλεται από το είδος εργασίας ή για λόγους υγιεινής, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη 
διάθεση τους τα κατάλληλα ντους σε επαρκή αριθμό. 
Πρέπει να προβλέπονται χωριστές αίθουσες ντους, για άνδρες και γυναίκες. 
 
Οι αίθουσες ντους πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις προκειμένου ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί 
να τις  χρησιμοποιεί άνετα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. 
Τα ντους πρέπει να έχουν ζεστό και κρύο τρεχούμενο  νερό. 
Εφόσον δεν απαιτούνται αίθουσες ντους, πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων νιπτήρων 
με τρεχούμενο νερό (εφόσον είναι  απαραίτητο, ζεστό) κοντά στις θέσεις εργασίας και τα αποδυτήρια. 
Πρέπει να προβλέπονται χωριστοί νιπτήρες, για άνδρες  και γυναίκες εφόσον αυτό είναι απαραίτητο 
για λόγους ευπρέπειας. 
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Εάν οι αίθουσες ντους ή νιπτήρων και τα αποδυτήρια είναι χωριστά θα πρέπει να επικοινωνούν με 
ευκολία μεταξύ τους. 
 
 
Αποχωρητήρια και νιπτήρες. 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ειδικούς χώρους με επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων 
και  νιπτήρων, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Γ1/9900/27.11.74 "Περί υποχρεωτικής 
κατασκευής αποχωρητήρίων| (1266/Β) που τροποποιήθηκε με τις  αποφάσεις Γ1/2400/26.3.75 (371/Β) 
και Αιβ/2055/4.3.80 (338/Β) και οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται κοντά στη θέση εργασίας, στους 
χώρους ανάπαυσης, στα αποδυτήρια και στους χώρους ντους ή νιπτήρων. 
 
Χώροι ανάπαυσης και καταλύματα. 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους  ευπρόσιτους χώρους ανάπαυσης ή και καταλύματα 
σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Οι χώροι ανάπαυσης ή / και τα καταλύματα πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να διαθέτουν 
τραπέζια και καθίσματα με ράχη σε αριθμό που να αντιστοιχεί στον αριθμό των εργαζομένων. 
 
Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, πρέπει να τίθενται στη διάθεση του προσωπικού άλλοι χώροι για 
παραμονή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 
Στην περίπτωση των μονίμων καταλυμάτων, και εφόσον δεν χρησιμοποιούνται σε έκτακτες μόνον 
περιστάσεις, αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς χώρους υγιεινής και υγειονομικό εξοπλισμό, 
εντευκτήριο και αναπαυτήριο. Πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένοι με κρεβάτια, ερμάρια τραπέζια 
και καθίσματα με ράχη ανάλογα με τον  αριθμό των εργαζομένων και να ανταποκρίνονται, 
ενδεχομένως, στην παρουσία εργαζομένων και των δύο φύλων. 
 
Στους χώρους ανάπαυσης και στα καταλύματα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των μη  καπνιστών από την όχληση του καπνού. 
 

▪ Έγκυες  και γαλουχούσες μητέρες. 
Οι έγκυες και οι  γαλαχούσες μητέρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατακλίνονται προς 
ανάπαυση σε κατάλληλες συνθήκες. 
 

▪ Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες. 
Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε  να λαμβάνονται υπόψη, κατά 
περίπτωση, οι απαιτήσεις των εργαζομένων με ειδικές ανάγκες. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται,  ιδίως, 
για τις θύρες, τις οδούς επικοινωνίας, τα     κλιμακοστάσια, τα ντους, τους νιπτήρες, τα αποχωρητήρια  
και τις θέσεις εργασίας τις οποίες χρησιμοποιούν ή στις οποίες απασχολούνται άμεσα εργαζόμενοι με 
ειδικές ανάγκες. 
 

▪ Διάφορες διατάξεις. 
Ο περιβάλλον χώρος και η περίμετρος του εργοταξίου πρέπει να έχουν ευκρινή και εμφανή σήμανση 
και περίφραξη, ώστε να είναι ευκρινώς ορατοί και αναγνωρίσιμοι. 
 
Στη διάθεση των εργαζομένων στο εργοτάξιο πρέπει να  τίθεται πόσιμο νερό και, ενδεχομένως ένα 
άλλο κατάλληλο μη αλκοολούχο ποτό σε επαρκή ποσότητα, τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και 
κοντά στις θέσεις εργασίας τους. 
 
Στους εργαζομένους πρέπει να παρέχονται ευκολίες για να λαμβάνουν τα γεύματα τους κάτω από 
ικανοποιητικές συνθήκες και ενδεχομένως ευκολίες για να παρασκευάζουν τα γεύματα τους κάτω από 
ικανοποιητικές συνθήκες. 
 

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
- Η κατασκευή ικριωμάτων θα προσεχθεί ιδιαιτέρως.  
- Θέσεις κεντρικών παροχών δικτύων και κεντρικών διακοπτών, θα σημανθούν ώστε να μην 

προκληθούν βλάβες αλλά και επικίνδυνες  καταστάσεις για την υγεία των εργαζομένων κατά 
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την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ιδιαιτέρως θα προσεχθούν οι εγκαταστάσεις του παλαιού 
κτιρίου, κατά τις εργασίες καθαιρέσεων. 

- Θέσεις εξόδων κινδύνου και πυροσβεστικές φωλέες θα επισημανθούν. 
- Θα γίνει συνεννόηση με την ΔΕΗ για το σημείο από όπου θα ηλεκτροδοτηθεί το νέο κτίριο – 

υπαίθριος χωρος ώστε να γίνει υπόγεια εγκατάσταση των καλωδίων παροχής έως αυτό το 
σημείο. 

- Ομοίως θα γίνουν συνεννοήσεις για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. 
- Οι εργασίες επισκευής καθώς και οι εργασίες της προσθήκης, θα γίνουν αφού ολοκληρωθεί η 

ανέγερση της νέας πτέρυγας ώστε να στεγασθούν οι μαθητές στο νέο κτίριο. 
- Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης και τις 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης και αυτές που θα δοθούν από την επίβλεψη. 
- Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εκάστοτε πρότυπες 

τεχνικές προδιαγραφές. 
- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και τελικής επιλογής της 

υπηρεσίας. 
 

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Όλες οι εργασίες των οικοδομικών θα γίνουν από έμπειρο προσωπικό. 
Μεγάλη προσοχή θα δοθεί στις σκυροδετήσεις, στον οπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί.  
Οι στεγανοποιήσεις στέγης και υπογείου θα γίνουν από ιδιαίτερα έμπειρο προσωπικό και με πολύ 
καλής ποιότητας υλικά. 
Οι εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης, θα γίνουν από 
αδειούχο θερμοϋδραυλικό. 
Ομοίως για τις λοιπές Η/Μ εργασίες, θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο προσωπικό. 
Μετά το πέρας του έργου ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ασφαλή σύνδεση του κτιρίου με 
τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης – αποχέτευσης. Οι συνδέσεις θα γίνουν από τους παροχείς σε 
συνεργασία με τον εργοδότη και εξειδικευμένο προσωπικό που αυτός θα παρέχει. Τα σημεία σύνδεσης 
θα βρίσκονται στα όρια του οικοπέδου. Μέχρι τα σημεία αυτά θα έχουν γίνει οι κατάλληλες εργασίες 
από τον ανάδοχο.  
Μετά την αποπεράτωση ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων για τυχόν 
κακοτεχνίες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην λειτουργία των κτιρίων. 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας θα πρέπει μία φορά το χρόνο να γίνεται συντήρηση της εγκατάστασης 
θέρμανσης από αδειούχο συντηρητή. Μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για την συντήρηση του 
ηλεκτρικού δικτύου από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Συντήρηση θα γίνεται και στο δίκτυο αποχέτευσης για 
να αποφευχθεί το βούλωμα των σωληνώσεων.  
Απαραιτήτως συντήρηση και έλεγχος θα γίνεται στο δίκτυο πυρόσβεσης (αναγομώσεις πυροσβεστών, 
έλεγχος λειτουργίας συστήματος συναγερμού, κ.λ.π.) αλλά και στο αλεξικέραυνο (έλεγχος γείωσης 
κυρίως). 
Τέλος θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την απαραίτητη συντήρηση των λοιπών μερών του έργου 
(οικοδομικά) και κυρίως όσον αφορά τις στεγανώσεις.  
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