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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο : 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»          
          

Η παρούσα συνοπτική Τεχνική Έκθεση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 
2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης – 4ου Δημοτικού Σχολείου, που βρίσκεται πλησίον της κεντρικής αγοράς 
Μυτιλήνης. 

Οι δράσεις αφορούν: α)στην αντικατάσταση κουφωμάτων, με νέα χαμηλού συντελεστή 
θερμοπερατότητας, β)στην θερμομόνωση της στέγης και γ)στην αναβάθμιση των Η/Μ 
εγκαταστάσεων (Θέρμανση-Φωτισμός). Ειδικά για τον φωτισμό θα γίνει αντικατάσταση και του 
φωτισμού ανάδειξής του κτιρίου. Θα αντικατασταθούν τέλος και κλιματιστικά, τα οποία είναι 
πεπαλαιωμένα και χαμηλής απόδοσης. 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου και η 
δραστική εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου. 

Τέλος, για την ολοκλήρωση της παρέμβασης, κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση  
συμπληρωματικών εργασιών αποκατάστασης του κελύφους (σποραδική αποκατάσταση 
επιχρισμάτων και λοιπών επιφανειακών φθορών, χρωματισμοί, κλπ). Οι ανωτέρω εργασίες 
προκύπτουν ως απόρροια των φθορών που θα προκληθούν κατά την προσθήκη της μόνωσης, την 
τοποθέτηση των παραθύρων και των λοιπών παρεμβάσεων. Επίσης, η μη εκτέλεση τους, θα 
μπορούσε να προκαλέσει φθορές ή και πλήρη αλλοίωση των χαρακτηριστικών της μόνωσης. Το 
χρώμα που θα επιλεγεί, θα είναι ταυτόσημο με το υφιστάμενο.  

Σημειώνεται ιδιαιτέρως, ότι οι  όψεις του κτιρίου θα παραμείνουν αναλλοίωτες, δεδομένου 
ότι : 
Α) η τελική επιφάνεια θα ταυτίζεται ως όψη με την υφιστάμενη, 
Β) τα κουφώματα θα είναι της ίδιας μορφής και μεγέθους με τα υφιστάμενα και 
Γ) θα χρησιμοποιηθούν τα ίδια χρώματα με τα υφιστάμενα. 

 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων του κτιρίου και προκειμένου αυτό να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις χρηστικότητας και λειτουργικότητας, προτείνεται 
συνοπτικά η εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών : 

1. Τοποθέτηση  θερμομόνωσης στην οροφή με τοποθέτηση πετροβάμβακα εντός της στέγης. 
Τα υλικά θα εισαχθούν από την υπάρχουσα καταπακτή ή από άνοιγμα που θα διανοιχθεί 
στην στέγη και θα διαστρωθούν πάνω από τον υφιστάμενο σκελετό. Η στερέωσή θα γίνει 
πάνω στις υφιστάμενες ξύλινες δοκίδες.    

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων. Τα υφιστάμενα κουφώματα είναι σύγχρονης κατασκευής, 
όπως φαίνεται και από την φωτογραφική αποτύπωση και έχουν τοποθετηθεί κατά την ολική 
ανακατασκευή  του κτιρίου, που έλαβε χώρα κατά τα έτη 1997 έως 1999. Η ανακατασκευή 
του κτιρίου, έγινε με βάση την 645/1997 οικοδομική άδεια και κατόπιν λήψης όλων των 
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Στα σχέδια της μελέτης υπάρχει αναλυτική καταγραφή των 
υφιστάμενων κουφωμάτων, ενώ παράλληλα επισυνάπτεται και σχετική φωτογραφική 
αποτύπωση, όπου ενδεικτικά παρουσιάζονται οι εκτεταμένες φθορές. Οι φθορές είναι 
καταρχήν απόρροια των αστοχιών της κατασκευής, όπως επίσης και της ελλιπούς 



συντήρησης. Εξαιτίας αυτών υπάρχουν εκτεταμένες εισροές υδάτων. Κατόπιν αυτών και 
δεδομένου ότι η ενεργειακή αναβάθμιση απαιτεί την αντικατάσταση των υαλοπινάκων, 
προτείνεται η καθολική αντικατάστασή τους, με νέα πανομοιότυπης μορφής. Αποτύπωση 
ενδεικτικού κουφώματος, βάσει του οποίου θα κατασκευαστούν τα νέα, επισυνάπτεται στα 
σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα. 

3. Πλήρης ανακατασκευή του λεβητοστασίου και αντικατάσταση σωμάτων όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. 

4. Αντικατάσταση φωτιστικών (εσωτερικά και ανάδειξης του κτιρίου). 
5. Σποραδικά επιχρίσματα και αποκαταστάσεις δομικών στοιχείων, όπου αυτά απαιτούνται. 
6. Χρωματισμός εσωτερικά του κτιρίου. Εξωτερικοί χρωματισμοί δεν είναι απαιτητοί. 
7. Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων κλιματιστικών σωμάτων. 
8. Εγκατάσταση αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α., για την πρόσβαση στον 2ο όροφο του κτιρίου. 

 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Ως χρόνος περαίωσης των επεμβάσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή από τον χρόνο εκκίνησης που αυτή θα ορίζει. Δύναται ο 
χρόνος εκκίνησης να είναι διαφορετικός από αυτόν της σύμβασης, έτσι ώστε να προκληθεί η 
μικρότερη δυνατή αναστάτωση στην μαθητική κοινότητα (π.χ. να ορισθεί ως χρόνος εκκίνησης των 
εργασιών, το πέρας των μαθημάτων έτσι ώστε να γίνει εκμετάλλευση των καλοκαιρινών διακοπών). 

    
 

         Μυτιλήνη  Αύγουστος 2018 
Ο Συντάξας 

         
Ευστράτιος Κανδύλης          

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 
 

Καλδής Μιχαήλ 
Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ 

Ο Προϊστάμενος  Τμήματος 
Κτιρ/ων – Συγκ/ων 

Λιμ/ων Εργων& Υπεθ/ων χώρων 
 
 

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου          
Πολιτικός Μηχ/κός  ΤΕ                                              

Η Προϊσταμένη Δ/νσης   ΤΥΔΛ 
 
 
 

Μαριάνθη Στυλιανίδου 
Τοπ.Μηχ.  ΤΥΔΛ 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[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. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αποκατάσταση απλής
ρηγμάτωσης τοιχοποιίας

1 ΑΤΕΚ 1 12,00 24,57 294,8422 mΟΙΚ 7125

Αποκατάσταση έντονης
ρηγμάτωσης της τοιχοποιίας

2 ΑΤΕΚ 2 4,00 42,88 171,5223 mΟΙΚ 7126

Διακίνηση προϊόντων
εκσκαφών και κατεδαφίσεων
με διάφορα μέσα πλήν
αυτοκινήτων

3 ΝΑΟΙΚ 20.41 70,00 2,20 154,0024 m3x1
00 m

ΟΙΚ 2178

Καθαρή μεταφορά προϊόντων
κατεδαφίσεων  και καθαιρέσων
με αυτοκίνητο απο την θέση
του έργου προς την μονάδα
ανακύκλωσης

4 ΝΑΟΙΚ
Ω\20.42.01

70,00 2,85 199,5025 m3ΟΙΚ 2180

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή
ανοιγμάτων σε πλινθοδομές,
για οπές επιφανείας έως 0,05
m2

5 ΝΑΟΙΚ
22.30.01

6,00 5,60 33,6026 ΤΕΜΟΙΚ 2261Α

Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων

6 ΝΑΟΙΚ 22.45 271,00 16,80 4.552,8027 m2ΟΙΚ 2275

Καθαίρεσις προστατευτικών
κιγκλιδωμάτων μετα προσοχής
και επανατοποθετηση τους
μετα της συντήρησης

7 ΝΑΟΙΚ Κ\22.65 95,00 140,72 13.368,4028 TEMΟΙΚ 2275

Προετοιμασία εσωτερικού
στέγης για εφαρμογή
θερμομόνωσης

8 ΝΑΟΙΚ Κ\22.66 1,00 879,50 879,5029 TEMΟΙΚ 2275

Αποκατάσταση εισροών
υδάτων εκ της κεραμοσκεπής

9 ΝΑΟΙΚ Κ\22.67 2,00 2.814,40 5.628,8030 TEMΟΙΚ 2275

Υαλοστάσια ξύλινα σταθερά ή
ανοιγόμενα

10 ΝΑΟΙΚ
Ω\65.18.05

255,00 543,29 138.538,9531 m2

Επισκευή - αναβάθμιση
ξύλινης παραδοσιακής
εξώθυρας

11 ΝΑΟΙΚ
Ω\65.18.101

16,00 258,55 4.136,8032 m2

Ποδιές παραθύρων από
μάρμαρο Ποδιές παραθύρων
από σκληρό / εξαιρετικά
σκληρό μάρμαρο d = 3 cm

12 ΝΑΟΙΚ
75.31.04

30,00 95,00 2.850,0033 m2ΟΙΚ 7534

Ανακαίνιση παλαιών
χρωματισμένων επιφανειών με
διπλή στρώση ελαιοχρώματος

13 ΝΑΟΙΚ 77.91 1.210,00 5,00 6.050,0034 m2ΟΙΚ 7791

Βαφή εσωτερικών επιφανειών
επιχρισμάτων, σκυροδέματος
ή γυψοσανίδων με οικολογικό
ακρυλικοό χρώμα βάσεως
νερού

14 ΝΑΟΙΚ 77.102 2.600,00 13,50 35.100,0035 m2ΟΙΚ 7744

Επισκευή σαθρού
επιχρίσματος

15 ΝΑΟΙΚ Ν\77.17 8,00 20,27 162,1636 m2

Εσωτερικό πέτασμα
ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ
με διάτρητο ύφασμα

16 ΝΑΟΙΚ 78.21 60,00 56,00 3.360,0037 m2ΟΙΚ 7809

Θερμομόνωση κτιριακού
κελύφους με ψυχρά υλικά
(cool materials), εφαρμογή
θερμομονωτικού, άκαυστου,
αντιμουχλικού χρώματος
ακρυλικής βάσεως

17 ΝΑΟΙΚ
79.70.01

100,00 20,20 2.020,0038 m2ΟΙΚ 7744

Σε μεταφορά 217.500,87

Σελίδα 1 από 3



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[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 217.500,87

Επένδυση οροφών (εντός
στέγης) με πλάκες
ορυκτοβάμβακα ή
πετροβάμβακα πάχους 60 mm

18 ΝΑΟΙΚ Μ\79.40 605,00 21,53 13.025,6539 m2ΟΙΚ 7940

Εφαρμογή υδροβολής μέσης
πιέσεως επί επιφανειών
σκυροδέματος

19 ΝΑΥΔΡ 10.18 4,00 2,60 10,4040 m2ΥΔΡ 6370

Αποκατάσταση τοπικών
βλαβών στοιχείων από
οπλισμένο σκυρόδεμα
οφειλομένων στην διάβρωση
του οπλισμού με χρήση
επισκευαστικών κονιαμάτων
και αναστολέων διάβρωσης

20 ΝΑΥΔΡ 10.19 4,00 53,60 214,4041 m2ΥΔΡ 6370

Σύνολο : 1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 230.751,32230.751,32

1.2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αντικατάσταση θερμαντικού
σώματος

1 ΑΤΗΕ Ν\8158 18,00 53,01 954,181 m2ΗΛΜ 26

Μεταφορά θερμαντικού
σώματος

2 ΑΤΗΕ
Ν\8158.10

6,00 50,57 303,422 m2ΗΛΜ 26

Αντικατάσταση σωληνώσεων
κεντρικών στηλών

3 ΑΤΗΕ
Ν\8158.20

20,00 67,86 1.357,203 m2ΗΛΜ 26

Ανιχνευτής κίνησης οροφής
τεχνολογίας μικροκυμμάτων

4 ΑΤΗΕ
Ε\8210.1.10

10,00 34,69 346,904 ΤΕΜΗΛΜ 62

Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος
τεχνολογίας υπερύθρων

5 ΑΤΗΕ
Ε\8210.1.11

6,00 96,01 576,065 ΤΕΜΗΛΜ 62

Ανιχνευτής κίνησης για
φωτισμό WC

6 ΑΤΗΕ
Ε\8210.1.12

14,00 74,69 1.045,666 ΤΕΜΗΛΜ 62

Θερμαντικά σώματα
χαλύβδινα τύπου panel
εσωτερικού βρόγχου, 33/900

7 ΑΤΗΕ Ε\8446 30,00 231,00 6.930,007 ΤΕΜΗΛΜ 11

Πλήρες σετ θερμοστατικής
βαλβίδας θερμικού
κυκλώματος με προστατευτικό
κάλυμα

8 ΑΤΗΕ Ν\8446 40,00 61,87 2.474,808 ΤΕΜΗΛΜ 11

Κλιματιστικό μηχάνημα
διαιρούμενου τύπου, τοίχου
inverter ψυκτικής ισχύος
12000 Btu/h

9 ΑΤΗΕ Γ\8534.2 3,00 861,84 2.585,529 ΤΕΜΗΛΜ 32

Κλιματιστικό μηχάνημα
διαιρούμενου τύπου, τοίχου
inverter ψυκτικής ισχύος
24000 Btu/h

10 ΑΤΗΕ Γ\8534.4 3,00 1.081,84 3.245,5210 ΤΕΜΗΛΜ 32

Εγκατάσταση λεβητοστασίου
με χυτοσιδηρό λέβητα
συμπύκνωσης 200.000Kcal/h,
πλήρες

11 ΑΤΗΕ
Ν\8693.30

1,00 24.540,40 24.540,4011 ΤΕΜΗΛΜ 28

Καθαίρεση πλήρης
λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό
λέβητα

12 ΑΤΗΕ Ν\8694 1,00 520,20 520,2012 ΤΕΜΗΛΜ 28

Φωτιστικό σώμα στεγανό
τοίχου ή οροφής led 8W

13 ΑΤΗΕ
Μ\8973.Λ.11

14,00 56,91 796,7413 ΤΕΜΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα οροφής led
36W

14 ΑΤΗΕ
Μ\8973.Λ.12

56,00 102,81 5.757,3614 ΤΕΜΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα οροφής led
50w τύπου καμπάνα

15 ΑΤΗΕ
Μ\8973.Λ.16

20,00 218,69 4.373,8015 ΤΕΜΗΛΜ 59

Αναβατόριο σκάλας
εσωτερικής ή εξωτερικής
τοποθέτησης, για διαδρομή με
γωνία

16 ΑΤΗΕ Μ\9001.1 1,00 11.901,30 11.901,3016 ΤΕΜ

Προβολέαςr led εξωτερικού
χώρου ισχύος 30W

17 ΑΤΗΕ
Μ\9360.4.2

6,00 66,71 400,2617 ΤΕΜΗΛΜ 103

Σε μεταφορά 68.109,32 230.751,32

Σελίδα 2 από 3



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[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 68.109,32 230.751,32

Προβολέαςr led εξωτερικού
χώρου ισχύος 2Χ50W

18 ΑΤΗΕ
Μ\9360.4.3

6,00 166,71 1.000,2618 ΤΕΜΗΛΜ 103

Σώμα φωτισμού γηπέδων
τεχνολογίας  led

19 ΑΤΗΕ Ε\9372 12,00 640,13 7.681,5619 ΤΕΜΗΛΜ 103

Αποξήλωση φωτιστικου
σώματος φθορισμού οροφης
και μεταφορά του στην
αποθήκη

20 ΑΤΗΕ Ε\9412 74,00 7,34 543,1620 ΤΕΜΗΛΜ 59

Αποξήλωση κλιματιστικού
σώματος τοίχου

21 ΑΤΗΕ Τ\9416 8,00 36,71 293,6821 ΤΕΜΗΛΜ 60

Σύνολο : 1.2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 77.627,9877.627,98

308.379,30Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

308.379,30

55.508,27

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

363.887,57

54.583,14

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη απολογιστικών

418.470,71

13.153,22

Άθροισμα 

ΦΠΑ 17,00%

431.623,93

73.376,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 505.000,00

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΚΑΛΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Λ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8158 Αντικατάσταση θερμαντικού σώματος

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Αντικατάσταση θερμαντικού σώματος οιουδήποτε τύπου και μεγέθους. Δηλαδή αποξήλωση και

εγκατάσταση του ίδιου ή νέου σώματος, με την χρήση νέων στηριγμάτων περιλαμβανομένων των

μικροϋλικών και της εργασίας εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση των σωληνώσεων

του, μέχρι και το προηγούμενο σώμα ή την κεντρική σωλήνωση. Η προμήθεια του θερμαντικού σώματος

θα γίνει από τον Δήμο ή πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο.

(1 τμχ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,01

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8158.10 Μεταφορά θερμαντικού σώματος

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Μεταφορά θερμαντικού σώματος οιουδήποτε τύπου και μεγέθους. Δηλαδή αποξήλωση, μεταφορά σε

απόσταση έως 1 m και εγκατάσταση του ίδιου ή νέου σώματος, με την χρήση νέων στηριγμάτων

περιλαμβανομένων των μικροϋλικών και της εργασίας εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση

των σωληνώσεων μέχρι και τον προηγούμενο σώμα ή κεντρικό κόμβο.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,57

(Ολογράφως) : πενήντα και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8158.20 Αντικατάσταση σωληνώσεων κεντρικών στηλών

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Αντικατάσταση σωληνώσεων κεντρικών στηλών δικτύου θέρμανσης. Περιλαμβάνονται σωληνώσεις (μαύρη

σιδηροσωλήνα ISO Medium) 1,5in έως και 3in.

Περιλαμβάνει:

1) Δίκτυο σωλήνων, συλλέκτες και όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως (βάνες, ρακόρ, κλπ).

2) Εργασίες πλήρους αποξήλωσης του παλαιού δικτύου, κατασκευής νέου και συνδέσεως (καθαιρέσεις,

στερεώσεις, αποκαταστάσεις, κλπ).

(1 μέτρο αντικαθιστώμενης σωλήνας)

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,86

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\8210.1.10 Ανιχνευτής κίνησης οροφής τεχνολογίας μικροκυμμάτων

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής κίνησης οροφής τεχνολογίας μικροκυμμάτων για έλεγχο κυκλώματος φωτισμού,IP44.Θα έχει

δυνατότητα ανίχνευσης  σε γωνία 360 μοιρών μέσα στο χώρο τοποθέτησής του και σε απόσταση 8m. Θα

έχει δυνατότητα ρύθμισης Lux, χρόνου και ευαισθησίας. Ο χρόνος θα ανανεώνεται συνεχώς εφόσον

υπάρχει κίνηση στην περιοχή ανίχνευσης. Θα έχει δυνατότητα ελέγχου λαμπτήρων ισχύος 1000VA.

Ήτοι ανιχνευτής πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της

εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,69

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\8210.1.11 Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος τεχνολογίας υπερύθρων

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος τεχνολογίας υπερύθρων, με ρυθμιζόμενη κεφαλή, για έλεγχο

κυκλώματος φωτισμού,IP55.Θα έχει δυνατότητα ανίχνευσης  σε γωνία 270 μοιρών στο χώρο

τοποθέτησής του και σε απόσταση 20m. Θα έχει δυνατότητα ρύθμισης Lux, χρόνου (απο 5'' έως 60')

και ευαισθησίας. Θα έχει δυνατότητα ελέγχου λαμπτήρων led ισχύος 500W. Ήτοι ανιχνευτής πλήρως

εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 96,01

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\8210.1.12 Ανιχνευτής κίνησης για φωτισμό WC

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος για έλεγχο κυκλώματος φωτισμού,IP44.Θα έχει δυνατότητα ανίχνευσης

σε γωνία 270 μοιρών στο χώρο τοποθέτησής του και σε απόσταση 15m. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται

τα υλικά (καλώδια, σωλήνες κτλ)και η εργασία ώστε να συνδεθεί με το υπάρχον κύκλωμα φωτισμού

καθώς και η κατάργηση των παλαιών διακοπτών.  Ήτοι ανιχνευτής πλήρως εγκατεστημένος μετά των

υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 74,69

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\8446 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel εσωτερικού βρόγχου, 33/900

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, τύπου panel,  μεγέθους 33/900 και οιουδήποτε μήκους, σύμφωνο με το

DIN EN 442, βαμμένο με ηλεκτροσταική βαφή πούδρας. Θα φέρει 10ετή εγγύηση. Θα είναι εσωτερικού

βρόγχου, θα φέρει ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα και θα συνοδεύεται από αντίστοιχη

θερμοστατική κεφαλή αντιβανδαλική (με κλειδί για την αποφυγή τροποποίησης ρυθμίσεων).

Περιλαμβάνοντε οι χάλκινες σωληνώσεις σύνδεσής του, μέχρι και τον συλλεκτοδιανομέα ή το

προηγούμενο θερμαντικό σώμα, πλήρως τοποθετημένες, μαζί με τις εργασίες διάνοιξης του

απαιτούμενου αύλακα σε πλινθοδομή ή σκυρόδεμα και την διάνοιξη των οπών. Δηλαδή θερμαντικό σώμα

τοποθετημένο και συνδεδεμένο προς το δίκτυο, μαζί με τα απαιτούμενα μικροϋλικά (τάπες,

εξαεριστικό, στηρίγματα), πλήρως λειτουργικό.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 231,00

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα ένα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8446 Πλήρες σετ θερμοστατικής βαλβίδας θερμικού κυκλώματος με προστατευτικό κάλυμα

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Πλήρες σετ Θερμοστατικής βαλβίδας, θερμαντικού σώματος γιά εγκατάσταση σε σύστημα κεντρικής

θερμάνσεως, πλήρως τοποθετημένη και παραδοτέα σε κανονική λειτουργία.

Το σετ περιλαμβάνει τον θερμοστατικό διακόπτη, τον τετράοδο διακόπτη εξωτερικού βρόγχου, την

θερμοστατική κεφαλή, τα απαραίτητα

ρακόρ και το σωληνάκι συνδέσεως. Θα φέρει προστατευτικό κάλυμα ικανής αντοχής και με ειδικό

κλείδωμα (ξεκλείδωμα μόνο με ειδικό εργαλείο).

Περιλαμβάνεται κάθε απαιτούμενη εργασία για την τοποθέτησή του συμπεριλαμβανομένης της

αποξήλωσης του παλαιού διακόπτη ή του θερμαντικού σώματος εάν απαιτείται, καθώς και η πιθανή

αντικατάσταση σωληνώσεων.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 61,87

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\8534.2 Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 12000 Btu/h

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου,inverter, ενεργειακής κλάσης A+++, αποτελούμενο από

εσωτερικό και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης με διακόπτη ρυθμιζόμενο, λεκάνη συγκέντρωσης

συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό στοιχείο, φίλτρα αέρα, τηλεχειριστήριο, μαζί με την εργασία

στερέωσης εξωτερικού και εσωτερικού στοιχείου, τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα

απόσταση) , την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχύος και αυτοματισμού συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου

μέχρι τον Η.Π. και την ασφάλεια, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι

ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ σε ψύξη και θέρμανση.

(1 τεμ)

 Κ\8534.  3  Ψυκτικής Ικανότητας   12000 Btu/h

Ευρώ (Αριθμητικά): 861,84

(Ολογράφως) : οκτακόσια εξήντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\8534.4 Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 24000 Btu/h

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου,inverter, ενεργειακής κλάσης A+++, αποτελούμενο από

εσωτερικό και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης με διακόπτη ρυθμιζόμενο, λεκάνη συγκέντρωσης

συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό στοιχείο, φίλτρα αέρα, τηλεχειριστήριο, μαζί με την εργασία

στερέωσης εξωτερικού και εσωτερικού στοιχείου, τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα

απόσταση) , την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχύος και αυτοματισμού συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου

μέχρι τον Η.Π. και την ασφάλεια, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι

ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ σε ψύξη και θέρμανση.

(1 τεμ)

 Κ\8534.  3  Ψυκτικής Ικανότητας   24000 Btu/h

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.081,84

(Ολογράφως) : χίλια ογδόντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8693.30 Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα συμπύκνωσης 200.000Kcal/h, πλήρες

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Εγκατάσταση  λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα συμπύκνωσης πλήρες.Περιλαμβάνει:

1)Λέβητα χυτοσιδηρό συμπύκνωσης 200.000kcαl/h, τριών ή πέντε διαδρομών καυσαερίων, με πιεστικό

καυστήρα πολυβάθμιο. Ο απαιτούμενος εναλλάκτης μπορεί να είναι ενσωματωμένος ή εξωτερικός. Στην

περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και εξαρτήματα συνδέσεως (σωληνώσεις,

κυκλοφορητής, κλπ). Η απόδοση του θα είναι τουλάχιστον 96% σε συμβατική λειτουργία και 101% σε

λειτουργία συμπύκνωσης. Θα είναι πιστοποιημένος βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/42 ΕC.

2)Ενσωματωμένη μονάδα αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αισθητηρίων, πλήρως

συνδεδεμένη. Θα ρυθμίζει αυτόματα την λειτουργία του νερού προσαγωγής, είτε μέσω αυτόματης

ρύθμισης της ισχύος είτε μέσω ηλεκτροβανών, η τιμή των οποίων περιλαμβάνεται ανηγμένα στο παρόν

άρθρο.

3)Δύο κυκλοφορητές των κυκλωμάτων του κτιρίου, τεχνολογίας inverter, ενεργειακής απόδοσης

ΕΕΙ<=0,23.

4)Κλειστό δοχείο διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας.

5)Λοιπά υλικά και μικροϋλικά όπως μανόμετρα, θερμόμετρα, υδροστάτες, δείκτες στάθμης νερού και

πετρελαίου, αυτόματους πλήρωσης,βαλβίδες ασφαλείας, φίλτρο πετρελαίου και νερού,βάνες διακοπής

εκατέρωθεν όλων των οργάνων,ανόδιο.

6)Σωλήνες και συλλέκτες προσαγωγής-επιστροφής, καθώς και όλες οι σωληνώσεις του λεβητοστασίου

μέχρι και τις κεντρικές στήλες του κτιρίου ή την έξοδο από τον χώρο του λεβητοστασίου. Όλες οι

σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια, νοούνται πλήρως μονωμένα με armaflex.

7)Προσυγκροτημένη μονάδα ανύψωσης των συμπυκνωμάτων, που θα περιλαμβάνει δοχείο συλλογής και

αντλία απομάκρυνσης των. Νοείται πλήρως συνδεδεμένη μέχρι και την κοντινότερη αποχέτευση.
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8)Λοιπές σωληνώσεις σύνδεσης με δεξαμενή πετρελαίου και δίκτυα νερού.

9)Τον καπναγωγό συνδέσεως μέχρι τη καπνοδόχο.

10)Τον πίνακα ελέγχου και τον ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και την ηλεκτρική  εγκατάσταση

κινήσεως  του  λεβητοστασίου. Περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση από τον κεντρικό πίνακα μέχρι

τον πίνακα του λέβητα.

11)Τα όργανα ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών.

12)Καπνοδόχο inox μονού τοιχώματος ικανών διαστάσεων.

13)Δεξαμενή πλαστική πετρελαίου ορθογωνική, χωριτηκότητας 3000 lt. Το πλάτος της δεξαμενής θα

πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτρέπει το πέρασμά της προς το χώρο του λεβητοστασίου.Δύναται,

σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές άνοιγμα, να υποκαταστασθεί από μικρότερες δεξαμενές με

ίδιο συνολικό όγκο.

Δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των πιό πάνω κυρίων και  βοηθητικών υλικών

με τα απαιτούμενα λοιπά μικροϋλικά (σύμφωνα και με σχέδιο και προδιαγραφές) και την  εργασία

γιά  την  σύνδεση με τους κεντρικούς κλάδους θερμάνσεως, την δεξαμενή  πετρελαίου και την

ηλεκτρική γραμμή κινήσεως του  λεβητοστασίου, ρύθμιση  και παράδοση  της όλης εγκαταστάσεως σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.Όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης θα είναι μονωμένα.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και οι κατασκευαστές τους θα είναι

πιστοποιημένοι κατά ISO9001.

Δύναται ο ανάδοχος, για να επιτύχει τις απαιτούμενες αποδόσεις να εγκαταστήσει περισσότερες της

μίας μονάδες, με τους απαιτούμενους αυτοματισμούς και υλικά για την συμπληρωματική λειτουργία

τους, με δική του αποκλειστικά επιβάρυνση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 24.540,40

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8694 Καθαίρεση πλήρης λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Kαθαίρεση πλήρης λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα, δηλαδή εργασίες καθαίρεσης του αυτόνομου

χυτοσιδηρού λέβητα με τον καυστήρα, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά του, την ηλεκτρική

εγκατάσταση κίνησης του λεβητοστασίου ,τη δεξαμενή πετρελαίου και τις σωληνώσεις. Δηλαδή

αποξήλωση μετά μεγάλης προσοχής όλων των παραπάνω υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά και

αποθήκευση όλων των πιό πάνω κυρίων και βοηθητικών υλικών με τα απαιτούμενα μικροϋλικά,

σε μέρος που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Περιλαμβάνεται η χρήση κάθε είδους μηχανικού

μέσου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 520,20

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.11 Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 8W

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα led 8W, μοντέρνου σχεδιασμού, στεγασμένων χώρων , οροφής, ψευδοροφής ή

αναρτημένο, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι οβάλ ή

κυλινδρικό και θα φέρει κάλυμμα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταία γενιάς.

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία με απόχρωση neutral ή warm.

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 700 lm.

- Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες με απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής. Θα δίδεται εγγύηση

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.

- Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz.

- IP44

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης,περιλαμβανομένων των καλωδίων μέχρι και

το προηγούμενο φωτιστικό ή το κυτίο διακλάδωσης. Ο εκκινητής θα είναι ηλεκτρονικός με

συντελεστή ισχύος >0.9 και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. Θα φέρει σήμανση CE και

θα συμμορφώνεται με την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led chipset). Θα διατίθενται

φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατα ISO9001 και 14001.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 56,91

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.12 Φωτιστικό σώμα οροφής led 36W

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα led 36W, στεγασμένων χώρων και κώδωνα, οροφής, ψευδοροφής ή αναρτημένο,

αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωο και θα

φέρει κάλυμμα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταία γενιάς.

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία με απόχρωση neutral ή warm.

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 4.700 lm.

- Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες με απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής. Θα δίδεται εγγύηση

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.

- Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz με dimmer ή 1-10VDC driver.

- Εκκινητής ηλεκτρονικός με συντελεστή ισχύος >0.9 και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον

Α3.

- Θα φέρει σήμανση CE και θα συμμορφώνεται με την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led

chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατα

ISO9001 και 14001.

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Περιλαμβάνεται και το πιθανόν

απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και

η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 102,81

(Ολογράφως) : εκατόν δύο και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.16 Φωτιστικό σώμα οροφής led 50w τύπου καμπάνα

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα led 50W,τύπου καμπανα στεγασμένων χώρων αναρτημένο, αποτελούμενο από σώμα και

ανταυγαστήρα αλουμινίου βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (επιλογή μεταξύ

τουλάχιστον 3 χρωμάτων). Ο ανταυγαστήρας θα ειναι πρισματικής μορφής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταία γενιάς.

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία με απόχρωση neutral ή warm.

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 7.000 lm.

- Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες με απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής. Θα δίδεται εγγύηση

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.

- Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz με dimmer ή 1-10VDC driver.

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Ο εκκινητής θα είναι ηλεκτρονικός με

συντελεστή ισχύος >0.9 και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. Θα φέρει σήμανση CE και

θα συμμορφώνεται με την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led chipset). Θα διατίθενται

φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατα ISO9001 και 14001.

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Περιλαμβάνεται και το πιθανόν

απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και

η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 218,69

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9001.1 Αναβατόριο σκάλας εσωτερικής ή εξωτερικής τοποθέτησης, για διαδρομή με γωνία

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης:

Αναβατόριο σκάλας αποτελούμενο από πλατφόρμα η οποία κινείται με μηχανισμό σε ειδική ράγα η

οποία προσαρμόζεται στο πλευρικό τοίχωμα της σκάλας και εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες. Η

κλίμακα περιλαμβάνει γωνία 180 μοιρών. Θα έχει δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 200kg. Ητοι
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προμήθεια του αναβατόριου και κάθε υλικό και μικρουλικό για την πλήρη τοποθέτηση παραδοτέο σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11.901,30

(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες εννιακόσια ένα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9360.4.2 Προβολέαςr led εξωτερικού χώρου ισχύος 30W

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προβολέας  για λαμπτήρες led 30W, φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 2000lm. Ο προβολέας αποτελείται

από κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής, που φέρει

πτερύγια ψύξεως.

Εμπρός καλύπτεται  με  καθαρό  γυαλί  ανθεκτικό  στις  μεταβολές  της θερμοκρασίας, που

στερεώνεται  σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο.

Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος με  ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με

κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο βαθμός  προστασίας  είναι IP 65 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Θα φέρει

πιστοποίηση CE και ROHS και διάρκεια ζωής 50.000 ώρες.

Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο,που

συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες.

Δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα ως ανωτέρω περιγράφεται,

περιλαμβανομένου του led chip και των οργάνων έναυσης(driver).

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 66,71

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9360.4.3 Προβολέαςr led εξωτερικού χώρου ισχύος 2Χ50W

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προβολέας  για λαμπτήρες led 2Χ50W, φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 9000lm. Ο προβολέας

αποτελείται από κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής,

που φέρει πτερύγια ψύξεως. Θα αποτελείται από δύο χωριστά module με δυνατότητα διαφορετικής

στόχευσης. Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που

θα στερεώνεται  σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο.

Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με  ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η στεγανότητα θα

επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο βαθμός  προστασίας  είναι IP 65 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Θα φέρει

πιστοποίηση CE και ROHS και διάρκεια ζωής 50.000 ώρες.

Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο,που

συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες.

Δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα ως ανωτέρω περιγράφεται,

περιλαμβανομένου του led chip και των οργάνων έναυσης(driver).

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 166,71

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\9372 Σώμα φωτισμού γηπέδων τεχνολογίας  led

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Σώμα φωτισμού κατάλληλο για φωτισμό γηπέδων και αθλητικών χώρων, τεχνολογίας led. Η κατανομή

της φωτιστικής εντάσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε το μέγιστο αυτής να επιτυγχάνεται σε μεγάλη

απόσταση από το φωτιστικό σώμα και όχι κάτω αυτόν. Η ισχύς του φωτιστικού θα είναι 400W . Ο

δείκτης χρωματικής απόδοσης θα είναι RCI>=70, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ έως 5500Κ

(κατ'επιλογήν της υπηρεσίας), τάση λειτουργίας 220V. Το βάρος του φωτιστικού σε καμία περίπτωση

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 14kg.

Ο χρονος ζωης των φωτιστικων είναι 50000 ωρες λειτουργιας, ενω η φωτεινη ροη (φωτεινη ισχυς)

της συστοιχιας των φωτιστικων θα ειναι μεγαλύτερη των 40000 lm. Ο συντελεστης ισχυος (power

factor) των φωτιστικων LED θα ειναι μεγαλυτερος απο 0.9 (p.f >=0.9).
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Τα τμήματα του φωτιστικού είναι τα εξής:

α) Το σωμα που είναι κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου ή από

πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυστερική

πούδρα. Ο προβολέας θα περιλαμβάνει δίχαλο στερέωσης από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και θα

φέρει σύστημα με ακίδα ή με βαθμονόμηση για σκόπευση.

β) Το διαφανή διαχυτήρα που θα είναι κατασκεασμένος από ειδική διαφανή πυρίμαχη ύαλο, ανθεκτική

σε μηχανικές καταπονήσεις. Ο συνδυασμός του διαχυτήρα και του σώματος πρέπει να είναι τέτοιος

ώστε να εξασφαλίζει προστασία ΙP65 κατά DIN 40050 ή ισοδύναμη κατά τους Διεθνείς κανονισμούς.

γ) Το driver του φωτιστικού.

Όλη η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι σύμφωνη με το διεθνές πρότυπο ΕΝ 6598-1.

Ολα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι σύμφωνα

με τους διεθνείς κανονισμούς. Τέλος η κατανομή του εκπεμπομένου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις

απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα CUT-OFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς.

Όλα τα ανωτέρω νοούνται τοποθετημένα, με την απαιτούμενη στόχευση, επί της πλατφόρμας του

ιστού. Πριν την τοποθέτηση θα παραδοθεί φωτοτεχνική μελέτη που θα αποδεικνύει τη συμφωνία με

τις ζητούμενες απαιτήσεις. Περιλαμβάνεται και η πιθανή κατασκευή νέας τραβέρσας, εφόσον η

υπάρχουσα κριθεί μη κατάλληλη ή ανεπαρκής. Επίσης περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων

προβολέων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 640,13

(Ολογράφως) : εξακόσια σαράντα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\9412 Αποξήλωση φωτιστικου σώματος φθορισμού οροφης  και μεταφορά του στην αποθήκη

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση  φωτιστικου  σώματος  φθορισμού οροφής και μεταφορά του στην

αποθήκη , δηλαδή διακοπή της τροφοδοτήσεως, αποξήλωση του φωτιστικού σώματος και

εξασφάληση των καλωδίων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,34

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\9416 Αποξήλωση κλιματιστικού σώματος τοίχου

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Αποξήλωση κλιματιστικού σώματος τοίχου και επανατοποθέτησή του σε σημείο που θα υποδειχθεί από

την επίβλεψη, αφού προηγηθεί καθαρισμός και το απαραίτητο service. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα

λάβουν χώρα με τη δέουσα προσοχή ώστε να μην υποστούν ζημιά τα αποξηλωθέντα υλικά.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΕΚ 1 Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7125

Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας  από οπτοπλίνθους ή τσιμεντολίθους με

καθαίρεση  του  επιχρίσματος  σε  συνολικό  πλάτος 40 εκ. εκατέρωθεν της ρωγμής,

καθαρισμός  των  ρηγματωμένων  αρμών της τοιχοποιίας σε βάθος 3 εκ., πλύσιμο των

αρμών  με  νερό  υπό  πίεση,  εισαγωγή  πλουσίου  τσιμεντοκονιάματος  των 450 kg

τσιμέντου  βαθειά μέσα στη ρωγμή, εξωτερικό αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα επίσης

των   450   kg   τσιμέντου   και   τελικό   επίχρισμα   τριφτό   τριβιδιστό   με

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα    1:2.   Περιλαμβάνεται   οριζόντια  μεταφορά  προϊόντων

καθαίρεσης  μέχρι  10  μέτρα.  Η εργασία αναφέρεται σε οποιαδήποτε στάθμη από το

έδαφος σε ύψος όμως από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 μέτρα.

(1 m μήκους ρωγμής)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 24,57

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΕΚ 2 Αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης της τοιχοποιίας

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7126

Αποκατάσταση   έντονης   ρηγμάτωσης   της   τοιχοποιίας    από  οπτοπλίνθους  ή

τσιμεντοπλίνθους  χωρίς  αποσύνθεση  της τοιχοποιίας. Καθαίρεση του επιχρίσματος

σε  συνολικό  πλάτος  1,00  m  εκατέρωθεν  της ρωγμής, διεύρυνση των χειλέων της

ρωγμής   με  τοπικό  σπάσιμο  πλίνθων,  πλύσιμο  με  νερό  υπό  πίεση,  εισαγωγή

τσιμεντοκονιάματος  450  kg  τσιμέντου με πίεση βαθειά μέσα στη ρωγμή, εξωτερικό

αρμολόγημα  με  τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου. Τοποθέτηση κοτετσοσύρματος

βρόγχου  3/4  της  ίντσας  πολύ  τεντωμένου  σε επαφή με τον τοίχο στερεωμένο με

φουρκέτες  μπηγμένες στο κονίαμα των αρμών της τοιχοποιίας και κάλυψ του συνόλου

με  τσιμεντοκονίαμα  των  450  kg  τσιμέντου  σε ανάλογο πάχος. Τελευταία στρώση

πάχους  0,5  cm τριφτό τριβιδιστό με ασβεστοκονίαμα 1:2. Η εργασία αναφέρεται σε

οποιαδήποτε  στάθμη από το έδαφος σε ύψος όμως από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00

μέτρα. Περιλαμβάνεται οριζόντια μεταφορά προϊόντων καθαίρεσης μέχρι 10 μέτρα.

(1 m μήκους ρωγμής)

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,88

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.41 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2178

Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με χρήση

διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων εμπροσθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του

εργοταξίου ή μέχρι του ορίου που προβλέπεται από την μελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η

τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις σημαντικής έκτασης πλαγίων μεταφορών, μετά από πλήρη

τεκμηρίωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο και εκατοντάμετρο (m3 x 100 m) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\20.42.01 Καθαρή μεταφορά προϊόντων  κατεδαφίσεων  και καθαιρέσων με αυτοκίνητο απο την
θέση του έργου προς την μονάδα ανακύκλωσης

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180

Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων,κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων

απο την θέση του έργου προς την μονάδα ανακύκλωσης, με την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση ,

εμφόρτου αυτοκινήτου σε  οδό καλής βατότητας.

Δαπάνη Μεταφοράς     Κ    15,00x         0,19 =          2,85

                                                       -------------------------

                                                       Αθροισμα             2,85

Τιμή ενός Μ3 2,85

δύο και ογδόντα πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,85

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.01 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Α

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\22.65 Καθαίρεσις προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μετα προσοχής και επανατοποθετηση τους
μετα της συντήρησης

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Καθαίρεσις προστατευτικών κιγκλιδωμάτων παραθύρων, μεγέθους έως 5m2 και σε οιανδήποτε στάθμην

από το έδαφος, μετα προσοχής. Ήτοι καθαίρεση (με κοπή ή ξεβίδωμα ή ότι άλλο), συντήρηση

(τρίψιμο, αστάρωμα και βαφή) και επανατοποθέτησή τους.

(1 τμχ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,72

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\22.66 Προετοιμασία εσωτερικού στέγης για εφαρμογή θερμομόνωσης

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Προετοιμασία εσωτερικού στέγης για εφαρμογή θερμομόνωσης. Περιλαμβάνεται η πλήρης απομάκρυνση

ξένων σωμάτων, ο πλήρης καθαρισμός του εσωτερικού της στέγης και γενικότερα κάθε απαιτούμενη

ενέργεια για την ανεμπόδιστη τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών. Περιλαμβάνεται και η πιθανόν

απαιτούμενη διάνοιξη εισόδου για το απρόσκοπτο πέρασμα υλικών και εργατών, μαζί με την πλήρη

αποκατάσταση στην πρωτέρα κατάσταση.

(1 τμχ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 879,50

(Ολογράφως) : οκτακόσια εβδομήντα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\22.67 Αποκατάσταση εισροών υδάτων εκ της κεραμοσκεπής

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποκατάσταση εισροών υδάτων εκ της κεραμοσκεπής. Περιλαμβάνεται η απομάκρυνση των επικεραμώσεων
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σε επιφάνεια έως 100m2, μετά προσοχής και η πλήρης αποκατάσταση της υπάρχουσας βλάβης.

Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικα που θα απαιτηθούν (π.χ.

διαπνέουσα μεμβράνη, ξυλεία, κεραμίδια, κ.λ.π.), καθώς και οι εργασίες για την πλήρη επαναφορά

στην πρωτέρα κατάσταση.

(1 τμχ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.814,40

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\65.18.05 Υαλοστάσια ξύλινα σταθερά ή ανοιγόμενα

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης:

Υαλοστάσια ξύλινα σταθερά ή ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα, μετά ή άνευ φεγγίτου,

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και σχεδίου απολύτως σύμφωνου με τα

υφιστάμενα (ως και σχέδιο μελέτης).

Θα είναι κατασκευασμένα από ξυλεία νιαγκόν ή μεράντι (ή αντίστοιχων ιδιοτήτων ξύλο), Α'

ποιότητας, προερχόμενη από φυτείες δασών (θα φέρει σχετική πιστοποίηση) και κρινόμενη κατάλληλη

για τις Ελληνικές καιρικές συνθήκες.

Θα φέρει διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα τρίτης γενιάς, διπλής σφράγισης, με ενδιάμεσο κενό 8 mm

το οποίο θα πληρώνεται με αέριο κρυπτό, εξωτερικό ενεργειακό υαλοπίνακα πάχους 4 mm με

εσωτερική επίστρωση χαμηλής εκπομπής (Low-e) και εσωτερικό υαλοπίνακα laminated 3+3 mm με

ενδιάμεση μεμβράνη PVB. Ο αποστάτης θα είναι από πολυαμίδιο ή άλλο αντίστοιχης μόνωτικής

ικανότητας υλικό, πληρούμενος από πυριτικά άλατα.

Η κατασκευή και τοποθέτηση θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας και τις

αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

Οι ξύλινες διατομές  θα είναι από αντικολλητή ή τρικολλητή ξυλεία και θα είναι βαμένες στα ίδια

χρώματα με τα υφιστάμενα, κατόπιν συνεννόησης με την επίβλέψη. Για την τελική βαφή θα

χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά βερνίκια με φίλτρα UV, που θα πληρούν τα πρότυπα περί ασφάλειας

παιχνιδιών και περί του αβλαβούς κατά την επαφή με σάλιο και ιδρώτα. Τα χρησιμοποιούμενα

συντηρητικά και μυκητοκτόνα θα φέρουν περιβαλλοντική πιστοποίηση (blueangel ή αντίστοιχη).

Ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση  ξύλινου κουφώματος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση:

-των γωνιών και όλων των υλικών και μικροϋλικών (καϊτια, τραβέρσες, περβάζια, αρμοκάλυπτρα,

νεροχύτη), συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων,

-των μηχανισμών και εξαρτημάτων ανοίγματος των κουφωμάτων (παραδοσιακά πόμολα -

μηχανισμοί,κλπ),

-του σκελετού κάσας πλαισίου (ψευτόκασα),

-των παρεμβυσμάτων σιλικόνης.

Περιλαμβάνεται τέλος κάθε απαιτούμενη εργασία αποκατάστασης των επιφανειών (μερεμέτια), η

σφράγιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη

περάτωση των εργασιών (π.χ. αποξήλωση ή επανατοποθέτηση μαρμαροποδιών).

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 543,29

(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα τρία και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\65.18.101 Επισκευή - αναβάθμιση ξύλινης παραδοσιακής εξώθυρας

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης:

Επισκευή - αναβάθμιση ξύλινης παραδοσιακής εξώθυρας, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με ή

χωρίς υαλοστάσιο και φεγγίτη. Περιλαμβάνεται το όλο κούφωμα μαζί με την κάσα.

Οι σειρά των εργασιών έχει ως εξής:

-    Αποξήλωση της θύρας (με οιοδήποτε μέσο).

-    Αφαίρεση μεταλλικών μερών, τρίψιμο, λίπανση, βάψιμο και οιαδήποτε εν γένει εργασία για την

πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους.

     Εάν ο μηχανισμός είναι κατεστραμένος, θα αντικαθίσταται με άλλον, κατά το δυνατόν όμοιο,

κατόπιν και της σχετικής εγκρίσεως της υπηρεσίας.

-    Ολική αφαίρεση παλαιάς βαφής, είτε με καύση, είτε με κατάλληλο διαλυτικό.

-    Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 120 & 150 κόκκων.

-    Αντικατάσταση κατεστραμένων μερών, με ξύλο όμοιων ιδιοτήτων με το υπάρχον.

-    Συντήρηση και επανατοποθέτηση διακοσμητικών στοιχείων.

-    Πλήρης αποκατάσταση των συνδέσεων (εντορμίες).

-    1ο χέρι, εμποτισμός με εμποτιστικό – μυκητοκτόνο.

-    2ο χέρι, βερνίκι – film πάχους 150 micron με πιστόλι (πατζούρια – εξώθυρες) και πινέλο τα

υαλοστάσια.
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-    Αποχαρτάρισμα.

-    3ο χέρι, βερνίκι – film πάχους 150 micron με πιστόλι (πατζούρια – εξώθυρες) και πινέλο τα

υαλοστάσια.

-    Τοποθέτηση ένθετων παρεμβυσμάτων σιλικόνης.

-    Επανατοποθέτηση της θύρας, των μεταλλικών μερών αυτής, προσαρμογή και τοποθέτηση στο

κάσωμα. Εάν απαιτείται, τοποθετείται νέος μεντεσές της ιδίας μορφής.

-    Έλεγχος λειτουργικότητας.

Για την τελική βαφή θα χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά βερνίκια με φίλτρα UV, που θα πληρούν τα

πρότυπα περί ασφάλειας παιχνιδιών και περί του αβλαβούς κατά την επαφή με σάλιο και ιδρώτα. Το

χρώμα θα είναι ίδιο με το υφιστάμενο. Τα χρησιμοποιούμενα συντηρητικά και μυκητοκτόνα θα φέρουν

περιβαλλοντική πιστοποίηση (blueangel ή αντίστοιχη).

Η όλη επισκευή, αναβάθμιση και τοποθέτηση, θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας

και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

Περιλαμβάνεται κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό, καθώς και κάθε απαιτούμενη εργασία

αποκατάστασης των επιφανειών (μερεμέτια), η σφράγιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία

που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών. Περιλαμβάνεται και η πιθανή

χρήση υαλοπίνακα, τα χαρακτηριστικά του οποίου θα είναι όμοια με των τοποθετούμενων στα

υαλοστάσια.

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 258,55

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα οκτώ και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.04 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 3 cm

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791

Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την

απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων

(υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με
οικολογικό ακρυλικοό χρώμα βάσεως νερού

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με
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οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα

απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας,

ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.17 Επισκευή σαθρού επιχρίσματος

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης:

Επισκευή σαθρού επιχρίσματος οιουδήποτε μεγέθους και εις οιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας,

περιλαμβανομένων όλων των υλικών και των εργασιών έτσι ώστε να παραδοθεί άριστα διαμορφωμένη

επιφάνεια. Η επισκευή θα ακολουθήσει την κάτωθι σειρά εργασιών:

α) αποξήλωση των σαθρών σιβάδων και επιμελής καθαρισμός της επιφανείας,

β) αστάρωμα επιφάνειας με αστάρι υψηλής διείσδυσης,

γ) εφαρμογή ταχύπηκτου επισκευαστικού κονιάματος υψηλών αντοχών (σύμφωνα με EN 1504-3),

δ) εφαρμογή στρώσης ρητινούχου τσιμεντόστοκου (ΕΝ 1504-3),

ε) λείανση επιφάνειας και αστάρωμα επιφάνειας με αστάρι υψηλής διείσδυσης,

στ) εφαρμογή δεύτερης στρώσης ινοπλισμένου επιχρίσματος (ΕΝ 13499) 3,5 Kgr/m2,

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και οι διάφορες εργασίες τριψίματος,

ψιλοστοκαρισμάτων και μόρφωσης λείων επιφανειών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,27

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.21 Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα, της εγκρίσεως

της Υπηρεσίας, κάθε σχεδίου και χρώματος, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας

(υλικά και εργασία).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η τοποθέτηση του συστήματος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από

οριζόντιο μεταλλικό άξονα και οδηγούς αλουμινίου, που στερεώνονται με ήλους

(πριτσίνια) στη υπάρχουσα υποδομή.

β) Η τοποθέτηση του ρόλλερ, του αντιβάρου, της ενισχυμένης ποδιά από ράβδο

αλουμινίου ή μπρούντζου.

γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης και στροφής των φύλλων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.70.01 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή
θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cod materials), υψηλής

ανακλαστικότητας, συνοδευόμενων από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της

ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), (με βάση τα Πρότυπα ASTM

Ε903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM

C1371).
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η

εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και

εργασία)

 Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως με συντελεστή

θερμικής αγωγιμότητας μικρότερο από 0,2 W/mK.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\79.40 Επένδυση οροφών (εντός στέγης) με πλάκες ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα πάχους 60
mm

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7940

Επένδυση οροφών (εντός στέγης) με πλάκες ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα πάχους 60 mm, σύμφωνες με

το ΕΝ13162,κλάσης πυραντίστασης Α1,στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου. Η

τοποθέτηση θα γίνει εντός της υπάρχουσας οροφής και το πέρασμα εντός αυτής θα γίνει από τις

υπάρχουσες καταπακτές. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και κάθε απαιτούμενη εργασία

για την ολοκλήρωση της πλήρους κατασκευής συμπεριλαμβανομένων των σταλιών και λοιπών δυσκολιών

που θα προκύψουν λόγω της στενότητας του χώρου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επενδυμένης επιφάνειας.(m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,53

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.18 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος μέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη

καθαρισμό τους από σκόνη, εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς

ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειμένου να κατασκευασθύν

νέες προστατευτικές επιστρώσεις.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και

απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία

νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η

εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές

στολές, η ανάλωση νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων

της υδροβολής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων
διάβρωσης

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή

διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και

την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.

Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά

Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς

συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με

τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων

ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3

για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ

ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε

σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους

και θα φέρουν την σήμανση CE

- η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων

- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση

εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την

πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.

- ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα

- η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο

- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες

του προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος

στην αρχική της η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού

κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με

ρολλό ή πινέλλο.

Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν

απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

Τιμολογίου.

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος

και το ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη

επιφάνεια).

Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη

 έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού

 διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς

 προβλεφθείσας έκτασης.

Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες

κατασκευών από σκυρόδεμα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,60

                      

Οι μελετητές ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΚΑΛΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Λ.
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ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 2ου 

Γυμνασίου - 4ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης, 811 00, Μυτιλήνη.  
Οι δράσεις αφορούν: α)στην αντικατάσταση των κουφωμάτων, με νέα χαμηλού συντελεστή 

θερμοπερατότητας, β)στην θερμομόνωση της στέγης και γ)στην αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων 
(Θέρμανση-Φωτισμός). Ειδικά για τον φωτισμό θα γίνει αντικατάσταση και του φωτισμού ανάδειξής του 
κτιρίου. Θα αντικατασταθεί τέλος και το σύστημα κλιματισμού, το οποίο αποτελείται από πεπαλαιωμένα 
μηχανήματα χαμηλής απόδοσης. 

Όπου στην περιγραφή – προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται συγκεκριμένα μεγέθη ή 
τύποι υλικών, νοούνται ως ενδεικτικά και σε οιαδήποτε περίπτωση γίνεται αποδεκτό αντίστοιχο υλικό που 
να καλύπτει τις σχετικές προδιαγραφές, χωρίς αλλοίωση της μορφής ή των απαιτούμενων τεχνικών 
χαρακτηριστικών. Οι διδόμενες τιμές νοούνται ως οριακό μέγιστο ή ελάχιστο και γίνεται δεκτό οιοδήποτε 
υλικό διαθέτει καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση που έχει εμφιλοχωρήσει κάποιο λάθος 
στις αναγραφόμενες τιμές και αποδεδειγμένα δεν υφίσταται σχετικό προϊόν, τότε δύναται να γίνει 
τροποποίηση του υλικού μετά από σχετική έγκριση της υπηρεσίας. 

 Όλα τα προϊόντα καθαιρέσεων θα παραδοθούν με αποκλειστική μέριμνα και έξοδα του 
Αναδόχου στο χώρο που θα του υποδειχθεί ή θα μεταφερθούν (κατόπιν ελέγχου από την επίβλεψη) 
προς ανακύκλωση. Η δαπάνη ανακύκλωσης περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές του τιμολογίου και 
ουδεμία περαιτέρω αποζημίωση θα καταβληθεί. 
 
 
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»(ΦΕΚ Α’ 147).  

 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

 Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

 Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 
της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  

 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».  

 Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Η υπ. αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΦΕΚ 1547/Β’/05.05.2017) «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών από αυτοπαραγωγούς με 
εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 
14Α του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει» 



 3 

 
 
2.2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00: Ξύλινα Κουφώματα  

 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00: Επιστρώσεις με φυσικού λίθους 

 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 

 Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012) 

 Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός 

 Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων 

 Ο Κανονισμός Ηχοπροστασίας Κτιρίων 

 «Οδηγίες Σχεδιασμού για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» του ΥΠΕΧΩΔΕ 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και τα Πρότυπα που έχουν καταστεί υποχρεωτικά, καθώς και οι 
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

 Ο Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) (ΦΕΚ2367/Β/12-7-2017) 
 
 
2.3 Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 Ο Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) (ΦΕΚ2367/Β/12-7-2017) 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 “Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές Παραμέτρων για τον Υπολογισμό της 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και την Έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης” 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017 “Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών και Έλεγχος της 
Θερμομονωτικής Επάρκειας των Κτιρίων” 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2017 “Οδηγίες και Έντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων, Λεβήτων και 
Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού” 

 Π.Δ. 300/86 “Λειτουργία μονάδων παραγωγής θερμότητας κλπ. (ΦΕΚ 134/Α/86) 

 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις” 

 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00: Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες με ραφή 

 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας   
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
Έτος κατασκευής: 1899  
Επιφάνεια: ~1.200,00 m2  
Αριθμός ορόφων : 2 
Κλιματική Ζώνη: Β 
Εξυπηρετούμενος αριθμός ατόμων: 290 μαθητές, 40 καθηγητές 
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες του κτιρίου: 
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4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Οι Θερμικές απώλειες/Ψυκτικό φορτίο του κτιρίου είναι μεγάλες (κουφώματα μη αεροστεγή, 

υαλοπίνακες παλαιάς τεχνολογίας, παντελής απουσία θερμομόνωση). Από τα μεγέθη των ενεργειακών 
καταναλώσεων, εντοπίζονται τα εξής ¨ευαίσθητα¨ σημεία (από ενεργειακή άποψη), του κτιρίου: 

 Τα κουφώματα του κτιρίου 

 Η στέγη του κτιρίου 
 

Οι βελτιώσεις στο κέλυφος του κτιρίου, έχουν ως σκοπό την μείωση των θερμικών απωλειών κατά 
τον χειμώνα και των θερμικών κερδών κατά το θέρος. Οι προτεινόμενες οικοδομικές επεμβάσεις στο 
κτίριο είναι οι εξής: 

 Αντικατάσταση κουφωμάτων. Τα υφιστάμενα κουφώματα είναι σύγχρονης κατασκευής, όπως 
φαίνεται και από την φωτογραφική αποτύπωση και έχουν τοποθετηθεί κατά την ολική 
ανακατασκευή  του κτιρίου, που έλαβε χώρα κατά τα έτη 1997 έως 1999. Η ανακατασκευή του 
κτιρίου, έγινε με βάση την 645/1997 οικοδομική άδεια και κατόπιν λήψης όλων των απαιτούμενων 
αδειοδοτήσεων. Στα σχέδια της μελέτης υπάρχει αναλυτική καταγραφή των υφιστάμενων 
κουφωμάτων, ενώ παράλληλα επισυνάπτεται και σχετική φωτογραφική αποτύπωση, όπου 
ενδεικτικά παρουσιάζονται οι εκτεταμένες φθορές. Οι φθορές είναι καταρχήν απόρροια των 
αστοχιών της κατασκευής, όπως επίσης και της ελλιπούς συντήρησης. Εξαιτίας αυτών υπάρχουν 
εκτεταμένες εισροές υδάτων. Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι η ενεργειακή αναβάθμιση απαιτεί 
την αντικατάσταση των υαλοπινάκων, προτείνεται η καθολική αντικατάστασή τους, με νέα 
πανομοιότυπης μορφής. Αποτύπωση ενδεικτικού κουφώματος, βάσει του οποίου θα 
κατασκευαστούν τα νέα, επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 Τοποθέτηση  θερμομόνωσης στην οροφή με τοποθέτηση πετροβάμβακα εντός της στέγης. Τα υλικά 
θα εισαχθούν από την υπάρχουσα καταπακτή ή από άνοιγμα που θα διανοιχθεί στην στέγη και θα 
διαστρωθούν πάνω από τον υφιστάμενο σκελετό. Η στερέωσή θα γίνει πάνω στις υφιστάμενες 
ξύλινες δοκίδες. 

 
Στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστούν συνθήκες θερμικής άνεσης στον 

εσωτερικό χώρο, με σωστή συμπεριφορά του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν κατά τη 
χειμερινή περίοδο να περιοριστούν οι θερμικές απώλειες του κτιρίου και να μεγιστοποιηθούν τα θερμικά 
ηλιακά κέρδη. Αντίστοιχα, το καλοκαίρι, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν τα θερμικά κέρδη. 

Τέλος, για την ολοκλήρωση της παρέμβασης, κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση  συμπληρωματικών 
εργασιών αποκατάστασης του κελύφους (σποραδική αποκατάσταση επιχρισμάτων και λοιπών 
επιφανειακών φθορών, χρωματισμοί, κλπ). Οι ανωτέρω εργασίες προκύπτουν ως απόρροια των φθορών 
που θα προκληθούν κατά την προσθήκη της μόνωσης, την τοποθέτηση των παραθύρων και των λοιπών 
παρεμβάσεων. Επίσης, η μη εκτέλεση τους, θα μπορούσε να προκαλέσει φθορές ή και πλήρη αλλοίωση 
των χαρακτηριστικών της μόνωσης. Το χρώμα που θα επιλεγεί, θα είναι ταυτόσημο με το υφιστάμενο. Οι 
όψεις του κτιρίου σε οιαδήποτε περίπτωση θα παραμείνουν αναλλοίωτες. 

 
 
4.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  
 
4.1.1 Γενικά 
 

Οι υφιστάμενοι υαλοπίνακες και τα πεπαλαιωμένα, κακής ποιότητας, μη αεροστεγή, φθαρμένα / 
κακοσυντηρημένα ξύλινα πλαίσια, έχουν μεγάλο συντελεστή θερμοπερατότητας και ελλιπέστατη 
στεγανότητα, με αποτέλεσμα την μεγάλη απώλεια θερμότητας των χώρων. Η αντικατάσταση των 
κουφωμάτων, με τοποθέτηση νέων που θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες χαμηλού συντελεστή 
θερμοπερατότητας και χαμηλού συντελεστή εκπομπής (Low – e) και χαμηλού συντελεστή ηλιακού 
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κέρδους g, αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των θερμικών απωλειών καθώς και σε μείωση 
των απαιτουμένων ψυκτικών φορτίων για την ψύξη των κτιρίων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  

Η Εξοικονόμηση Ενέργειας προκύπτει από την μείωση των απωλειών θερμοπερατότητας και την 
μείωση των απωλειών αερισμού (διείσδυση αέρα από τις χαραμάδες). Έτσι έχουμε τα εξής: 
Πριν τις παρεμβάσεις: Uw = 5,00 W/m2K  
Μετά τις παρεμβάσεις: Uw = 2,10 W/m2K 
(Μείωση συντελεστή U κατά 58%) 
 
Η συνολική επιφάνεια των κουφωμάτων είναι ~255 m2.  
 

Ανάλογα με τον προσανατολισμό των ανοιγμάτων και το μέγεθος της επιφανείας τους, 
σημαντικότατη είναι η μείωση των θερμικών απωλειών και του θερμικού κέρδους και κατά συνέπεια του 
απαιτούμενου θερμικού ή  ψυκτικού φορτίου (στους χώρους που κλιματίζονται). 

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα εκτελεστούν βάσει των κανόνων της τέχνης και της τεχνικής, 
καθώς και ακολουθώντας την αντίστοιχη ΕΤΕΠ. 

Θα τοποθετηθεί διπλός θερμομονωτικός υαλοπίνακας τρίτης γενιάς, διπλής σφράγισης, με 
ενδιάμεσο κενό 8 mm το οποίο θα πληρώνεται με αέριο κρυπτό, εξωτερικό ενεργειακό υαλοπίνακα 
πάχους 4 mm, με εσωτερική επίστρωση χαμηλής εκπομπής (Low-e) και εσωτερικό υαλοπίνακα laminated 
3+3 mm, με ενδιάμεση μεμβράνη PVB. Ο αποστάτης θα είναι από πολυαμίδιο ή άλλο αντίστοιχης 
μονωτικής ικανότητας υλικό, πληρούμενος από πυριτικά άλατα. Για την τελική βαφή θα χρησιμοποιούνται 
υδατοδιαλυτά βερνίκια με φίλτρα UV, που θα πληρούν τα πρότυπα περί ασφάλειας παιχνιδιών και περί 
του αβλαβούς κατά την επαφή με σάλιο και ιδρώτα. Το χρώμα θα είναι ίδιο με το υφιστάμενο. Τα 
χρησιμοποιούμενα συντηρητικά και μυκητοκτόνα θα φέρουν περιβαλλοντική πιστοποίηση (blueangel ή 
αντίστοιχη). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από την Υπηρεσία, πριν το τελικό φινίρισμα των 
κουφωμάτων, το ακριβές χρώμα με βάση το χρωματολόγιο που θα έχει προσκομίσει σε αυτήν. 

Κατά τις αποθηκεύσεις ή εναποθέσεις, οι κατασκευές δεν θα παρουσιάσουν την οποιαδήποτε 
παραμόρφωση, με υποχρέωση του Αναδόχου στην αντίθετη περίπτωση, να απομακρύνει από το 
εργοτάξιο τις παραμορφωμένες κατασκευές.  

Ο Ανάδοχος, κατά την έγκριση υλικών, θα δηλώσει τη χρονική περίοδο που όλες οι κατασκευές 
κουφωμάτων συμπεριλαμβανομένων και των επί μέρους εξαρτημάτων δεν θα απαιτήσουν συντήρηση. 
Κατά τη περίοδο αυτή, της μη ανάγκης συντήρησης, οι κατασκευές και τα επί μέρους εξαρτήματα θα είναι 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις προδιαγραφών. 

Πριν ολοκληρωθούν οι κατασκευές, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα υποβάλλει στην Επίβλεψη 
ένα πλήρες Εγχειρίδιο Συντηρήσεως για τη χρήση του Εργοδότη. 
 
4.1.3 Αντικατάσταση κουφωμάτων 
 

Τα νέα κουφώματα θα αποδίδουν κατά το δυνατόν πιστότερα τα χαρακτηριστικά των 
υφισταμένων. Η κατασκευή και τοποθέτηση θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας και 
τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.  

Πρόκειται για ξύλινα υαλοστάσια, σταθερά ή ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα. Θα είναι 
κατασκευασμένα από ξυλεία νιαγκόν ή μεράντι (ή αντίστοιχων ιδιοτήτων ξύλο), Α' ποιότητας, 
προερχόμενη από φυτείες δασών (θα φέρει σχετική πιστοποίηση) και κρινόμενη κατάλληλη για τις 
Ελληνικές καιρικές συνθήκες. Το σχέδιο θα είναι σύμφωνο με τις λεπτομέρειες που συνοδεύουν την 
παρούσα. 

Οι ξύλινες διατομές  θα είναι από αντικολλητή ή τρικολλητή ξυλεία και θα είναι βαμμένες στα ίδια 
χρώματα με τα υφιστάμενα, κατόπιν συνεννόησης με την επίβλεψη.  

Οι μηχανισμοί ασφάλισης, θα επιλεχθούν μεταξύ παραδοσιακών σχεδίων που θα προσκομιστούν 
από τον ανάδοχο. 
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4.2 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - ΣΤΕΓΗΣ 
 

Θα πραγματοποιηθεί θερμομόνωση της στέγης του κτιρίου.  
Η εφαρμογή θερμομόνωσης στην στέγη, αφορά επιφάνεια ~600 m2. 
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας είναι: 
Πριν τις παρεμβάσεις: U = 2,90 W/m2K (μεσοσταθμικά) 
Μετά τις παρεμβάσεις: U = 0,40 W/m2K 
(Μείωση συντελεστή U κατά 86%) 
 

Η θερμομόνωση θα γίνει με τοποθέτηση πετροβάμβακα εντός της στέγης. Ο πετροβάμβακας, θα 
εισαχθεί από την υπάρχουσα καταπακτή ή από θυρίδα εισόδου που θα ανοιχτεί στην στέγη και θα 
διαστρωθεί πάνω από τον υφιστάμενο σκελετό (λεπτομέρεια 1). Η στερέωσή του θα γίνει πάνω στις 
υφιστάμενες ξύλινες δοκίδες. 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Όλα τα υλικά που απαρτίζουν το σύστημα φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (CΕ, DoP, ΕΤΑ κτλ). 
 
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Πετροβάμβακας ή ορυκτοβάμβακας 
Οι πλάκες πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα, θα είναι πιστοποιημένες βάσει ΕΝ13162 και πληρούν τις 
απαιτήσεις του ETAG004. Ειδικότερα η θερμική αγωγιμότητα είναι τουλάχιστον λ≤0,032 W/mK και η 
κατηγορία ακαυστότητας Euroclass A1.  
 
Παρελκόμενα – Λοιπά υλικά 
Για την έντεχνη αποπεράτωση του έργου θερμομόνωσης, απαραίτητα θα χρησιμοποιηθούν:  

 Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών με πλαστική ή μεταλλική καρφίδα 

 Αφροί πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης 

 Υλικά αρμολόγησης και πρόσθετα ειδικά τεμάχια κτλ…  
Όλα τα παραπάνω θα φέρουν τις απαραίτητες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και το κόστος τους 
περιλαμβάνεται ανηγμένο στις τιμές μονάδος της θερμομόνωσης. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
-Έλεγχος επιπεδότητας της προς επένδυση επιφάνειας. 
-Έλεγχος καταλληλότητας της επιφάνειας προς επένδυση(ύπαρξη υγρασίας, σαθρών τμημάτων, ύπαρξη 
σκόνης, λιπών, ζιζανίων κλπ) 
-Έλεγχος  σταθερότητας της επιφάνειας (πχ. σταθερότητα οπτοπλινθοδομής). 
-Καθαρισμός επιφανειών όπου απαιτείται. Πριν αρχίσουν οι εργασίες τοποθέτησης θερμομόνωσης, οι 
επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς λάσπες/σκόνες, λάδια κτλ… 
-Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο την επιδιόρθωση τους. 
Μετά το πέρας των εργασιών θερμομόνωσης και πριν από την αρχή των επόμενων εργασιών, η 
κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί 
επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή. 
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5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Από την περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και από τα μεγέθη των ενεργειακών 

καταναλώσεων εντοπίζονται τα εξής ¨ευαίσθητα¨ σημεία (από ενεργειακή άποψη), του κτιρίου: 

 Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης της Κεντρικής Θέρμανσης είναι πεπαλαιωμένος και χαμηλής 
ενεργειακής απόδοσης  

 Η λειτουργία του συστήματος Κεντρικής Θέρμανσης γίνεται μέσω χρονοδιακόπτη, ανεξαρτήτως 
της εξωτερικής θερμοκρασίας. 

 Τα φωτιστικά σώματα είναι παλαιάς τεχνολογίας. 
 
Εκ των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψη το στόχο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, 

καθορίζονται ως ακολούθως οι προτεραιότητες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου: 

 Αναβάθμιση συστήματος Κεντρικής Θέρμανσης με αντικατάσταση του λέβητα κεντρικής 
θέρμανσης και εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης στον καυστήρα / λέβητα, καθώς και γενικότερη 
αναβάθμιση του λεβητοστασίου. Επίσης θα γίνει τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα σώματα. 

 Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα υψηλής απόδοσης. 
 
5.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 
Τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα/λαμπτήρες είναι πεπαλαιωμένα, συμβατικής τεχνολογίας, με 

αποτέλεσμα την υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το μη ικανοποιητικό επίπεδο φωτισμού των 
χώρων. 

Βασικός στόχος των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του φωτισμού 
είναι η αποτελεσματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα του 
φωτισμού και την οπτική άνεση των χρηστών των κτιρίων. Οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες λόγω της ανάγκης 
φωτισμού των χώρων αρκετές ώρες την ημέρα καταναλίσκουν σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επισημαίνεται ότι στον κύκλο ζωής ενός κτιρίου το κόστος εγκατάστασης των συστημάτων φωτισμού 
αποτελεί το 3% του συνολικού κόστους της εγκατάστασης φωτισμού και της λειτουργίας της, ενώ το 
κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας αποτελεί το 86% και επομένως επιβάλλεται η εφαρμογή 
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στην εγκατάσταση φωτισμού του κτιρίου. 

Προβλέπεται η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα υψηλής 
απόδοσης τεχνολογίας LED. Θα αντικατασταθούν 150 φωτιστικά σώματα. 
 
Ελάχιστες Προδιαγραφές Φωτιστικών Σωμάτων LED 
Θερμοκρασία χρώματος :  warm  ή neutral 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης :  >80 
Θερμοκρασία λειτουργίας :  +10 έως +40οC 
Κατηγορία στεγανότητας:   IP20 
Χρόνος ζωής :    L80B50 @ 50.000 ώρες  
Απόδοση >     130 Lm/W  
Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO9001. 
Πλεονεκτήματα φωτιστικών τεχνολογίας LED:  

 Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα συμβατικά φωτιστικά σώματα. 

 Μηδενική συντήρηση. 

 Ομοιόμορφος φωτισμός.  

 Εφαρμογές σε χώρους που ψύχονται. Ελάχιστη εκπεμπόμενη θερμότητα.  

 Υψηλό CRI (color rendering index). Σωστή και ζωντανή αναπαραγωγή των χρωμάτων.  

 Δεν έλκουν έντομα και σκόνη.  

 Ανθεκτικοί σε κραδασμούς, περιπτώσεις ζημιών, δονήσεις και κρούσεις. 
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 Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό ανέρχεται σε τουλάχιστον 
50%. Τα νέα φωτιστικά σώματα εγκαθίστανται στις θέσεις των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων. 

 
5.2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
5.2.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΝΕΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΒΑΛΒΙΔΩΝ 
 

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξοπλισμός των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης αποτελεί 
μια από τις βασικότερες αιτίες μείωσης του βαθμού απόδοσης των εγκαταστάσεων. Παλιοί αλλά 
καλοσυντηρημένοι λέβητες και καυστήρες, αποδίδουν το ίδιο ή και καλύτερα από νεότερους, 
αρρύθμιστους και ασυντήρητους. Ο αποδεδειγμένα χαμηλός βαθμός απόδοσης ενός συστήματος το οποίο 
δεν επιδέχεται επισκευής, αναγκαστικά οδηγεί στη λύση της αντικατάστασής του.  

Το συνολικό κόστος αντικατάστασης πεπαλαιωμένων λεβήτων και καυστήρων είναι συγκρίσιμο με 
το κόστος συντήρησης και λειτουργίας ενός πεπαλαιωμένου συστήματος. 

Προβλέπεται η συνολική αναβάθμιση του λεβητοστασίου. Αναλυτικότερα θα γίνει αντικατάσταση 
του πεπαλαιωμένου Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης ισχύος 230.000 kcal/h με χαμηλό ολικό βαθμό 
απόδοσης, (έτος κατασκευής 2000) με νέο Λέβητα συμπύκνωσης, υψηλής απόδοσης (τουλάχιστον δύο 
αστέρων), με αντιστάθμιση και Πιστοποιητικό “CE”, ισχύος 200.000 kcal/h. Παράλληλα θα γίνει πλήρης 
ανακατασκευή του λεβητοστασίου, έτσι ώστε να γίνει προσαρμογή του νέου λέβητα. Θα γίνει 
αντικατάσταση και των κυκλοφορητών με νέους τεχνολογίας inverter. 

Βεβαίως, για το νέο λεβητοστάσιο θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις και να 
συμπληρωθεί το σχετικό Φύλλο Ελέγχου Καύσης. Από τις μετρήσεις των καυσαερίων θα πρέπει να 
προκύψουν οι βέλτιστες τιμές για την θερμοκρασία καυσαερίων (TG), το ποσοστό CO2, την περίσσεια αέρα 
(λ) και τον βαθμό απόδοσης καύσης (nκ). 

Η αναμενόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, λόγω της βελτίωσης του βαθμού 
απόδοσης του Λέβητα, εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 10%. 

Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες μετατροπές σωληνώσεων στα δίκτυα 
θέρμανσης, ενώ θα εγκατασταθούν θερμοστατικές βαλβίδες σε όλα τα σώματα.  
 
5.2.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
 

Η λειτουργία των συστημάτων αντιστάθμισης συντελεί σε επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης 
ενέργειας. Το σύστημα διαθέτει έναν εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας, καθώς και σύνδεση με τον 
εσωτερικό θερμοστάτη χώρου. Έτσι, συγκρίνει συνεχώς την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος με την 
εσωτερική θερμοκρασία του κτιρίου. Ανάλογα με την διαφορά των δυο αυτών θερμοκρασιών, το σύστημα 
ρυθμίζει την θερμοκρασία προσαγωγής του θερμού νερού και την λειτουργία του λέβητα (μέσω inverter 
καυστήρα ή μέσω τετράοδων βαλβίδων ανάμιξης), ώστε να τροφοδοτεί τα θερμαντικά σώματα με νερό 
κατάλληλης θερμοκρασίας κα, κατά συνέπεια, η θερμοκρασία των χώρων να είναι κοντά στην επιθυμητή. 
Έτσι, προσάγεται στους θερμαινόμενους χώρους μόνο η απαιτούμενη κάθε φορά θερμική ενέργεια, και 
όχι πλεονάζουσα, με αποτέλεσμα την βελτίωση του εποχιακού βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης και 
την εξοικονόμηση ενέργειας. Από τη λειτουργία της εγκατάστασης με αντιστάθμιση εξωτερικής 
θερμοκρασίας είναι δυνατόν να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά περίπου 15% έως 20%. 

Με το σύστημα αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας κατά 
τις ημέρες του χειμώνα χωρίς πολύ χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι, το σύστημα κεντρικής 
θέρμανσης αποκτά ευελιξία στις αυξομειώσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα την 
ομαλότερη λειτουργία του και την εξοικονόμηση ενέργειας.  
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6.  ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΣΚΑΛΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Η τοποθέτηση θα γίνει στην εσωτερική κλίμακα (φωτογραφίες), με τοποθέτηση 

μεταλλικών στυλίσκων, οι οποίοι θα στερεωθούν επί του πατήματος του σκαλοπατιού με 
κοχλίωση. Ο τρόπος τοποθέτησης παρουσιάζεται στο απόσπασμα του σχεδίου που ακολουθεί. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΜΕΑ 

 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η κατασκευή θα ικανοποιεί το πρότυπο ASME A18.1-1999 "Safety Standard for Platform Lifts and 
Stairway Chair Lifts 

Θα αποτελούνται από τα εξής στοιχεία:  

Τον φορέα. 

Το φερόμενο τμήμα. 

Το σύστημα συναρμογής. 

Ο φορέας θα είναι μια κατασκευή γραμμικής μορφής (αλουμινίου) που στερεώνεται στο 
κλιμακοστάσιο. Ο φορέας όπου απαιτείται θα είναι καμπύλος ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η πορεία της 
πλατφόρμας και σε διαφορετική σκάλα. Το φερόμενο τμήμα είναι πλατφόρμα που συνδέεται μέσω του 
συστήματος συναρμογής με το φορέα και κινείται παράλληλα προς τα πατήματα της σκάλας. Όταν το 
αναβατόριο δεν λειτουργεί θα αναδιπλώνεται έτσι να μην δημιουργεί πρόβλημα προσπελασιμότητας στη 
σκάλα. Οι διαστάσεις της πλατφόρμας θα είναι 0.90x1.20μ  και θα κινείται με πλαστικούς τροχούς πάνω 
στον φορέα. 

Η κίνηση παρέχεται από ηλεκτρικό κινητήρα. Η γραμμή τροφοδοσίας θα ενσωματώνεται στον 
γραμμικό φορέα ή θα καλύπτεται απ’ αυτόν για λόγους αισθητικής και ασφάλειας. Πρέπει να υπάρχει 
σύστημα ασφαλούς συνέχισης της κίνησης σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος το οποίο θα 
αποτελείται από στοιχεία επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 

Η κίνηση ελέγχεται από χειριστήρια στο φερόμενο τμήμα και στην αρχή και τέλος της διαδρομής. 
Τα χειριστήρια θα βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα από τον χρήστη και θα 
έχουν τέσσερα κουμπιά με τις ενδείξεις «ΠΑΝΩ», «ΚΑΤΩ», «SΤΟΡ», «ΒΟΗΘΕΙΑ». Κατά την διάρκεια της 
κίνησης θα ακούγεται διακριτικό ηχητικό σήμα για ειδοποίηση των τυχών λοιπών κινουμένων επί της 
σκάλας. 

Η ταχύτητα κίνησης πρέπει να είναι 0.05-0.1μ/sec. 

Η ανυψωτική ικανότητα του συστήματος θα είναι 250Kg. 

Το σύστημα θα είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική βαφή πούδρας και θα έχει άριστη 
αισθητική ώστε να μην επηρεάζει την εικόνα του χώρου. 

Κατωτέρω παρουσιάζονται κάποια σκαριφήματα της εγκατάστασης. 
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ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

 

 

ΚΑΤΟΨΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

 

 

 

 

ΌΨΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ 
Πρέπει να διαθέτουν κινητή μπάρα ασφαλείας, η οποία θα προστατεύει τον χρήστη κατά την 

διάρκεια της κίνησης του αναβατορίου και δεν θα επιτρέπει την κίνηση εάν δεν είναι σε θέση οριζόντια. 
Επίσης πτερύγια προσαρμοσμένα στην πλατφόρμα, που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτή και θα 
εμποδίζουν κατά την κίνηση του αναβατορίου το αμαξίδιο να κινηθεί. Όταν οι μπάρες είναι σηκωμένες και 
τα πτερύγια κατεβασμένα το αναβατόριο δεν μπορεί να κινηθεί.  

Η πλατφόρμα θα έχει αντιολισθητικό δάπεδο. 

Στα σημεία εισόδου-εξόδου πρέπει να διατίθεται ικανοποιητικός χώρος για προσέγγιση και 
ελιγμούς του αναπηρικού αμαξιδίου, ελάχιστων διαστάσεων 1.50x1.50μ. 

 

 

 

 

7. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Με τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που αναλύθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους 
επιτυγχάνεται δραστική μείωση της καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου. Το ποσοστό 
εξοικονόμησης ανέρχεται σε άνω του 50% ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η βελτίωση των συνθηκών 
άνεσης εντός του κτιρίου τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επισκέπτες. 
Το κτίριο (στην υφιστάμενη κατάσταση) κατατάσσεται (σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής 
Απόδοσης) στην κατηγορία Ε. 
Μετά τις παρεμβάσεις το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία Β (βελτίωση κατά τρεις κατηγορίες). 

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το έργο θα υλοποιηθεί εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την συμβασιοποίησή του, αφού 
προηγηθεί η δημοπράτησή του σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
 

Μυτιλήνη  Αύγουστος 2018 
Ο Συντάξας 

         
Κανδύλης Ευστράτιος          

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 
 

Καλδής Μιχαήλ 
Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ 

Ο Προϊστάμενος  Τμήματος 
Κτιρ/ων – Συγκ/ων 

Λιμ/ων Εργων& Υπεθ/ων χώρων 
 
 

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου          
Πολιτικός Μηχ/κός  ΤΕ                                              

Η Προϊσταμένη Δ/νσης   ΤΥΔΛ 
 
 
 

Μαριάνθη Στυλιανίδου 
Τοπ.Μηχ.  ΤΥΔΛ 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

A.T. : 1

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8158 Αντικατάσταση θερμαντικού σώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Αντικατάσταση θερμαντικού σώματος οιουδήποτε τύπου και μεγέθους. Δηλαδή αποξήλωση και

εγκατάσταση του ίδιου ή νέου σώματος, με την χρήση νέων στηριγμάτων περιλαμβανομένων των

μικροϋλικών και της εργασίας εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση των σωληνώσεων

του, μέχρι και το προηγούμενο σώμα ή την κεντρική σωλήνωση. Η προμήθεια του θερμαντικού σώματος

θα γίνει από τον Δήμο ή πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο.

(1 τμχ)

 Yλικά

Εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων

με μικροϋλικά

                                m2    0,5x               32,6 =          16,30

Εργασία

             Τεχν (003)           h    1,0x              19,87 =          19,87

             Βοηθ (002)           h    1,0x              16,84 =          16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             53,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,01

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και ένα λεπτό

A.T. : 2

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8158.10 Μεταφορά θερμαντικού σώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Μεταφορά θερμαντικού σώματος οιουδήποτε τύπου και μεγέθους. Δηλαδή αποξήλωση, μεταφορά σε

απόσταση έως 1 m και εγκατάσταση του ίδιου ή νέου σώματος, με την χρήση νέων στηριγμάτων

περιλαμβανομένων των μικροϋλικών και της εργασίας εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση

των σωληνώσεων μέχρι και τον προηγούμενο σώμα ή κεντρικό κόμβο.

(1 m2)

 Yλικά

Εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων

με μικροϋλικά

                                 m2    0,2x               32,6 =           6,52

Εργασία

             Τεχν (003)           h    1,2x              19,87 =          23,84

             Βοηθ (002)           h    1,2x              16,84 =          20,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             50,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,57

(Ολογράφως) : πενήντα και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8158.20 Αντικατάσταση σωληνώσεων κεντρικών στηλών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Αντικατάσταση σωληνώσεων κεντρικών στηλών δικτύου θέρμανσης. Περιλαμβάνονται σωληνώσεις (μαύρη

σιδηροσωλήνα ISO Medium) 1,5in έως και 3in.

Περιλαμβάνει:

1) Δίκτυο σωλήνων, συλλέκτες και όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως (βάνες, ρακόρ, κλπ).

2) Εργασίες πλήρους αποξήλωσης του παλαιού δικτύου, κατασκευής νέου και συνδέσεως (καθαιρέσεις,

στερεώσεις, αποκαταστάσεις, κλπ).

(1 μέτρο αντικαθιστώμενης σωλήνας)

Σελίδα 1 από 13



Τιμές Εφαρμογής

 Yλικά

Σωληνώσεις και μικροϋλικά         m     1,1x              45,00 =          49,50

Εργασία

             Τεχν (003)           h     0,5x              19,87 =           9,94

             Βοηθ (002)           h     0,5x              16,84 =           8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             67,86

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,86

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\8446 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel εσωτερικού βρόγχου, 33/900

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, τύπου panel,  μεγέθους 33/900 και οιουδήποτε μήκους, σύμφωνο με το

DIN EN 442, βαμμένο με ηλεκτροσταική βαφή πούδρας. Θα φέρει 10ετή εγγύηση. Θα είναι εσωτερικού

βρόγχου, θα φέρει ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα και θα συνοδεύεται από αντίστοιχη

θερμοστατική κεφαλή αντιβανδαλική (με κλειδί για την αποφυγή τροποποίησης ρυθμίσεων).

Περιλαμβάνοντε οι χάλκινες σωληνώσεις σύνδεσής του, μέχρι και τον συλλεκτοδιανομέα ή το

προηγούμενο θερμαντικό σώμα, πλήρως τοποθετημένες, μαζί με τις εργασίες διάνοιξης του

απαιτούμενου αύλακα σε πλινθοδομή ή σκυρόδεμα και την διάνοιξη των οπών. Δηλαδή θερμαντικό σώμα

τοποθετημένο και συνδεδεμένο προς το δίκτυο, μαζί με τα απαιτούμενα μικροϋλικά (τάπες,

εξαεριστικό, στηρίγματα), πλήρως λειτουργικό.

(1 τεμ)

 Yλικά

Θερμαντικό σώμα ως ανωτέρω

 με μικροϋλικά                    m2    1,10x              210 =         231,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα         231,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 231,00

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα ένα

A.T. : 8

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8446 Πλήρες σετ θερμοστατικής βαλβίδας θερμικού κυκλώματος με προστατευτικό
κάλυμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Πλήρες σετ Θερμοστατικής βαλβίδας, θερμαντικού σώματος γιά εγκατάσταση σε σύστημα κεντρικής

θερμάνσεως, πλήρως τοποθετημένη και παραδοτέα σε κανονική λειτουργία.

Το σετ περιλαμβάνει τον θερμοστατικό διακόπτη, τον τετράοδο διακόπτη εξωτερικού βρόγχου, την

θερμοστατική κεφαλή, τα απαραίτητα

ρακόρ και το σωληνάκι συνδέσεως. Θα φέρει προστατευτικό κάλυμα ικανής αντοχής και με ειδικό

κλείδωμα (ξεκλείδωμα μόνο με ειδικό εργαλείο).

Περιλαμβάνεται κάθε απαιτούμενη εργασία για την τοποθέτησή του συμπεριλαμβανομένης της

αποξήλωσης του παλαιού διακόπτη ή του θερμαντικού σώματος εάν απαιτείται, καθώς και η πιθανή

αντικατάσταση σωληνώσεων.

(1 τεμ)

 Yλικά

Πλήρες σετ θερμοστατικής βαλβίδας

                   (T.E)        τεμ    1,00x                 42 =          42,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h    1,00x              19,87 =          19,87

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             61,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,87

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\8534.2 Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος
12000 Btu/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%
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Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου,inverter, ενεργειακής κλάσης A+++, αποτελούμενο από

εσωτερικό και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης με διακόπτη ρυθμιζόμενο, λεκάνη συγκέντρωσης

συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό στοιχείο, φίλτρα αέρα, τηλεχειριστήριο, μαζί με την εργασία

στερέωσης εξωτερικού και εσωτερικού στοιχείου, τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα

απόσταση) , την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχύος και αυτοματισμού συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου

μέχρι τον Η.Π. και την ασφάλεια, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι

ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ σε ψύξη και θέρμανση.

(1 τεμ)

 Κ\8534.  3  Ψυκτικής Ικανότητας   12000 Btu/h

 Yλικά

α. Κλιματιστικό μηχάνημα   12000 Btu/h

          T.E.                  τεμ    1,00x               650  =         650,00

β. Υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης 0,10 του α

                                       0,10x                650 =          65,00

Εργασία

           Τεχν (003)             h      4,0x             19,87 =          79,48

           Βοηθ (002)             h      4,0x             16,84 =          67,36

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            861,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 861,84

(Ολογράφως) : οκτακόσια εξήντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\8534.4 Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος
24000 Btu/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου,inverter, ενεργειακής κλάσης A+++, αποτελούμενο από

εσωτερικό και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης με διακόπτη ρυθμιζόμενο, λεκάνη συγκέντρωσης

συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό στοιχείο, φίλτρα αέρα, τηλεχειριστήριο, μαζί με την εργασία

στερέωσης εξωτερικού και εσωτερικού στοιχείου, τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα

απόσταση) , την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχύος και αυτοματισμού συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου

μέχρι τον Η.Π. και την ασφάλεια, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι

ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ σε ψύξη και θέρμανση.

(1 τεμ)

 Κ\8534.  3  Ψυκτικής Ικανότητας   24000 Btu/h

 Yλικά

α. Κλιματιστικό μηχάνημα   24000 Btu/h

          T.E.                  τεμ    1,00x               850  =         850,00

β. Υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης 0,10 του α

                                       0,10x                850 =          85,00

Εργασία

           Τεχν (003)             h      4,0x             19,87 =          79,48

           Βοηθ (002)             h      4,0x             16,84 =          67,36

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα           1081,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.081,84

(Ολογράφως) : χίλια ογδόντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8693.30 Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα συμπύκνωσης
200.000Kcal/h, πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%

Εγκατάσταση  λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα συμπύκνωσης πλήρες.Περιλαμβάνει:

1)Λέβητα χυτοσιδηρό συμπύκνωσης 200.000kcαl/h, τριών ή πέντε διαδρομών καυσαερίων, με πιεστικό

καυστήρα πολυβάθμιο. Ο απαιτούμενος εναλλάκτης μπορεί να είναι ενσωματωμένος ή εξωτερικός. Στην

περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και εξαρτήματα συνδέσεως (σωληνώσεις,

κυκλοφορητής, κλπ). Η απόδοση του θα είναι τουλάχιστον 96% σε συμβατική λειτουργία και 101% σε

λειτουργία συμπύκνωσης. Θα είναι πιστοποιημένος βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/42 ΕC.

2)Ενσωματωμένη μονάδα αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αισθητηρίων, πλήρως

συνδεδεμένη. Θα ρυθμίζει αυτόματα την λειτουργία του νερού προσαγωγής, είτε μέσω αυτόματης

ρύθμισης της ισχύος είτε μέσω ηλεκτροβανών, η τιμή των οποίων περιλαμβάνεται ανηγμένα στο παρόν

άρθρο.

3)Δύο κυκλοφορητές των κυκλωμάτων του κτιρίου, τεχνολογίας inverter, ενεργειακής απόδοσης

Σελίδα 3 από 13



Τιμές Εφαρμογής

ΕΕΙ<=0,23.

4)Κλειστό δοχείο διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας.

5)Λοιπά υλικά και μικροϋλικά όπως μανόμετρα, θερμόμετρα, υδροστάτες, δείκτες στάθμης νερού και

πετρελαίου, αυτόματους πλήρωσης,βαλβίδες ασφαλείας, φίλτρο πετρελαίου και νερού,βάνες διακοπής

εκατέρωθεν όλων των οργάνων,ανόδιο.

6)Σωλήνες και συλλέκτες προσαγωγής-επιστροφής, καθώς και όλες οι σωληνώσεις του λεβητοστασίου

μέχρι και τις κεντρικές στήλες του κτιρίου ή την έξοδο από τον χώρο του λεβητοστασίου. Όλες οι

σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια, νοούνται πλήρως μονωμένα με armaflex.

7)Προσυγκροτημένη μονάδα ανύψωσης των συμπυκνωμάτων, που θα περιλαμβάνει δοχείο συλλογής και

αντλία απομάκρυνσης των. Νοείται πλήρως συνδεδεμένη μέχρι και την κοντινότερη αποχέτευση.

8)Λοιπές σωληνώσεις σύνδεσης με δεξαμενή πετρελαίου και δίκτυα νερού.

9)Τον καπναγωγό συνδέσεως μέχρι τη καπνοδόχο.

10)Τον πίνακα ελέγχου και τον ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και την ηλεκτρική  εγκατάσταση

κινήσεως  του  λεβητοστασίου. Περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση από τον κεντρικό πίνακα μέχρι

τον πίνακα του λέβητα.

11)Τα όργανα ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών.

12)Καπνοδόχο inox μονού τοιχώματος ικανών διαστάσεων.

13)Δεξαμενή πλαστική πετρελαίου ορθογωνική, χωριτηκότητας 3000 lt. Το πλάτος της δεξαμενής θα

πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτρέπει το πέρασμά της προς το χώρο του λεβητοστασίου.Δύναται,

σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές άνοιγμα, να υποκαταστασθεί από μικρότερες δεξαμενές με

ίδιο συνολικό όγκο.

Δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των πιό πάνω κυρίων και  βοηθητικών υλικών

με τα απαιτούμενα λοιπά μικροϋλικά (σύμφωνα και με σχέδιο και προδιαγραφές) και την  εργασία

γιά  την  σύνδεση με τους κεντρικούς κλάδους θερμάνσεως, την δεξαμενή  πετρελαίου και την

ηλεκτρική γραμμή κινήσεως του  λεβητοστασίου, ρύθμιση  και παράδοση  της όλης εγκαταστάσεως σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.Όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης θα είναι μονωμένα.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και οι κατασκευαστές τους θα είναι

πιστοποιημένοι κατά ISO9001.

Δύναται ο ανάδοχος, για να επιτύχει τις απαιτούμενες αποδόσεις να εγκαταστήσει περισσότερες της

μίας μονάδες, με τους απαιτούμενους αυτοματισμούς και υλικά για την συμπληρωματική λειτουργία

τους, με δική του αποκλειστικά επιβάρυνση.

(1 τεμ)

 Yλικά

1. Λέβητας συμπύκνωσης πλήρης με καυστήρα Θερμαντικής ισχύος 290.000KCAL/H

                              Τ.Ε.          τεμ    1,0x   18.000,00  =     18000,00

2. Κυκλοφορητές               Τ.Ε.          τεμ    2,0x      800,00  =      1600,00

3. Δοχείο διαστολής           Τ.Ε.          τεμ    1,0x      200,00  =       200,00

4. Κλειστό δοχείο διαστολής χωρητικότητας   τεμ    1,0x      900,00  =       900,00

5. Δεξαμενή πετρελαίου        Τ.Ε.          τεμ    1,0x      500,00  =       500,00

6. Λοιπά υλικα και μικροϋλικά Τ.Ε.          τεμ    1,0x      350,00  =       350,00

7. Σωληνώσεις-συλλέκτες       Τ.Ε.          τεμ    1,0x      500,00  =       500,00

8. Λοιπές σωληνώσεις          Τ.Ε.          τεμ    1,0x      300,00  =       300,00

9.Καπναγωγό -καπνοδόχος       Τ.Ε.          τεμ    1,0x      250,00  =       250,00

10.Ηλεκτρικός πινακας και πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση

 με αυτοματισμούς μηχανημάτων και όργανα αυτοματισμού

                              Τ.Ε.          τεμ    1,0x      500,00  =       500,00

11. Προσυγκροτημένη μονάδα ανύψωσης συμπυκνωμάτων

                              Τ.Ε.          τεμ    1,0x      400,00  =       400,00

 Εργασία

             Τεχν (003)                 h   20,0x          19,87 =       397,40

             Βοηθ (002)                 h   20,0x          16,84 =       336,80

             Εργ. (001)                 h   20,0x          15,31 =       306,20

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          24540,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24.540,40

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα και σαράντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8694 Καθαίρεση πλήρης λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%

Kαθαίρεση πλήρης λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα, δηλαδή εργασίες καθαίρεσης του αυτόνομου

χυτοσιδηρού λέβητα με τον καυστήρα, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά του, την ηλεκτρική

εγκατάσταση κίνησης του λεβητοστασίου ,τη δεξαμενή πετρελαίου και τις σωληνώσεις. Δηλαδή

αποξήλωση μετά μεγάλης προσοχής όλων των παραπάνω υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά και

αποθήκευση όλων των πιό πάνω κυρίων και βοηθητικών υλικών με τα απαιτούμενα μικροϋλικά,

σε μέρος που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Περιλαμβάνεται η χρήση κάθε είδους μηχανικού
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μέσου.

(1 τεμ)

 Εργασία

             Τεχν (003)                 h       10x          19,87 =       198,70

             Βοηθ (002)                 h       10x          16,84 =       168,40

             Εργ. (001)                 h       10x          15,31 =       153,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            520,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 520,20

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι και είκοσι λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.11 Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 8W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα led 8W, μοντέρνου σχεδιασμού, στεγασμένων χώρων , οροφής, ψευδοροφής ή

αναρτημένο, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι οβάλ ή

κυλινδρικό και θα φέρει κάλυμμα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταία γενιάς.

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία με απόχρωση neutral ή warm.

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 700 lm.

- Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες με απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής. Θα δίδεται εγγύηση

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.

- Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz.

- IP44

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης,περιλαμβανομένων των καλωδίων μέχρι και

το προηγούμενο φωτιστικό ή το κυτίο διακλάδωσης. Ο εκκινητής θα είναι ηλεκτρονικός με

συντελεστή ισχύος >0.9 και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. Θα φέρει σήμανση CE και

θα συμμορφώνεται με την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led chipset). Θα διατίθενται

φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατα ISO9001 και 14001.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα led 30W      τεμ    1,00x             45,00 =         45,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α              0,02x                45 =          0,90

Εργασία

          Τεχν (003)             h     0,3x             19,87 =          5,96

          Βοηθ (002)             h     0,3x             16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                     Αθροισμα             56,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,91

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.12 Φωτιστικό σώμα οροφής led 36W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα led 36W, στεγασμένων χώρων και κώδωνα, οροφής, ψευδοροφής ή αναρτημένο,

αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωο και θα

φέρει κάλυμμα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταία γενιάς.

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία με απόχρωση neutral ή warm.

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 4.700 lm.

- Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες με απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής. Θα δίδεται εγγύηση

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.

- Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz με dimmer ή 1-10VDC driver.

- Εκκινητής ηλεκτρονικός με συντελεστή ισχύος >0.9 και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον

Α3.

- Θα φέρει σήμανση CE και θα συμμορφώνεται με την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led

chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατα

ISO9001 και 14001.

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Περιλαμβάνεται και το πιθανόν

απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και

η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο.
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(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα led 36W      τεμ    1,00x             90,00 =         90,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α              0,02x                90 =          1,80

Εργασία

          Τεχν (003)             h     0,3x             19,87 =          5,96

          Βοηθ (002)             h     0,3x             16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                     Αθροισμα            102,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 102,81

(Ολογράφως) : εκατόν δύο και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.16 Φωτιστικό σώμα οροφής led 50w τύπου καμπάνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα led 50W,τύπου καμπανα στεγασμένων χώρων αναρτημένο, αποτελούμενο από σώμα και

ανταυγαστήρα αλουμινίου βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (επιλογή μεταξύ

τουλάχιστον 3 χρωμάτων). Ο ανταυγαστήρας θα ειναι πρισματικής μορφής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταία γενιάς.

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία με απόχρωση neutral ή warm.

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 7.000 lm.

- Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες με απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής. Θα δίδεται εγγύηση

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.

- Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz με dimmer ή 1-10VDC driver.

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Ο εκκινητής θα είναι ηλεκτρονικός με

συντελεστή ισχύος >0.9 και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. Θα φέρει σήμανση CE και

θα συμμορφώνεται με την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led chipset). Θα διατίθενται

φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατα ISO9001 και 14001.

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Περιλαμβάνεται και το πιθανόν

απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και

η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα led 56W      τεμ    1,00x            200,00 =        200,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α              0,02x               200 =          4,00

Εργασία

          Τεχν (003)             h     0,4x             19,87 =          7,95

          Βοηθ (002)             h     0,4x             16,84 =          6,74

                                                      --------------------------

                                                     Αθροισμα            218,69

Ευρώ (Αριθμητικά) : 218,69

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9001.1 Αναβατόριο σκάλας εσωτερικής ή εξωτερικής τοποθέτησης, για διαδρομή με
γωνία

Κωδικός αναθεώρησης:

Αναβατόριο σκάλας αποτελούμενο από πλατφόρμα η οποία κινείται με μηχανισμό σε ειδική ράγα η

οποία προσαρμόζεται στο πλευρικό τοίχωμα της σκάλας και εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες. Η

κλίμακα περιλαμβάνει γωνία 180 μοιρών. Θα έχει δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 200kg. Ητοι

προμήθεια του αναβατόριου και κάθε υλικό και μικρουλικό για την πλήρη τοποθέτηση παραδοτέο σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ύλικά

α)Ανελκυστήρας, ράγα, μηχανισμός (Τ.Ε)      τεμ   1,00x       9.000 =  9000,00

β)Μικρουλικά σύνδεσης 0,1 του α                   0,2x         9000 =   1800,00

Εργασία

                              τεχν (003)      h   30,00x      19,87 =    596,10

                              Βοηθ (002)      h   30,00x      16,84 =    505,20

                                                         ----------------------

                                                 Αθροισμα              11901,30
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 11.901,30

(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες εννιακόσια ένα και τριάντα λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9360.4.2 Προβολέαςr led εξωτερικού χώρου ισχύος 30W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας  για λαμπτήρες led 30W, φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 2000lm. Ο προβολέας αποτελείται

από κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής, που φέρει

πτερύγια ψύξεως.

Εμπρός καλύπτεται  με  καθαρό  γυαλί  ανθεκτικό  στις  μεταβολές  της θερμοκρασίας, που

στερεώνεται  σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο.

Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος με  ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με

κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο βαθμός  προστασίας  είναι IP 65 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Θα φέρει

πιστοποίηση CE και ROHS και διάρκεια ζωής 50.000 ώρες.

Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο,που

συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες.

Δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα ως ανωτέρω περιγράφεται,

περιλαμβανομένου του led chip και των οργάνων έναυσης(driver).

(1 τεμ)

Φωτιστικό σώμα όπως περιγράφεται πιό πάνω.

Τ.Ε.                                  τεμ    1,00x         30,00 =         30,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν   (003)  h    1,00x         19,87 =         19,87

                          Βοηθ   (002)  h    1,00x         16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             66,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,71

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9360.4.3 Προβολέαςr led εξωτερικού χώρου ισχύος 2Χ50W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας  για λαμπτήρες led 2Χ50W, φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 9000lm. Ο προβολέας

αποτελείται από κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής,

που φέρει πτερύγια ψύξεως. Θα αποτελείται από δύο χωριστά module με δυνατότητα διαφορετικής

στόχευσης. Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που

θα στερεώνεται  σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο.

Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με  ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η στεγανότητα θα

επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο βαθμός  προστασίας  είναι IP 65 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Θα φέρει

πιστοποίηση CE και ROHS και διάρκεια ζωής 50.000 ώρες.

Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο,που

συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες.

Δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα ως ανωτέρω περιγράφεται,

περιλαμβανομένου του led chip και των οργάνων έναυσης(driver).

(1 τεμ)

Φωτιστικό σώμα όπως περιγράφεται πιό πάνω.

Τ.Ε.                                  τεμ    1,00x         130,00 =        130,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν   (003)  h    1,00x         19,87 =         19,87

                          Βοηθ   (002)  h    1,00x         16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            166,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 166,71

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά
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A.T. : 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\9372 Σώμα φωτισμού γηπέδων τεχνολογίας  led

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Σώμα φωτισμού κατάλληλο για φωτισμό γηπέδων και αθλητικών χώρων, τεχνολογίας led. Η κατανομή

της φωτιστικής εντάσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε το μέγιστο αυτής να επιτυγχάνεται σε μεγάλη

απόσταση από το φωτιστικό σώμα και όχι κάτω αυτόν. Η ισχύς του φωτιστικού θα είναι 400W . Ο

δείκτης χρωματικής απόδοσης θα είναι RCI>=70, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ έως 5500Κ

(κατ'επιλογήν της υπηρεσίας), τάση λειτουργίας 220V. Το βάρος του φωτιστικού σε καμία περίπτωση

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 14kg.

Ο χρονος ζωης των φωτιστικων είναι 50000 ωρες λειτουργιας, ενω η φωτεινη ροη (φωτεινη ισχυς)

της συστοιχιας των φωτιστικων θα ειναι μεγαλύτερη των 40000 lm. Ο συντελεστης ισχυος (power

factor) των φωτιστικων LED θα ειναι μεγαλυτερος απο 0.9 (p.f >=0.9).

Τα τμήματα του φωτιστικού είναι τα εξής:

α) Το σωμα που είναι κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου ή από

πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυστερική

πούδρα. Ο προβολέας θα περιλαμβάνει δίχαλο στερέωσης από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και θα

φέρει σύστημα με ακίδα ή με βαθμονόμηση για σκόπευση.

β) Το διαφανή διαχυτήρα που θα είναι κατασκεασμένος από ειδική διαφανή πυρίμαχη ύαλο, ανθεκτική

σε μηχανικές καταπονήσεις. Ο συνδυασμός του διαχυτήρα και του σώματος πρέπει να είναι τέτοιος

ώστε να εξασφαλίζει προστασία ΙP65 κατά DIN 40050 ή ισοδύναμη κατά τους Διεθνείς κανονισμούς.

γ) Το driver του φωτιστικού.

Όλη η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι σύμφωνη με το διεθνές πρότυπο ΕΝ 6598-1.

Ολα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι σύμφωνα

με τους διεθνείς κανονισμούς. Τέλος η κατανομή του εκπεμπομένου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις

απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα CUT-OFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς.

Όλα τα ανωτέρω νοούνται τοποθετημένα, με την απαιτούμενη στόχευση, επί της πλατφόρμας του

ιστού. Πριν την τοποθέτηση θα παραδοθεί φωτοτεχνική μελέτη που θα αποδεικνύει τη συμφωνία με

τις ζητούμενες απαιτήσεις. Περιλαμβάνεται και η πιθανή κατασκευή νέας τραβέρσας, εφόσον η

υπάρχουσα κριθεί μη κατάλληλη ή ανεπαρκής. Επίσης περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων

προβολέων.

(1 τεμ)

Φωτιστικό σώμα γηπέδων όπως περιγράφεται πιό πάνω.

 (Τ.Ε.)                                  τεμ      1x     530    =        530,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν      (003)  h      3x      19,87 =         59,61

                          Βοηθ      (002)  h      3x      16,84 =         50,52

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            640,13

Ευρώ (Αριθμητικά) : 640,13

(Ολογράφως) : εξακόσια σαράντα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\9412 Αποξήλωση φωτιστικου σώματος φθορισμού οροφης  και μεταφορά του στην
αποθήκη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αποξήλωση  φωτιστικου  σώματος  φθορισμού οροφής και μεταφορά του στην

αποθήκη , δηλαδή διακοπή της τροφοδοτήσεως, αποξήλωση του φωτιστικού σώματος και

εξασφάληση των καλωδίων.

(1 τεμ)

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος  και μεταφορά του στην αποθήκη

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανοιγμένες σε εργασία      Τεχν      (003)  h    0,20x     19,87 =          3,97

                           Βοηθ      (002)  h    0,20x     16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,34

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\9416 Αποξήλωση κλιματιστικού σώματος τοίχου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Αποξήλωση κλιματιστικού σώματος τοίχου και επανατοποθέτησή του σε σημείο που θα υποδειχθεί από

την επίβλεψη, αφού προηγηθεί καθαρισμός και το απαραίτητο service. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα

λάβουν χώρα με τη δέουσα προσοχή ώστε να μην υποστούν ζημιά τα αποξηλωθέντα υλικά.

(1 τεμ)

Αποξήλωση κλιματιστικού σώματος τοίχου

Εργασία και λοιπές δαπάνες ανοιγμένες σε εργασία

                           Τεχν      (003)  h    1,0x     19,87 =         19,87

                           Βοηθ      (002)  h    1,0x     16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             36,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΑΤΕΚ 1 Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7125 100%

Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας  από οπτοπλίνθους ή τσιμεντολίθους με

καθαίρεση  του  επιχρίσματος  σε  συνολικό  πλάτος 40 εκ. εκατέρωθεν της ρωγμής,

καθαρισμός  των  ρηγματωμένων  αρμών της τοιχοποιίας σε βάθος 3 εκ., πλύσιμο των

αρμών  με  νερό  υπό  πίεση,  εισαγωγή  πλουσίου  τσιμεντοκονιάματος  των 450 kg

τσιμέντου  βαθειά μέσα στη ρωγμή, εξωτερικό αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα επίσης

των   450   kg   τσιμέντου   και   τελικό   επίχρισμα   τριφτό   τριβιδιστό   με

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα    1:2.   Περιλαμβάνεται   οριζόντια  μεταφορά  προϊόντων

καθαίρεσης  μέχρι  10  μέτρα.  Η εργασία αναφέρεται σε οποιαδήποτε στάθμη από το

έδαφος σε ύψος όμως από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 μέτρα.

(1 m μήκους ρωγμής)

Υλικά

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg

τσιμέντου                        (1445) m3     0,002x        58,89 =        0,12

β) Νερό και ικριώματα

σε ξυλεία πελεκητή                (201) m3    0,0006x          290 =        0,17

γ) Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  1:2   (1413) m3      0,01x        26,84 =        0,27

Εργασία

Δαπάνη μηχανημάτων και

λοιπές εργασίες ανηγμένες

σε εργατικά

                     Βοηθ         (002)  h      0,60x        16,84 =       10,10

                     Τεχ.         (003)  h      0,70x        19,87 =       13,91

                                                         -----------------------

                                                         Αθροισμα          24,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,57

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 23

Άρθρο : ΑΤΕΚ 2 Αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης της τοιχοποιίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7126 100%

Αποκατάσταση   έντονης   ρηγμάτωσης   της   τοιχοποιίας    από  οπτοπλίνθους  ή

τσιμεντοπλίνθους  χωρίς  αποσύνθεση  της τοιχοποιίας. Καθαίρεση του επιχρίσματος

σε  συνολικό  πλάτος  1,00  m  εκατέρωθεν  της ρωγμής, διεύρυνση των χειλέων της

ρωγμής   με  τοπικό  σπάσιμο  πλίνθων,  πλύσιμο  με  νερό  υπό  πίεση,  εισαγωγή

τσιμεντοκονιάματος  450  kg  τσιμέντου με πίεση βαθειά μέσα στη ρωγμή, εξωτερικό

αρμολόγημα  με  τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου. Τοποθέτηση κοτετσοσύρματος

βρόγχου  3/4  της  ίντσας  πολύ  τεντωμένου  σε επαφή με τον τοίχο στερεωμένο με

φουρκέτες  μπηγμένες στο κονίαμα των αρμών της τοιχοποιίας και κάλυψ του συνόλου

με  τσιμεντοκονίαμα  των  450  kg  τσιμέντου  σε ανάλογο πάχος. Τελευταία στρώση

πάχους  0,5  cm τριφτό τριβιδιστό με ασβεστοκονίαμα 1:2. Η εργασία αναφέρεται σε

οποιαδήποτε  στάθμη από το έδαφος σε ύψος όμως από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00
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μέτρα. Περιλαμβάνεται οριζόντια μεταφορά προϊόντων καθαίρεσης μέχρι 10 μέτρα.

(1 m μήκους ρωγμής)

Υλικά

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg

τσιμέντου                        (1445) m3     0,014x        58,89 =        0,82

β) Νερό και ικριώματα κλπ

σε ξυλεία πελεκητή                (201) m3    0,0006x          290 =        0,17

γ) Ασβεστοκονίαμα  1:2           (1413) m3     0,002x        26,84 =        0,05

δ) Φουρκέτες και κοτετσόσυρμα

ανηγμ. σε κοτετσόσυρμα            (289) m2      1,40x       1,0421 =        1,46

Εργασία

                     Τεχν         (003)  h      1,10x        19,87 =       21,86

                     Βοηθ         (002)  h      1,10x        16,84 =       18,52

                                                         -----------------------

                                                         Αθροισμα          42,88

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,88

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\22.65 Καθαίρεσις προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μετα προσοχής και
επανατοποθετηση τους μετα της συντήρησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Καθαίρεσις προστατευτικών κιγκλιδωμάτων παραθύρων, μεγέθους έως 5m2 και σε οιανδήποτε στάθμην

από το έδαφος, μετα προσοχής. Ήτοι καθαίρεση (με κοπή ή ξεβίδωμα ή ότι άλλο), συντήρηση

(τρίψιμο, αστάρωμα και βαφή) και επανατοποθέτησή τους.

(1 τμχ)

Εργασία          Tεχν              (003)  h    4x        19,87 =        79,48

                  Εργ              (001)  h    4x        15,31 =        61,24

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            140,72

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,72

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\22.66 Προετοιμασία εσωτερικού στέγης για εφαρμογή θερμομόνωσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Προετοιμασία εσωτερικού στέγης για εφαρμογή θερμομόνωσης. Περιλαμβάνεται η πλήρης απομάκρυνση

ξένων σωμάτων, ο πλήρης καθαρισμός του εσωτερικού της στέγης και γενικότερα κάθε απαιτούμενη

ενέργεια για την ανεμπόδιστη τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών. Περιλαμβάνεται και η πιθανόν

απαιτούμενη διάνοιξη εισόδου για το απρόσκοπτο πέρασμα υλικών και εργατών, μαζί με την πλήρη

αποκατάσταση στην πρωτέρα κατάσταση.

(1 τμχ)

Εργασία          Tεχν              (003)  h    25x        19,87 =       496,75

                  Εργ              (001)  h    25x        15,31 =       382,75

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            879,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 879,50

(Ολογράφως) : οκτακόσια εβδομήντα εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\22.67 Αποκατάσταση εισροών υδάτων εκ της κεραμοσκεπής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποκατάσταση εισροών υδάτων εκ της κεραμοσκεπής. Περιλαμβάνεται η απομάκρυνση των επικεραμώσεων

σε επιφάνεια έως 100m2, μετά προσοχής και η πλήρης αποκατάσταση της υπάρχουσας βλάβης.

Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικα που θα απαιτηθούν (π.χ.

διαπνέουσα μεμβράνη, ξυλεία, κεραμίδια, κ.λ.π.), καθώς και οι εργασίες για την πλήρη επαναφορά

στην πρωτέρα κατάσταση.

(1 τμχ)
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Εργασία          Tεχν              (003)  h    80x        19,87 =      1589,60

                  Εργ              (001)  h    80x        15,31 =      1224,80

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           2814,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.814,40

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά

A.T. : 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\65.18.05 Υαλοστάσια ξύλινα σταθερά ή ανοιγόμενα

Κωδικός αναθεώρησης:

Υαλοστάσια ξύλινα σταθερά ή ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα, μετά ή άνευ φεγγίτου,

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και σχεδίου απολύτως σύμφωνου με τα

υφιστάμενα (ως και σχέδιο μελέτης).

Θα είναι κατασκευασμένα από ξυλεία νιαγκόν ή μεράντι (ή αντίστοιχων ιδιοτήτων ξύλο), Α'

ποιότητας, προερχόμενη από φυτείες δασών (θα φέρει σχετική πιστοποίηση) και κρινόμενη κατάλληλη

για τις Ελληνικές καιρικές συνθήκες.

Θα φέρει διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα τρίτης γενιάς, διπλής σφράγισης, με ενδιάμεσο κενό 8 mm

το οποίο θα πληρώνεται με αέριο κρυπτό, εξωτερικό ενεργειακό υαλοπίνακα πάχους 4 mm με

εσωτερική επίστρωση χαμηλής εκπομπής (Low-e) και εσωτερικό υαλοπίνακα laminated 3+3 mm με

ενδιάμεση μεμβράνη PVB. Ο αποστάτης θα είναι από πολυαμίδιο ή άλλο αντίστοιχης μόνωτικής

ικανότητας υλικό, πληρούμενος από πυριτικά άλατα.

Η κατασκευή και τοποθέτηση θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας και τις

αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

Οι ξύλινες διατομές  θα είναι από αντικολλητή ή τρικολλητή ξυλεία και θα είναι βαμένες στα ίδια

χρώματα με τα υφιστάμενα, κατόπιν συνεννόησης με την επίβλέψη. Για την τελική βαφή θα

χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά βερνίκια με φίλτρα UV, που θα πληρούν τα πρότυπα περί ασφάλειας

παιχνιδιών και περί του αβλαβούς κατά την επαφή με σάλιο και ιδρώτα. Τα χρησιμοποιούμενα

συντηρητικά και μυκητοκτόνα θα φέρουν περιβαλλοντική πιστοποίηση (blueangel ή αντίστοιχη).

Ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση  ξύλινου κουφώματος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση:

-των γωνιών και όλων των υλικών και μικροϋλικών (καϊτια, τραβέρσες, περβάζια, αρμοκάλυπτρα,

νεροχύτη), συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων,

-των μηχανισμών και εξαρτημάτων ανοίγματος των κουφωμάτων (παραδοσιακά πόμολα -

μηχανισμοί,κλπ),

-του σκελετού κάσας πλαισίου (ψευτόκασα),

-των παρεμβυσμάτων σιλικόνης.

Περιλαμβάνεται τέλος κάθε απαιτούμενη εργασία αποκατάστασης των επιφανειών (μερεμέτια), η

σφράγιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη

περάτωση των εργασιών (π.χ. αποξήλωση ή επανατοποθέτηση μαρμαροποδιών).

Υλικά

Υαλοστάσιο                   (τ.ε) m2    1,00x    350        =            350,00

Υαλοπίνακας                  (τ.ε) m2    1,00x     40        =             40,00

Μικροϋλικά                   (τ.ε) m2    1,00x     60        =             60,00

Εργασία τοποθετήσεως

και μικροϋλικά στερε-

ώσεως εις      Τεχν       (003)  h    3,00x            19,87 =             59,61

               Βοηθ       (002)  h    2,00x            16,84 =             33,68

                                                      --------------------------

                                                  Αθροισμα                543,29

Ευρώ (Αριθμητικά) : 543,29

(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα τρία και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\65.18.101 Επισκευή - αναβάθμιση ξύλινης παραδοσιακής εξώθυρας

Κωδικός αναθεώρησης:

Επισκευή - αναβάθμιση ξύλινης παραδοσιακής εξώθυρας, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με ή

χωρίς υαλοστάσιο και φεγγίτη. Περιλαμβάνεται το όλο κούφωμα μαζί με την κάσα.

Οι σειρά των εργασιών έχει ως εξής:

-    Αποξήλωση της θύρας (με οιοδήποτε μέσο).

-    Αφαίρεση μεταλλικών μερών, τρίψιμο, λίπανση, βάψιμο και οιαδήποτε εν γένει εργασία για την

πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους.
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     Εάν ο μηχανισμός είναι κατεστραμένος, θα αντικαθίσταται με άλλον, κατά το δυνατόν όμοιο,

κατόπιν και της σχετικής εγκρίσεως της υπηρεσίας.

-    Ολική αφαίρεση παλαιάς βαφής, είτε με καύση, είτε με κατάλληλο διαλυτικό.

-    Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 120 & 150 κόκκων.

-    Αντικατάσταση κατεστραμένων μερών, με ξύλο όμοιων ιδιοτήτων με το υπάρχον.

-    Συντήρηση και επανατοποθέτηση διακοσμητικών στοιχείων.

-    Πλήρης αποκατάσταση των συνδέσεων (εντορμίες).

-    1ο χέρι, εμποτισμός με εμποτιστικό – μυκητοκτόνο.

-    2ο χέρι, βερνίκι – film πάχους 150 micron με πιστόλι (πατζούρια – εξώθυρες) και πινέλο τα

υαλοστάσια.

-    Αποχαρτάρισμα.

-    3ο χέρι, βερνίκι – film πάχους 150 micron με πιστόλι (πατζούρια – εξώθυρες) και πινέλο τα

υαλοστάσια.

-    Τοποθέτηση ένθετων παρεμβυσμάτων σιλικόνης.

-    Επανατοποθέτηση της θύρας, των μεταλλικών μερών αυτής, προσαρμογή και τοποθέτηση στο

κάσωμα. Εάν απαιτείται, τοποθετείται νέος μεντεσές της ιδίας μορφής.

-    Έλεγχος λειτουργικότητας.

Για την τελική βαφή θα χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά βερνίκια με φίλτρα UV, που θα πληρούν τα

πρότυπα περί ασφάλειας παιχνιδιών και περί του αβλαβούς κατά την επαφή με σάλιο και ιδρώτα. Το

χρώμα θα είναι ίδιο με το υφιστάμενο. Τα χρησιμοποιούμενα συντηρητικά και μυκητοκτόνα θα φέρουν

περιβαλλοντική πιστοποίηση (blueangel ή αντίστοιχη).

Η όλη επισκευή, αναβάθμιση και τοποθέτηση, θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας

και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

Περιλαμβάνεται κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό, καθώς και κάθε απαιτούμενη εργασία

αποκατάστασης των επιφανειών (μερεμέτια), η σφράγιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία

που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών. Περιλαμβάνεται και η πιθανή

χρήση υαλοπίνακα, τα χαρακτηριστικά του οποίου θα είναι όμοια με των τοποθετούμενων στα

υαλοστάσια.

Υλικά                        (τ.ε)       1,00x     50        =             50,00

Μικροϋλικά                   (τ.ε) m2    0,50x     50        =             25,00

Εργασία τοποθετήσεως

και μικροϋλικά στερε-

ώσεως εις      Τεχν       (003)  h    5,00x            19,87 =             99,35

               Βοηθ       (002)  h    5,00x            16,84 =             84,20

                                                      --------------------------

                                                  Αθροισμα                258,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 258,55

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα οκτώ και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.17 Επισκευή σαθρού επιχρίσματος

Κωδικός αναθεώρησης:

Επισκευή σαθρού επιχρίσματος οιουδήποτε μεγέθους και εις οιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας,

περιλαμβανομένων όλων των υλικών και των εργασιών έτσι ώστε να παραδοθεί άριστα διαμορφωμένη

επιφάνεια. Η επισκευή θα ακολουθήσει την κάτωθι σειρά εργασιών:

α) αποξήλωση των σαθρών σιβάδων και επιμελής καθαρισμός της επιφανείας,

β) αστάρωμα επιφάνειας με αστάρι υψηλής διείσδυσης,

γ) εφαρμογή ταχύπηκτου επισκευαστικού κονιάματος υψηλών αντοχών (σύμφωνα με EN 1504-3),

δ) εφαρμογή στρώσης ρητινούχου τσιμεντόστοκου (ΕΝ 1504-3),

ε) λείανση επιφάνειας και αστάρωμα επιφάνειας με αστάρι υψηλής διείσδυσης,

στ) εφαρμογή δεύτερης στρώσης ινοπλισμένου επιχρίσματος (ΕΝ 13499) 3,5 Kgr/m2,

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και οι διάφορες εργασίες τριψίματος,

ψιλοστοκαρισμάτων και μόρφωσης λείων επιφανειών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Υλικά

α) ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα            (Τ.Ε)       0,4x 19  x        0,58 = 4,41

β) αστάρι                                     (Τ.Ε)       0,07x             2,60 = 0,18

γ) ρητινούχος τσιμεντόστοκος                  (Τ.Ε)       1,30x2x           0,55 = 1,43

δ) αστάρι                                     (Τ.Ε)       0,07x             2,60 = 0,18

Εργασία

                     Τεχν                     (003) h     0,40x            19,87 = 7,95

                      Εργ                     (001) h     0,40x            15,31 = 6,12

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                20,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,27

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 39

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\79.40 Επένδυση οροφών (εντός στέγης) με πλάκες ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα
πάχους 60 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7940 100%

Επένδυση οροφών (εντός στέγης) με πλάκες ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα πάχους 60 mm, σύμφωνες με

το ΕΝ13162,κλάσης πυραντίστασης Α1,στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου. Η

τοποθέτηση θα γίνει εντός της υπάρχουσας οροφής και το πέρασμα εντός αυτής θα γίνει από τις

υπάρχουσες καταπακτές. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και κάθε απαιτούμενη εργασία

για την ολοκλήρωση της πλήρους κατασκευής συμπεριλαμβανομένων των σταλιών και λοιπών δυσκολιών

που θα προκύψουν λόγω της στενότητας του χώρου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επενδυμένης επιφάνειας.(m2).

Υλικά

α) Πλακές μονωτικού 5εκ                   (Τ.Ε)         1,0x     14,50 =   14,50

Εργασία

                     Τεχν       (003)   h     0,20x       19,87 =           3,97

                      Εργ       (001)   h     0,20x       15,31 =           3,06

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                21,53

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,53

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πενήντα τρία λεπτά

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΚΑΛΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Λ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ Ν\8158 Αντικατάσταση θερμαντικού σώματος1 04-01-03-00

ΑΤΗΕ Ν\8158.10 Μεταφορά θερμαντικού σώματος2

ΑΤΗΕ Ν\8158.20 Αντικατάσταση σωληνώσεων κεντρικών στηλών3

ΑΤΗΕ Ε\8210.1.10 Ανιχνευτής κίνησης οροφής τεχνολογίας μικροκυμμάτων4

ΑΤΗΕ Ε\8210.1.11 Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος τεχνολογίας υπερύθρων5

ΑΤΗΕ Ε\8210.1.12 Ανιχνευτής κίνησης για φωτισμό WC6

ΑΤΗΕ Ε\8446 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel εσωτερικού
βρόγχου, 33/900

7 04-01-03-00

ΑΤΗΕ Ν\8446 Πλήρες σετ θερμοστατικής βαλβίδας θερμικού κυκλώματος με
προστατευτικό κάλυμα

8 04-01-03-00

ΑΤΗΕ Γ\8534.2 Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter
ψυκτικής ισχύος 12000 Btu/h

9

ΑΤΗΕ Γ\8534.4 Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter
ψυκτικής ισχύος 24000 Btu/h

10

ΑΤΗΕ Ν\8693.30 Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα
συμπύκνωσης 200.000Kcal/h, πλήρες

11 04-09-02-00 04-09-02-00Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων*

ΑΤΗΕ Ν\8694 Καθαίρεση πλήρης λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα12 15-02-02-02

ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.11 Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 8W13

ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.12 Φωτιστικό σώμα οροφής led 36W14

ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.16 Φωτιστικό σώμα οροφής led 50w τύπου καμπάνα15

ΑΤΗΕ Μ\9001.1 Αναβατόριο σκάλας εσωτερικής ή εξωτερικής τοποθέτησης, για
διαδρομή με γωνία

16

ΑΤΗΕ Μ\9360.4.2 Προβολέαςr led εξωτερικού χώρου ισχύος 30W17

ΑΤΗΕ Μ\9360.4.3 Προβολέαςr led εξωτερικού χώρου ισχύος 2Χ50W18

ΑΤΗΕ Ε\9372 Σώμα φωτισμού γηπέδων τεχνολογίας  led19

ΑΤΗΕ Ε\9412 Αποξήλωση φωτιστικου σώματος φθορισμού οροφης  και
μεταφορά του στην αποθήκη

20

ΑΤΗΕ Τ\9416 Αποξήλωση κλιματιστικού σώματος τοίχου21

ΑΤΕΚ 1 Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας22

ΑΤΕΚ 2 Αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης της τοιχοποιίας23

ΝΑΟΙΚ 20.41 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα
μέσα πλήν αυτοκινήτων

24

Σελίδα 1 από 3* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Ω\20.42.01 Καθαρή μεταφορά προϊόντων  κατεδαφίσεων  και καθαιρέσων
με αυτοκίνητο απο την θέση του έργου προς την μονάδα
ανακύκλωσης

25

ΝΑΟΙΚ 22.30.01 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για
οπές επιφανείας έως 0,05 m2

26

ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων27

ΝΑΟΙΚ Κ\22.65 Καθαίρεσις προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μετα προσοχής και
επανατοποθετηση τους μετα της συντήρησης

28 15-02-02-02

ΝΑΟΙΚ Κ\22.66 Προετοιμασία εσωτερικού στέγης για εφαρμογή θερμομόνωσης29 02-01-01-00

ΝΑΟΙΚ Κ\22.67 Αποκατάσταση εισροών υδάτων εκ της κεραμοσκεπής30 03-05-01-00

ΝΑΟΙΚ Ω\65.18.05 Υαλοστάσια ξύλινα σταθερά ή ανοιγόμενα31 03-08-01-00

ΝΑΟΙΚ Ω\65.18.101 Επισκευή - αναβάθμιση ξύλινης παραδοσιακής εξώθυρας32 03-08-01-00

ΝΑΟΙΚ 75.31.04 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από
σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm

33 03-07-03-00 03-07-03-00Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους*

ΝΑΟΙΚ 77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή
στρώση ελαιοχρώματος

34

ΝΑΟΙΚ 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή
γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικοό χρώμα βάσεως νερού

35

ΝΑΟΙΚ Ν\77.17 Επισκευή σαθρού επιχρίσματος36 14-03-02-00

ΝΑΟΙΚ 78.21 Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο
ύφασμα

37

ΝΑΟΙΚ 79.70.01 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool
materials), εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου,
αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως

38

ΝΑΟΙΚ Μ\79.40 Επένδυση οροφών (εντός στέγης) με πλάκες ορυκτοβάμβακα ή
πετροβάμβακα πάχους 60 mm

39 03-06-02-03 03-06-02-03θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών*

ΝΑΥΔΡ 10.18 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών
σκυροδέματος

40

ΝΑΥΔΡ 10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με
χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης

41

Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΟΙΚ 1407 Υλικά πολτού ασβέστου

ΟΙΚ 1413 Υλικά ασβεστοκονιάματος 1 : 2

Σελίδα 2 από 3* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΟΙΚ 1445 Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 450 kg

       

Οι μελετητές

ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΚΑΛΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

       

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

        

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Λ.

Σελίδα 3 από 3



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ                 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                    
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

  Προϋπολογισμός      : 505.000,00  €                                                                       
Χρηματοδότηση: Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ    
   2014-2020» 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

1. Γ Ε Ν Ι Κ Α 
ΑΡΘΡΟ 1.1 - Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. 

Αντικείμενο της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών 
Όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις 
έγγραφες οδηγίες της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και πρόκειται να συσταθεί η σχετική 
εργολαβική σύμβαση.  
Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της Διακήρυξης και συμπληρώνονται με τους όρους των λοιπών 
Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.). 
Η συμμετοχή του εργολάβου στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 
σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 1.2 - Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης - Προδιαγραφές και λοιποί 
όροι εκτελέσεως των εργασιών 

Το τεχνικό κείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης της 
παρούσης Μελέτης. Οι κατηγορίες, τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών του έργου περιλαμβάνονται στον 
Προϋπολογισμό Μελέτης. Συμβατικές τιμές μονάδος των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας που θα 
περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου του έργου. Συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της 
εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση για την κατασκευή του έργου και 
αποτελείται από τη δαπάνη των εργασιών όπως αυτή διαμορφώνεται με την προσφορά του αναδόχου, από τη 
δαπάνη για γενικά έξοδα (Γ.Ε.) και όφελος εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδύλια για απρόβλεπτες δαπάνες και 
αναθεώρηση που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό Μελέτης και από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
που αναλογεί. 
Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π., που αναφέρονται στα 
εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 
Επίσης πέραν των πιο πάνω, η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σύμφωνα με τους όρους της _ απόφασης για απαλλαγή του 
έργου από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον υπάρχει τέτοια). Η 
ενημέρωση για την ύπαρξη των πιο πάνω και η γνώση του περιεχομένου αυτών αποτελεί συμβατική υποχρέωση 
του αναδόχου του έργου και ουδεμία άγνοια δικαιολογείται. 
Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο και ουδεμία απαίτηση εκ μέρους του για την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης 
γίνεται δεκτή. 
Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα 
απομακρύνονται από τη θέση του έργου και θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο σε θέσεις που επιτρέπονται από 
τα πιο πάνω, τηρουμένων των διατάξεων που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
σταθεροποίηση τους με κατάλληλη συμπύκνωση και οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα 
και αξιοποιήσιμες στην τελική διαμόρφωσή τους, προκειμένου να ολοκληρωθούν τυχόν έργα αποκατάστασης. 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 1.3 - Γενική ισχύς Τιμολογίου 

1.3.1 Στις τιμές του προϋπολογισμού και του Τιμολογίου της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές 
δαπάνες του αναδόχου» και στο σχετικό Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων, που έχει εγκριθεί με την Εγκύκλιο 
9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 
Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου δίδεται με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από εκτίμηση και 
συνδυασμό των μέσων που διαθέτει των πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι 
έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του, χωρίς να 
του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καμίας εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε 
ισχυρισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.4 - Σύμβαση 

Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στο τεύχος Διακήρυξης σε συνδυασμό με τα λοιπά 
τεύχη Δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο ανάδοχος: 
- Θα εκτελέσει τις εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, 
- Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 171 του Ν 4412/2016. 
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 105 και 135 του 
Ν. 4412/2016, στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

ΑΡΘΡΟ 1.5 - Εκχώρηση δικαιωμάτων - Υποκατάσταση 

Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) 
είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, η 
οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο 
τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του 
αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου.Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως 
εγκεκριμένου, με τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165 του Ν. 4412/2016, υποβάλλεται στη διευθύνουσα 
υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στα 
άρθρα 165 και 166 του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 1.6 - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηματοδότηση 

1.7.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι οι τιμές του Τιμολογίου δεν 
περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 
Το έργο Θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020" με ποσοστά 
συγχρηματοδότησης, 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς 
Πόρους, 
και οι πληρωμές του ανάδοχου θα υπόκεινται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις. Οι νόμιμες κρατήσεις 
καθορίζονται από τη πηγή χρηματοδότησης και από το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.7 - Κοινοποίηση Εγγράφων 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 135, 140 και 143 του Ν 4412/2016. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της Υπηρεσίας 
προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος της έδρας της Δ/νουσας Υπηρεσίας, 
γίνεται με όργανο της Υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. Κάθε 
κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Για την κοινοποίηση συντάσσεται 
σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση του ή τους τυχόν 
πληρεξούσιους.  
 

ΑΡΘΡΟ 1.8 - Ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμοί 

1.8.1 Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από την ισχύουσα για Δημόσια Έργα Νομοθεσία και πιο 
αναλυτικά ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη. 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν: 
Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/8-08-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" καθώς επίσης και ο Ν. 4278/2014. 
Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» όπως κάθε φορά ισχύει Ο Ν.4250/2014 
(ΦΕΚ 74 Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 



 

Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π. . 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» Ο Ν.4013/2011 
(ΦΕΚ Α' 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..." όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγειά' και άλλες διατάξεις 

Συμπληρωματικά ισχύουν και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον 
δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π. ., 
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.8.2 Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν : 
- Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 2221 Β), 
«Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε 
όλα τα Δημόσια Έργα 
- η Εγκ.26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
- Η υπ' αρ. ΔΚΠ/οικ/12111-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)» 
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟ 17 - Αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)» με την οποία προτείνονται 59 Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές ((ΠΕΤΕΠ) σε αντικατάσταση των 59 που αναστάλθηκαν Συμπληρωματικά των παραπάνω έχουν 
εφαρμογή τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (£ΕΝ) 
ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης^ΕΝΕΙΕφ ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα ^ΕΝ» ή ως 
«Κείμενα εναρμόνισης ^) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

1.8.3 Επιπλέον κατά σειρά ισχύος θα εφαρμόζονται: 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη 
και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές 
Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με 
γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 
που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ. .Ε) που αναφέρονται σε 
εργασίες οι οποίες θεματικά δεν περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαικά Πρότυπα (ΜΕΝ) που έχουν θεσπισθεί με την σχετική 
ΚΥΑ. 
δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές 150  (International Standards Organization)  και σε 
συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ 
 
1.8.4 Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές (όπως ισχύουν σήμερα) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα, με τον Ν.4281/14). 
1. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000) που 
εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελληνικός Αντισεισμικός 
Κανονισμός-ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 - (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα). 
2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 - Μέρος Α' Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα 
(ΦΕΚ 917/Β/2001) 
3. Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), καθώς και οι 
αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού κ.λπ. υλικών, 
σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ. 
4. Ο Ισχύων Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) 
5. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως ισχύει σήμερα. 
6. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
7. Οι διατάξεις της .Ε.Η. 
8. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 
9. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
10. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
11. Τα Π. . 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών» (ΦΕΚ 



193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα). 
12. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π. . 71/88», όπως ισχύουν μετά από την 
33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις. 
13. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγωγούς υψηλής 
τάσης της .Ε.Η. κ.λπ. 
14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους 
παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 
15. Τα ενιαία Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών που εγκρίθηκαν με την αριθ. Εγκύκλιο 9/2602-2013 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 
16. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 
17. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και κάθε 
άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 
18. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ. .Ε), στο μέρος που αυτές 
δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία. 
19. Το Π. . 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 
20. Το Π. . 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
21. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά 
τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 
22. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά 
τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 
23. Το ΦΕΚ 1312Β’ /24-08-10 περί αποβλήτων από εκσκαφέ και προϊόντα καθαιρέσεων.  
24. Ο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017) περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016 
25. Το ΦΕΚ 1746 19-05-17 περί «Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων». 

 

ΑΡΘΡΟ 1.9 - Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία 
κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε 
περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 1.10 - Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία αλληλοσυμπληρώνονται αλλά σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη 
Διακήρυξη: 

1) Το συμφωνητικό. 
2) Η Διακήρυξη. 
3) Η Οικονομική Προσφορά. 
4) Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5) Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές όπως περιλαμβάνονται στην αναφορά των ΕΤΕΠ στο αναλυτικό τιμολόγιο.  
7) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
8) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9) Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες 
τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα 
συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου. 
10) Το χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία 

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των παραπάνω: 
(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε. (ή του τ. Υ. .Ε.) 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.5.Ο. 

ΑΡΘΡΟ 1.11 - Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο - τήρηση των αστυνομικών διατάξεων 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, 
την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. 



 

Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν 
τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν 
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. Επιπροσθέτως, ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας 
άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και 
βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του 
δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός 
κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της 
υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 
Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το περιεχόμενο όλων 
των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν 
από αρχές της αλλοδαπής. 
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων, υποχρεούται 
ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των 
διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή 
κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 1.12 - Ευθύνη μελών κοινοπραξίας 

Η ευθύνη μελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 140 του Ν.4412/2016. 

2. Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Τ Η Σ  

ΑΡΘΡΟ 2.1 - Άδειες και εγκρίσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους 
αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή αλλαχού και που είναι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια 
Υπηρεσία. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) 
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων 
χρηματοοικονομικής φύσης. 
Ο Δήμος ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες 
για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής, ο 
Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο Δήμος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Ο νόμος καταλείπει στον Δήμο τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή όχι. 
2. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή 
κατάχρηση εξουσίας. 

Ο Δήμος αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και μόνο με 
τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή της 
άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

ΑΡΘΡΟ 2.2 - Ο Επιβλέπων 

Η επίβλεψη κατασκευής του έργου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παρ 3 του ΠΔ 437/1981. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει, ως επιβλέπων, τεχνικό υπάλληλο που θα 
παρακολουθεί το έργο και γενικά θα προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των 
έργων. Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των εργασιών και γενικά να τηρούνται οι όροι της 
σύμβασης και της παρούσας συγγραφής από τον ανάδοχο. 
Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και μετά από αυτή μέχρι της οριστικής παραλαβής, ο επιβλέπων 
κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή τμήματος αυτού δεν πληροί τους όρους της σύμβασης ή το έργο έχει 
ελαττώματα το αναφέρει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αυτή αφού διαπιστώσει κατόπιν επιθεώρησης 
τα ελαττώματα αυτά απευθύνει στον ανάδοχο ειδική διαταγή σχετικά με την αποκατάσταση τους μέσα σε 
εύλογη προθεσμία ή το ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες και πιθανόν 
και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό των ελαττωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 159 του 



Ν.4412/2016. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους εντεταλμένους για 
την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους συμβούλους, που τυχόν θα 
χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράμει και για όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική 
έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ 14 του Ν.4412/2016. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
τους ισχύοντες νόμους (βλ. και Άρθρο 3.1 της παρούσας «Υποχρεώσεις του Αναδόχου). 

ΑΡΘΡΟ 2.3 - Αντικατάσταση Επιβλέποντα 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του επιβλέποντα οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, 
χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να 
στοιχειοθετείται δικαίωμα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών. 
 
 
3. Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Σ 
 

ΑΡΘΡΟ 3.1 - Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/2016. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες 
προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη, τη διακήρυξη και 
προϋπολογισμό του έργου και την ΤΣΥ σε ό,τι αφορά τις μονάδες εργασίας και την τήρηση των τεχνικών 
προδιαγραφών, χωρίς καμιά παρέκκλιση χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. 
Οι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης και το νόμο, έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο 
για συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων 
συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Σχετικά με τις αυξομειώσεις εργασιών και τις 
νέες εργασίες ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/201. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει 
αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν 
βελτιώνουν το έργο. 
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια τα οποία δεν 
προβλέπονται από τη μελέτη και την Τεχνική περιγραφή, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και εγγράφως την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία για την περαιτέρω αντιμετώπιση τούτων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με πρωτοβουλία και ευθύνη δική του να βρει τα κατάλληλα για τα έργα μηχανήματα 
στον αριθμό και στο είδος που χρειάζονται για την έντεχνη και εντός της ολικής προθεσμίας, που προβλέπεται 
από το άρθρο 6.3 της παρούσας (Συνολική Προθεσμία), περάτωσης των εργασιών. 
Καμία παράταση της συμβατικής προθεσμίας ή πρόσθετη αποζημίωση πέραν των συμβατικών τιμών μονάδας 
αναγνωρίζεται σε περίπτωση δυσκολιών για την εξεύρεση μηχανημάτων, βλαβών ή αδυναμιών χρησιμοποίησης 
αυτών. Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κατέχουν το ανάλογο με το μηχάνημα δίπλωμα. Οι δαπάνες 
μεταφοράς των μηχανημάτων στους τόπους των έργων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις σχετικές με τους μισθούς, ημερομίσθια ασφαλιστικές εισφορές 
και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού το οποίο θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. Επίσης τον ανάδοχο επιβαρύνει η αξία των κάθε φύσεως υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (καύσιμα -λιπαντικά -εκρηκτικά, κ.λ.π.) τα μισθώματα των μηχανημάτων, μεταφορικών 
μέσων ως επίσης και όλα τα γενικά έξοδα αυτού. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων 
ασφάλειας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη 
προσωρινής σήμανσης έργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Φέρει δε ακέραια την ευθύνη για κάθε 
ατύχημα το οποίο ήθελε συμβεί, σε οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε. 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που προκαλείται από αυτόν ή το συνεργείο του στο Δημόσιο ή 
οποιονδήποτε τρίτο. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών, φέρει δε ακέραια την ευθύνη τυχόν εκρήξεως πυρκαγιάς από αιτία που σχέση θα έχει 
με το εργοτάξιο. 
Οι δαπάνες της επί του εδάφους εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, της κατασκευής σταθερών σημείων, 
εκτύπωσης σχεδίων, καταμετρήσεων εν γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση των οδών 
προσπελάσεως του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται για την κατασκευή και τοποθέτηση τις προσωρινής και αναμνηστικής πινακίδας 
πληροφόρησης του έργου, κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην εμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση από 
άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία ή από την ίδια την Υπηρεσία, ή και το προσωπικό αυτής ή 



 

κάθε άλλης αρχής που ασχολείτε με την εκτέλεση έργου μέσα στο ίδιο εργοτάξιο ή πλησίον αυτού. 
Η δαπάνη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών έχει υπολογισθεί στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου και για το 
λόγο αυτό καμίας άλλης πρόσθετης αποζημίωσης δικαιούται ο εργολάβος. 

ΑΡΘΡΟ 3.2 - Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης (αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι κατά τη φάση του 
διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο) να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία 
και να υποβάλλει γραπτώς τυχόν επισημάνσεις του και προτάσεις για συμπλήρωση, τροποποίηση ή 
βελτιστοποίηση των εργασιών και των μεθόδων υλοποίησης του έργου. Ο έλεγχος των διατιθεμένων στοιχείων 
με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν 
προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 3.3 - Διεύθυνση του Έργου από τον Ανάδοχο 

Η διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο στους τόπους κατασκευής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 139 του 
Ν.4412/2016. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι 
αποδεκτη από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της 
εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου 
έργου - ένας τεχνικός διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) ή ανώτατου τεχνολογικού 
εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΤΕΙ) 

Για το προσωπικό που αποτελεί την ελαχίστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη διευθύνουσα υπηρεσία 
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των 
εργαζομένων. 

ΑΡΘΡΟ 3.4 - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και όπως ορίζεται στο της Τεύχους Διακήρυξης. 
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 
υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.6 εδάφιο β του Ν. 4412/2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου περιορίζεται 
σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συμπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής 
συμπληρωματικών συμβάσεων, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το 
σύνολο της εγγύησης καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 3.5 - Νόμιμος εκπρόσωπος Αναδόχου 

Ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 138 και στο άρθρο 143 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα. Η διεύθυνση 
των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα 
κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού 
στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και 
το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. 
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 
Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών 
εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των Ανακεφαλαιωτικών 
Πινάκων, συμπληρωματικών συμβάσεων, των πιστοποιήσεων και της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης 
κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο 
τεχνικό που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ισχύουν τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 140 του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3.6 - Υπεργολαβία 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του Ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση μέρους του έργου, ο Ανάδοχος, σε κάθε 
περίπτωση, παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασμένες 
συνέπειες και ευθύνες σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν 4412/2016. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, προόδου, ολοκλήρωσης κτλ.) 
που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την 
εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύμβαση. 



ΑΡΘΡΟ 3.7 - Υποκατάσταση 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 164 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3.8 - Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο 

3.8.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων 
και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών 
ασθενειών κατά τη φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7 -9), Ν.4412/2016 (αρ 138 παρ. 7), Ν.3850/10 
(αρ. 42) (Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αρ. 
δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, 
κλπ.) 

3.8.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ) και να 
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ. 7) 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και 
ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες 
αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 
(αρ.138 παρ.8). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους 
ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 
305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 

Για τη σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς 
της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο 
εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει 
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

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

3.8.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 
γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 
εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο 
προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει και να υποβάλλει στη 
Δ/νση του έργου υπηρεσίας, εντός προθεσμίας 25 ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο ασφάλειας 
και υγείας (ΣΑΥ) και φάκελο ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) και να ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των 
ΣΑΥ - ΦΑΥ, τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το 
ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλείψεις που θα 
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με τη μεθοδολογία που θα εφαρμόσει 
στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, 
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός κλπ.) 

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την 
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/ 889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση ελεγκτικών αρχών. 



 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφαλείας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα 
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά 
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και στις ΥΑ: 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρθ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν: 
α. απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 
συνεργεία στην κατασκευή. 
β. οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαιτέρους κινδύνους: Π. . 305/96 (αρθ. 12 παράρτημα 
II) 
γ. απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.  

δ. για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο 
δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την 
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο α'του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-
11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 
Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/2016 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 
συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 

5. Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3.8.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
Α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους 
σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 παρ.4) 
Β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 έως 25) 

Γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της 
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν 
αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν. 3850/10 (αρ. 9). 

Δ . Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων 
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν 
ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 (αρ. 
43 παρ. 1α και παρ. 3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους 
ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια 
επιθεώρηση εργασίας. 



Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν. 
3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην επιτροπή Υγείας και 
Ασφαλείας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρομοίων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο 
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές 
και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά 
ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα 
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2α) 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2γ) 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9) 

3.8.3.3. Ημερολόγιο Μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο 
σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την ΥΑ 130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα Ή γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/ νουσας 
Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ότι αφορά τα 
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: ΠΔ 
1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 (αρ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-
2003. 

3.8.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολογίου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
σχετίζεται με το ΗΜΑ. 
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του 
ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων/ διαπιστώσεων 
στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

3.8.1 Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο_ εργοτάξιο. 

3.8.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV 
μέρος Α, παρ. 18.1) 

β. τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε 
να παρέχεται προστασία στους εργαζομένους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 
305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 
απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 
1073/81 (αρ.92-95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 6). 



 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής- διάσωσης και 
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη- αντιμετώπιση 
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων 
πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 
(αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ. 13 ,14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως: 
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, 
εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: ΠΔ 1073/81 (αρ. 102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β. 4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. Β.5261/190/97, ΠΔ 396/94, ΠΔ 
305/96 (αρ.9, παρ.γ). 

3.8.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση-εκφόρτωση 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 
οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

- Την Υ.Α. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: Οδηγίες σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Την ΚΥΑ αριθμ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ « Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και την τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ. 7-9 και αρ. 46) 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 
τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και η τροπ. αυτού Ν. 3542/07 (αρ. 43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των 
καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75- 84), ΠΔ 305/96 
(αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85- 
91), ΚΥΑ 8243/1113/9Ο ανάδοχος υποχρεούται : 1 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ.8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ.ΐν μέρος 
Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα II παρ. 4] , Ν. 2696/99 (αρ.32) και η τροπ. Αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης 
από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες : Ν.3850/10 (αρ.36-41), ΠΔ 82/10. 

3.8.4.3 Μηχανήματα έργων/εξοπλισμοί εργασίας – αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2) 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και 
διακίνησης υλικών),των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του 
λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, 
φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν. 1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 
και οι τροπ. Αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV 
μέρος Β τμήμα II παρ. 7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34,35). 

Β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ παρ. 7.4 και 8.5) και το 
ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 



1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ. 

8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, παρ.2.1) 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει το χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση- εγκατάσταση, 
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων 
σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ.4

α
 παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. 
παρ.7). 

3.8.5 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα 
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 

3.8.5.1 Κατεδαφίσεις: 

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

3.8.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ. 6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ, 
παρ. 10). 

3.8.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας-ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. Ιν μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4- 6,14). 

3.8.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

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

3.8.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές κλπ) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 



 

(αρ.12, παραρτ. Ιν μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.12). 
 
 

3.8.6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.9 - Διασφάλιση Ποιότητας - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 

3.9.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα που 
προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με την ΤΣΥ. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών 
απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει 
της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα είναι καινούργια, χωρίς 
ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά 
χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

3.9.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν την έναρξη του έργου, να εκπονήσει Πρόγραμμα 
Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.). 

3.9.2.1 Το Πρόγραμμα Ποιότητας θα ενσωματώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των 
συμβατικών τευχών και: 
1. θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες 
3. θα είναι σε πλήρη συμφωνία και θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου 

Α. Νόμοι Π. . 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Π. . 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Γ. Υπουργικές Αποφάσεις 

Π. . 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. . 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 



4. θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου 
5. θα καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε 
να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των 
στοιχείων για ένα συγκεκριμένο τμήμα του έργου και η συγκρότηση του μητρώου του έργου). 

Κατά τη φάση σύνταξης του Π.Π.Ε. πρέπει να γίνει συστηματική, σχολαστική και ολοκληρωμένη μελέτη των απαιτήσεων 
των συμβατικών τευχών, να εντοπιστούν έγκαιρα οι τυχόν ασάφειες στα συμβατικά τεύχη καθώς και πιθανές αντιφάσεις 
μεταξύ τους, να συζητηθούν μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ανάδοχου και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τις 
λεπτομέρειες κατασκευής του έργου, οι οποίες θα αποτυπωθούν επίσης στο Π.Π.Ε. 

Το Π.Π.Ε. ενός έργου πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές, ώστε να ανταποκρίνεται στην 
πραγματική κατάσταση του έργου (π.χ. τροποποίηση της μελέτης). 

3.9.2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Π.Ε.Ε. 
Μια ενδεικτική διάρθρωση των περιεχομένων του Π.Π.Ε. είναι η ακόλουθη: 

ΤΜΗΜΑ Ι 1. 
Εισαγωγή 
1.1 Αντικείμενο του Προγράμματος Ποιότητας 
1.2 Πολιτική Ποιότητας για το έργο 
1.3 Δομή Προγράμματος Ποιότητας 
2. Περιγραφή Έργου 2.1 Μέθοδοι 
κατασκευής 2.2 Έλεγχοι και Δοκιμές 
2.3 Χρονοδιάγραμμα εργασιών 
3. Χρησιμοποιούμενοι πόροι 
3.1 Ανθρώπινο Δυναμικό 
3.1.1 Οργανόγραμμα έργου 
3.1.2 Αρμοδιότητες κυρίων στελεχών 3.1.3 
Στελέχωση του έργου 3.2 Υλικά και υπηρεσίες 3.2.1 
Υλικά 3.2.2 Υπηρεσίες 3.3 Εξοπλισμός 

3.3.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός(μηχανήματα) 
3.3.2 Μετρητικός εξοπλισμός 
4. Διαχείριση 
4.1 Διαχείριση Εγγραφών 
4.1.1 Διαχείριση του Προγράμματος Ποιότητας 
4.1.2 Κωδικοποίηση εγγράφων εντύπων 
4.1.3 Δελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα 
4.1.4 Αρχειοθέτηση 
4.2 Μη συμμορφώσεις Διορθωτικές / προληπτικές ενέργειες 
4.3 Επιθεωρήσεις 
4.4 Ανασκοπήσεις 
5. Άλλα θέματα 
5.1 Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
5.2 Ασφάλεια και Υγεία 
5.3 Προστασία περιβάλλοντος 
6. Παραπομπές - Αναφορές 
6.1 Σχέδια 
6.2 Πρότυπα Κανονισμοί Τεχνικές Προδιαγραφές 
6.3 Σύνδεση με Σύστημα Ποιότητας αναδόχου 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 7. Προγράμματα Ενεργειών 
Το λειτουργικό τμήμα του Π.Π.Ε. αποτελούν τα προγράμματα ενεργειών, κάθε ένα από τα οποία αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο τμήμα ή σε συγκεκριμένη ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται για 
την κατασκευή του. 

Τα προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και δοκιμές του έργου. 

Στα προγράμματα ενεργειών: 

αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε τμήματος (π.χ. εκσκαφή βάθρων) ή λειτουργικής 
ενότητας (π.χ. κατασκευή άνω διάβασης) 
καθορίζονται τα σημεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών (Σημεία Στάσης για 
Έγκριση, ΣΣΕ) 
καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρμόζονται (π.χ. οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα, συμβατικές 



 

απαιτήσεις) 
περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνουν) 
καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή τν αποτελεσμάτων (π.χ. έντυπα εργαστηριακών 
δοκιμών, δελτία ελέγχου εργασιών κ.τ.λ.) 
καθορίζονται οι εμπλεκόμενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (π.χ. Ανάδοχος, Υπεργολάβος, Κύριος του 
Έργου, Τρίτος) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο Π.Π.Ε., ανάλογα με την έκταση και το περιεχόμενο τους, είναι δυνατό είτε να 
περιέχονται στο Π.Π.Ε. είτε να επισυνάπτονται σε Παραρτήματα που το συνοδεύουν. 

3.9.2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Π.Ε. 

Η σύνταξη και η κατ' αρχήν έγκριση του Π.Π.Ε. γίνεται από τον ανάδοχο μέσω των εσωτερικών του διαδικασιών. Στη 
συνέχεια το Π.Π.Ε. υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, σε δύο (2) αντίτυπα, μέσα σε διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο έλεγχος και η έγκριση από τις υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου πρέπει να καλύψουν με λεπτομέρειες όλα τα θέματα 
που, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα περιεχομένων, περιλαμβάνονται στο Π.Π.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 3.10 - Στοιχεία του πεδίου του έργου 

3.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων δι' υποβολής προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των 
γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις 
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, την διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 
υλικών την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, τις επικρατούσες 
μετεωρολογικές συνθήκες, την διαμόρφωση και κατασκευή του εδάφους, το είδος και την ποιότητα των ευρισκομένων 
στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) τα οποία θα 
απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και άλλα θέματα τα οποία καθοιονδήποτε 
τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό πάντα με τους όρους της 
σύμβασης. 
Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης καθώς και τα 
λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί 
με την διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει 
όλες τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τις ως άνω συνθήκες και όρους. 
Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν 
απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη που έχει, να συμμορφώνεται στις συμβατικές 
υποχρεώσεις του και δεν προκύπτει κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράταση προθεσμίας 
εξαιτίας αυτού του λόγου. 

3.10.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες 
εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π. . . Ο ανάδοχος οφείλει να λειτουργήσει εξαρχής με γνώμονα και σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00. 
Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες μετατόπισης αγωγών ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική 
ανάμειξη. Υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει την εκτέλεση ,των ως άνω εργασιών χωρίς δικαίωμα όμως 
ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης ή διαφόρων άλλων δυσχερειών που τυχόν εμφανιστούν κατά τις 
εργασίες αυτές. 

ΑΡΘΡΟ 3.11 - Ημερολόγιο του έργου 

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 146 του Ν 4412/2016. Κατά την εκτέλεση των έργων ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τηρεί ειδικό βιβλιοδετημένο διπλότυπο ημερολόγιο, το οποίο βρίσκεται στο εργοτάξιο και 
συντάσσεται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου. Στο ημερολόγιο αυτό αναγράφονται η ημερομηνία, οι καιρικές 
συνθήκες, κάθε πληροφορία σχετικά με τις εκτελούμενες εργασίες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν. 
4412/2016, ώστε κάθε στιγμή να μπορεί να γίνεται κατά προσέγγιση εκτίμησης της ποσότητας των εργασιών που 
έχουν εκτελεσθεί, τα τυχόν συμβάντα και τα μέτρα ασφαλείας που έχει πάρει ο ανάδοχος. Το ένα αποκοπτόμενο 
φύλλο περιέρχεται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών. 
Στο ημερολόγιο ο επιβλέπων μπορεί να καταχωρήσει κάθε εντολή ή παρατήρησή του σχετικά με την εκτέλεση των 
εργασιών. 



ΑΡΘΡΟ 3.12 - Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργολαβικό αντάλλαγμα επαρκεί για 
την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιμήσει με επάρκεια τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς 
και τους χρόνους που απαιτούνται: 
- για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα εισάγουν από το εξωτερικό. 
- για τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις περαιτέρω μελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες 
έκδοσης των κάθε φύσης αδειών. 

ΑΡΘΡΟ 3.13 - Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα δύο προηγούμενα άρθρα 3.12 και 3.14 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 3.14 - Προσβάσεις και άλλες υποδομές 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα δικαιώματα για προσωρινές ή/και 
ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδομές είτε στα εργοτάξια είτε εκτός 
αυτών, είτε να μισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδομές, εφόσον απαιτείται, για την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, μηχανήματα, 
εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα 
είναι ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.15 - Αποφυγή όχλησης 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα και, σε 
ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. 
Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια 
καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από 
τρίτους κτλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.16 - Μεταφορά εξοπλισμού και υλικών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3.17 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.17 - Εξοπλισμός Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα 
μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. 
Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και συσκευές για την 
εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. 
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή τα μηχανικά και λοιπά 
μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη και έντεχνη περάτωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, μέσα σε 15μερη προθεσμία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή 
ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την 
Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. 
Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής του έργου, όπως αυτός προκύπτει από τα 
συμβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόμισή του στο 
έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. 
Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούμενα στην Υπηρεσία τους τύπους των μηχανημάτων 
με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων 
δημοπράτησης και τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της προσφοράς. 
Επίσης, με ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει πλήρως όλες τις προβλεπόμενες 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ή/και 
ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. 
Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη τους περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στα κονδύλια των τιμών της προσφοράς του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 3.18 - Προστασία του περιβάλλοντος 

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία: 
α. Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 



 

δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο κλπ. 
β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου ως συνοδά έργα νοούνται: 
Δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, συγκέντρωσης 
ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, εγκαταστάσεις κοκκομετρικού διαχωρισμού, κ.λπ.  

γ. Τα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να 
κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται:  
α. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος,  
β. Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης, 
γ. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής,  
δ. Λήψη καταλλήλων μέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο της 
κατασκευής των έργων, ώστε να μην υπάρξει καμιά παρέμβαση στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον, εκτός από την 
απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει αυστηρά να καθορισθεί εκ των προτέρων. 
Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. Για την 
καταστροφή δασικών περιοχών, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρμόδιας Αρχής. Μετά 
το πέρας του Έργου θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση. 
Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, αυτά θα γίνουν με τη 
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και μόνο μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
Υπηρεσίας και θα απομακρυνθούν εντελώς μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, αποκαθιστώντας πλήρως 
το περιβάλλον. 
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο, 
απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι 
μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κ.λπ.). 
Επισημαίνεται, ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των παραπάνω και στην περίπτωση 
υπεργολάβων ή μισθωμένων αυτοκινήτων. 
Σχετικά με τα παραπάνω, η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει περιορισμούς ή / και τροποποιήσεις στο μικτό ή / και καθαρό  
φορτίο των οχημάτων, στις διαδρομές αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 3.19 - Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης 

Όσον αφορά την διαχείριση των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθαλάμους , χώρους απόθεσης ο 
ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται οι 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 1428/84 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/84» και όπως 
ισχύει, καθώς και κάθε μεταγενέστερη σχετική διάταξη . Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση 
της καταλληλότητάς του. 
Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε 
ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι 
τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνουν κατά ανηγμένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου από 
όλους τους διαγωνιζόμενους κατά το στάδιο των προσφορών. 
Η απόθεση των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων 
επέμβασης, θα απομακρύνονται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους απόθεσης απορριμάτων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) 
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές , 
κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης του έργου να συμβληθεί με εγκεκριμένο 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και να υποβάλει Θεωρημένο από το σύστημα Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων. 
Επίσης ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του άρθρ. 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, μετά την αποπεράτωση των 
εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέσει στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής 
των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Οι δαπάνες των ανωτέρω παραγράφων είναι 
ανηγμένες στις τιμές των άρθρων της μελέτης και ουδεμία αποζημίωση δεν καταβάλετε στον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.20 - Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες δικές του και πριν την παράδοση προς χρήση ενός τμήματος του έργου ή 
ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει κάθε προσωρινή εγκατάσταση γύρω από το έργο(απορρίμματα, 
μηχανήματα υλικά κ.λ.π.) και γενικά κάθε βοηθητικό έργο το οποίο ήθελε αποδειχθεί άχρηστο η επιζήμιο από την 
Υπηρεσία. 



Επίσης να ισοπεδώσει το έδαφος, όπου ήταν εγκαταστημένα, να παραδώσει δε τελικά καθαρές εγκαταστάσεις, καθώς και 
τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο. 
Γενικά να μεριμνήσει για κάθε απαιτούμενο για την παράδοση του έργου εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία αυτού 
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας, στην άρση 
κάθε κατασκευής προστατευτικής, που είχε πραγματοποιηθεί προς αποφυγή ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λ.π. σε 
ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα ως 
και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων. 
Εάν σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην 
έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και 
εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόμενη πληρωμή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέρα από τη μη έκδοση βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου, ή 
τμήματος αυτού εξαιτίας αυτού του λόγου. 

ΑΡΘΡΟ 3.21 - Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής Συντήρησης των Έργων 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 και 171 του Ν. 4412/2016. 
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του, 
σύμφωνα με τα άρθρα 157 παράγραφος 1 και 171 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου 
ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. 
Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να 
τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση μέχρι την παραλαβή τους και να 
επιδιορθώνει, με δαπάνη του, κάθε φθορά που προέρχεται από διάφορες αιτίες. Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει 
να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες, από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται με το άρθρο άρθρου 171 του 
Ν.4412/2016. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 171 και 172 του Ν.4412/2016. Κατά τη διάρκεια του χρόνου 
εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες αποκατάστασης, τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ' αυτόν, όσο 
και τυχόν άλλων συμπληρωματικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωμα, οδοστρωσίας 
ασφαλτικής επίστρωσης, συμπληρωματικής στρώσεως ερεισμάτων κ.λ.π.), πάντα μέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον 
οι φθορές και γενικά ζημιές που οφείλονται σε αιτίες πλημμελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ' 
αυτόν. 

ΑΡΘΡΟ 3.22 - Μητρώο έργου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3.23 - Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 

Σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών 
εμφανισθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης, ο ανάδοχος υποχρεούται να σταματήσει αμέσως τις εργασίες και 
να ειδοποιήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 3.24 - Δαπάνες ανατύπωσης συμβατικών τευχών και Διακήρυξης Δημοπρασίας 

Οι δαπάνες για την ανατύπωση των συμβατικών τευχών, οι δαπάνες για την δημοσίευση της διακήρυξης, αρχικής και 
τυχόν επαναληπτικών, καθώς και τα υλικά για την τήρηση στοιχείων του έργου (φάκελοι στοιχείων, τεύχη ημερολογίων, 
τεύχη επιμετρητικών κλπ.) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.



 

 
4. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

 

ΑΡΘΡΟ 4.1 - Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

Η πρόσληψη του εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού (ελληνικού ή αλλοδαπού) και οι όροι εργασίας τους 
διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 4.2 - Προσωπικό Αναδόχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ 4 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό οργανόγραμμα 
εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την 
ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ 8 όπως του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να 
διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των 
συνεργείων του αναδόχου. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον 
τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 4.3 - Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισμού Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία μηνιαία κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί στο έργο 
(ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα) καθώς και του μηχανικού εξοπλισμού (είδος, 
δυναμικότητα, πλήθος, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα). Οι υπόψη καταστάσεις θα υποβάλλονται μηνιαία, σε 
μορφή που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, μέχρι την οριστική παραλαβή των έργων. 

ΑΡΘΡΟ 4.4 - Ανάρμοστη συμπεριφορά 

Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε 
ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του 
προσωπικού του και για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και προστασίας προσώπων και περιουσιών στους 
εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς. 

 
 
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5.1 - Τρόπος εκτέλεσης 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος με δική του δαπάνη για 
την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη μεταφορά τους από τις πηγές 
προμηθείας τους, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της εγκεκριμένης 
μελέτης, καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του, οι εργασίες ή τμήμα 
τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν 
συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, τότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 159 του Ν 
4412/2016. 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της Υπηρεσίας στον τόπο του 
έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές 
εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί 
ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 

ΑΡΘΡΟ 5.2 - Πινακίδες του έργου που κατασκευάζεται 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που 
εκτελείται με την επωνυμία του Κυρίου του έργου, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής. Αν το έργο 



 

χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους θα τοποθετηθεί και η πινακίδα της Ε.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ΕΚ 1828/2006), καθώς και μόνιμη αναμνηστική πλακέτα μετά το πέρας του έργου. 
Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη - εκτέλεση - πέρας) και την προσκόμισή τους πριν την 
έκδοση βεβαίωσης περαίωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5.3 - Πηγές λήψης υλικών - ποιότητα και προέλευση υλικών 

5.3.1 Αν δεν καθορίζονται από τη σύμβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί έγκαιρα στην 
εξασφάλιση κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού και να δηλώσει στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία τις πηγές που θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο 
υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. 
Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντας 
κανονισμούς και προδιαγραφές των σχετικών Υπουργείων, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας. 
Θα είναι αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, 
τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. 
Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των έργων, ο ανάδοχος 
δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες 
αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή 
ακαταλληλότητα των υλικών, που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα 
υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός 
φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια, που θα συμβεί στα υλικά αυτά. 
 
 
5.3.2 Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία, ως εξής: 

1. Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία τεχνικά φυλλάδια και 
προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα. 
2. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκομίζονται στην 
Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. 
Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του 
έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου. 
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα ή συσκευή, που δεν είναι σύμφωνα 
με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 
Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή, η δε επίβλεψη 
θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών μηχανημάτων συσκευών κ.λπ., να υποβάλλει στην 
Δ/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την 
ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 5.4 - Επιθεώρηση 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 138 παρ.14 και στο άρθρο 179 του Ν. 4412/2016 όπως 
ισχύουν σήμερα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά με την 
ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, 
το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα με τους 
εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους 
μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισμού, των 
μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά 
όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, τους ανακεφαλαιωτικούς 
πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, 
μετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

ΑΡΘΡΟ 5.5 - Απόρριψη 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5.6 - Επανορθωτικές εργασίες 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 και στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016. 
 



 

6. ΕΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 6.1 - Έναρξη εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και οι 
συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6.2 - Προθεσμία Περάτωσης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6.3 - Συνολική προθεσμία - Τμηματικές Προθεσμίες 

Για την περάτωση όλου του έργου η συνολική προθεσμία είναι έξι  (6) μήνες από την ημέρα που θα ορισθεί 
στην υπογραφόμενη σύμβαση. Σε αυτή την προθεσμία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος εγγύησης του έργου, ο 
οποίος ορίζεται στο άρθρο 3.21 της παρούσας. 
Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον ανάδοχο της παρούσας συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι 
καθοριζόμενες με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 ρήτρες. Τα ως άνω ποσά ποινικών ρητρών θα 
παρακρατούνται από τις πιστοποιήσεις του έργου. 
Εκτός της συνολικής προθεσμίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις παρακάτω τμηματικές 
ενδεικτικές προθεσμίες : 
1η Τμηματική προθεσμία : Όχι αργότερα από ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης από τον 
ανάδοχο ολοκληρώνονται , υποβάλλονται η/και παραδίδονται : 

1. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. 

2. Το πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας. 

3. Αποπεράτωση των απαιτούμενων προκαταρκτικών εργασιών των σχετικών με την εγκατάσταση του 
αναδόχου (Καθαρισμός, περίφραξη εργοταξίου εργοταξιακές παροχές και κατασκευές 
εξυπηρέτησης). 

4. Τα πιστοποιητικά ποιότητας των προς ενσωμάτωση υλικών στο έργο για έγκριση από την Υπηρεσία.   
 

2η Τμηματική προθεσμία : Αποπεράτωση όχι αργότερα από πέντε (5) μήνες από την ολοκλήρωση της 1
ης

 
τμηματικής προθεσμίας, όλων των συμβατικών εργασιών του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.4 - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το 
"Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου" μέσα σε προθεσμία που ορίζεται και η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου και το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Αναλύει ανά 
μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν. 
Συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των 
ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6.5 - Παράταση προθεσμίας περάτωσης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 παρ. 8, 9 και 10, άρθρο 157 παρ. 8 και άρθρο 160 παρ. 7 του Ν. 
4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.6 - Καθυστερήσεις με υπαιτιότητα των Αρχών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 136 και 137 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες: α. Ο 
Ανάδοχος ακολούθησε επιμελώς τις διαδικασίες και κανονισμούς που ορίζονται από τις Δημόσιες Αρχές της 
χώρας και β. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και 

γ. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι μη προβλέψιμη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, 
Εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή 
παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6.6 (Παράταση Προθεσμίας περάτωσης) της παρούσας. 



 

ΑΡΘΡΟ 6.7 - Ρυθμός προόδου εργασιών 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και όποτε κριθεί απαραίτητο από τον ανάδοχο ή την υπηρεσία, θα 
συγκαλείται σύσκεψη μεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου, για καταγραφή 
προβλημάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος 
κατασκευής και λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να μην επηρεαστούν οι τμηματικές ή άλλες 
χρονικές προθεσμίες του έργου. Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται επίσημα πρακτικά, τα οποία θα 
συμπεριληφθούν στο τελικό μητρώο του έργου. 
Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγματική πρόοδος των εργασιών 
υπολείπεται της αναμενόμενης ή της προγραμματισμένης, κατά το άρθρο 6.4 (Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής) 
της παρούσας, και εφόσον δεν οφείλεται σε αιτία που θα αντιμετωπιστεί κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 6.5 
(Παράταση προθεσμίας περάτωσης) της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται με εντολή της Υπηρεσίας να 
υποβάλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος 
θα περιγράψει τις προτεινόμενες μεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών 
και την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τις υπόψη προτεινόμενες μεθόδους, οι 
οποίες μπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθμού προσωπικού και του εξοπλισμού 
ή άλλες τροποποιήσεις, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 6.8 - Ποινικές ρήτρες 

Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

6.8.1 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης, ποινική ρήτρα ίση με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του 
έργου που επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής προθεσμίας που 
προβλέπεται στην άρθρο 6.3 (Συνολική προθεσμία) της παρούσας. 
Για τις επόμενες ημέρες, μέχρι ακόμα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής προθεσμίας που 
προβλέπεται στην άρθρο 6.3 (Συνολική προθεσμία) της παρούσας, ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα υπέρβασης 
ίση με είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

6.8.2 Επιβολή ποινικών ρητρών 
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον 
αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις 
ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν 
εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις. 
Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που τυχόν προβλέπονται 
για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της παρούσας και των λοιπών συμβατικών 
τευχών. 

ΑΡΘΡΟ 6.9 - Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης - Έκπτωση αναδόχου - Αποζημίωση 
αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης 

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 160, 161, 162 & 163 του Ν. 4412/2016.



 

 

7. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 7.1 - Επιμέτρηση και Πιστοποίηση 

Οι επιμετρήσεις διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 4412/2016. 
Οι επιμετρήσεις των εργασιών υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο είκοσι (20) 
ημέρες μετά το τέλος του επόμενου της εκτελέσεως τους μηνός. 
Δύο μήνες (2) το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλει στην διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική» 
επιμέτρηση σύμφωνα με το όσα ορίζονται στο άρθρο 151 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση επιβάλλεται σε βάρος 
του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών επί του 
συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 151 παρ6 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7.2 - Τροποποίηση και Προσαρμογές 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα 

ΑΡΘΡΟ 7.3 - Περιεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανών Προϋπολογισμού 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες που δύνανται να πληρωθούν εκ του κονδυλίου τούτου, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
Δεν περιλαμβάνονται και δεν δύνανται να πληρωθούν δαπάνες για εργασίες μετατόπισης δικτύων 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, αρχαιολογικές έρευνες, δαπάνη απαλλοτριώσεων, μελέτες κλπ 

ΑΡΘΡΟ 7.4 -Αναθεώρηση τιμών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 7.5 - Επί έλασσον δαπάνες 

Δύναται να γίνει χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και τα 
όσα ορίζονται στη διακήρυξη του έργου και συγκεκριμένα στο άρθρο 11.4 αυτής. 
 
 
8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
 
8.1.1 Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 

Οι συμβατικές τιμές μονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες κατά το κατά νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και 
εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και 
έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άμεσες ή έμμεσες και, με την 
επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιμών κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου 
για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. 
Κάθε τιμή μονάδας ή/και κατ' αποκοπή τίμημα της προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις κάθε είδους 
επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιμές μονάδας 
που τυχόν θα εφαρμοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και 
λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και, 
προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήμου όπου 
ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του 
έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαμβάνεται η κράτησης ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρθ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Δήμο της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) 

8.1.2 Τιμές μονάδος νέων εργασιών 



 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο, όπως θα μελετηθεί κατά είδος και ποσότητες από την 
Υπηρεσία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη νέων τιμών μονάδας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 156 
παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 
Για τις νέες τιμές θα εφαρμοσθούν τα εγκεκριμένα συμβατικά τιμολόγια, τα ενιαία τιμολόγια Έργων 
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου, και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών 
Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών που εγκρίθηκαν με τη Δ11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 Β) απόφαση 
του Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., όπως ισχύουν σήμερα, οι αναλύσεις τιμών που ισχύουν, καθώς και τα 
περιγραφικά τιμολόγια. 

         ΑΡΘΡΟ 8.2 - Προκαταβολή 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής έως 10% της συμβατικής αξίας στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο αρ. 242 του Ν. 4072/2012 καθώς και το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 
 

ΑΡΘΡΟ 8.3 - Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις 

Σε ό,τι αφορά του λογαριασμούς και τις σχετικές πιστοποιήσεις εργασιών ισχύουν τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 152 του Ν.4412/2016. 
Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου βάσει πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Η πιστοποίηση συνοδεύεται 
απαραιτήτως από συνοπτική επιμέτρηση των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. 
Στην επιμέτρηση καταχωρούνται, ανακεφαλαιωτικά από την έναρξη του έργου, οι ποσότητες για κάθε είδους 
εργασίες όπως περιγράφονται στο συμβατικό ημερολόγιο. 
Οι τιμές μονάδας βάσει των οποίων καταβάλλεται η δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών είναι αυτές που 
επιτεύχθηκαν κατά τη δημοπρασία και υπάγονται ως προς την αναθεώρησή τους στις διατάξεις του άρθρου 
153 του Ν. 4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8.4 - Αίτηση για λογαριασμό - έκδοση λογαριασμού /πιστοποίηση 
ενδιάμεσης πληρωμής- πιστοποίηση τελικής πληρωμής 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Άρθρου 152 Ν. 4412/2016. Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το 
Άρθρο 152 Ν. 4412/2016. 
Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κτλ. (κατά του όρους των συμβατικών 
τευχών), αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό. 
Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Η 
σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγμένη στην προσφορά του. 

ΑΡΘΡΟ 8.5 - Χρονοδιάγραμμα τμηματικών πληρωμών 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται στη 
διευθύνουσα υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα. 

ΑΡΘΡΟ 8.6 - Εξοπλισμός και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 . 

ΑΡΘΡΟ 8.7 - Πληρωμές - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016. Η πληρωμή του εργολαβικού 
τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ. 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 
ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρθ. 375 παρ. 7 
του Ν. 4412/2016. 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαρτήτως τους φόρους, τέλη, δασμούς, εισφορές ή άλλες νόμιμες 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται του ειδικού φόρου επί των 
εισαγομένων από το εξωτερικό κάθε φύσεως υλικών και εφοδίων. Επίσης δεν απαλλάσσεται των υπέρ Ι.Κ.Α 
εισφορών του ως και των εισφορών του σε διάφορα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία. 
Τον ανάδοχο βαρύνει η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 8.8 - Καθυστέρηση πληρωμών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 137 και άρθρο 152 παρ. 9 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ 8.9 - Πληρωμή κρατήσεων/επιστροφή εγγυήσεων 

Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου, θα προσκομίζονται από 



 

τον Ανάδοχο, τα σχετικά δικαιολογητικά. 
Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8.10 - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.11 - Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ13 του Ν 4412/2016 και το άρθρο 172 παρ. 4 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.12 - Λήξη ευθύνης εργοδότη 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν 4412/206. 

ΑΡΘΡΟ 8.13 - Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8.14 - Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.15 - Δικαίωμα του Κύριου του Έργου για διάλυση της Σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016.
 
9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 9.1 - Διοικητική παραλαβή προς χρήση 

 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 169 και στο άρθρο 157 (παρ.1 και παρ.10) του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9.2 - Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου 

Πραγματοποιούνται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από την προϊσταμένη αρχή , αφού προηγουμένως η 
διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής 
επιμέτρησης. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, 
από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει 
το έργο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα όσα ορίζονται το άρθρο 170 και το άρθρο 172 του Ν 4412/2016. 

10. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 10.1 - Εγγυήσεις 

Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 3.4 
(Εγγύηση καλής εκτέλεσης κλπ), 8.2 (Προκαταβολή), 8.4 (Αίτηση για λογαριασμό κλπ) της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 10.2 - Ευθύνη Αναδόχου 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τόσο 
για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο 
Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον 
Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 
Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της παρούσας 
και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων 
ορίζονται στο άρθρο 11.1 (Ασφάλιση προσωπικού) της παρούσας. 
Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της Υπηρεσίας και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγμένα στοιχεία των μόνιμων έργων, 
διατηρείται όμως η ευθύνη του κατά το άρθρο 2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας και στις 
κατασκευαστικές μεθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης των έργων. 



 

Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον 
τόπο του έργου, έχει ισχύ και το άρθρο 157 παρ1 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. Οποιεσδήποτε 
αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε 
υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του 
Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν τεύχος 
(άρθρο 1.6 Προδιαγραφές και Κανονισμοί) και στην ΤΣΥ αλλά και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών 
σχετικών έργων. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, 
δανειοθάλαμοι, λατομεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει 
καλυφθεί από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό 
του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αμέλεια η υπαιτιότητά του. 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος εργαλείου κτλ. που 
ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα 
μέτρα. Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ., που ανήκει σε 
αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη 
ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του 
αποζημίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που 
επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στην παρούσα και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΣΥ. 
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

ΑΡΘΡΟ 10.3 - Ευθύνη του Δήμου 

Η ευθύνη του Δήμου κατά την εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 1.5 (Ισχύουσες 
διατάξεις) και στο άρθρο 2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
σε περίπτωση και κατά το βαθμό που δεν καλύπτονται από ενδεχόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ο Δήμος 
αναλαμβάνει τους κινδύνους για ζημιές προκαλούμενες από αποδεδειγμένη υπαιτιότητά του και από τις 
αιτίες που ορίζονται στο άρθρο 12.1(Ορισμός ανωτέρας βίας) της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 10.4 - Συνέπειες ευθυνών του Δήμου 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα υποστούν ζημιές, 
προκαλούμενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο Δήμος κατά το Άρθρο 10.3 (Ευθύνη του Δήμου) της 
παρούσας, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσμίας 
ή/και πληρωμής του κόστους αποκατάστασης των ζημιών στο βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από τυχόν 
ασφαλιστήρια συμβόλαια , κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στο Άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει σήμερα.



 

11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 ΑΡΘΡΟ 11.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 

(1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα 
σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε 
με το ΠΔ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/86 και συμπληρώθηκε με το Ν 
1569/85, ΠΔ 1019/81, ΠΔ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, ΠΔ 609/85, Ν 1380/85. Ομοίως, 
εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να 
συμμορφώνεται με την περί ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις 
διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

(3) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970.  Οι 
αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του ΝΔ.400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται 
δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. 

(4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το 
ΝΔ.400/1970, όπως ισχύει. 

(5) Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του έργου, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις 
απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραμένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και 
πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

(6) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις : 

θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 

θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συμβατικών 
τευχών και θα τυγχάνουν της αποδοχής  του ΚτΕ. 

Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται 
στους όρους των συμβατικών τευχών. 

(7) Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό 
βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφάλισης, 
θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

(8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Ν.489/76 
και το ΠΔ.237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από 
τους όρους του ασφαλιστηρίου. 

(9) Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να 
καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που 
αναφέρονται στις παραγράφους 11.4 και 11.5 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παρ. 11.6 του παρόντος Άρθρου. 

(10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν 
για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή/και του ΕΟΧ. 

(11) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 

(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών : 

κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζομένων 

κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος 

κάθε στοιχείο από τις έρευνες / μελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων 

κάθε στοιχείο από τις μελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου. 



 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. 
από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. 

(13) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: 

να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές  

να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 

να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 
οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

(14) Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 

i. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην 
αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε 
αντίθεση προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως της παρ.2, του Άρθρου 23 του ΝΔ.400/1970 
είναι άκυρο. 

ii. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν 
επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

 ΑΡΘΡΟ 11.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις 
υποχρεώσεις του 

(1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύμβασης ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί η 
διαδικασία σύμφωνα με το Άρθρο 160 του Ν.4412/16.  

(2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές 
του υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου 
την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες 
σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.  

(3) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 
οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των 
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και 
για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά προηγούμενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια 
περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, 
προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο του παρόντος.   

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν μπορεί να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύμφωνα με τους όρους 
των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να 
εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσης. 

(5) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 
σύμβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κτλ., για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση 
της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζημίωσης κτλ., σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο 
ποσό και θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με το άρθρο 10 της 
παρούσης. 

(6) Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το 
έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων 
κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα 
ανωτέρω. 



 

ΑΡΘΡΟ 11.3 Διαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων 

(1) Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα των όρων της 
ασφαλιστικής σύμβασης με τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των 
συμβατικών τευχών. 

(2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού 
συμφωνητικού, τις ασφαλιστικές συμβάσεις.. 

(3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής 
των ασφαλίστρων.  Επισημαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο 
ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα για την απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του. 

(4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύουν τα επόμενα: 

i. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ.  Προς τούτο, 
εντός δέκα πέντε (15) ημερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα 
υποβάλει την αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση προς επανέλεγχο. 

ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, 
τότε ο ΚτΕ δύναται να εφαρμόσει τις προβλέψεις της παρούσας. 

(5) Σε περίπτωση συμφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και 
να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα αποδεικτικά καταβολής του 
πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 6.3 της παρούσας. 

(6) Ο  έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε 
απομειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη 
σύμβαση του έργου. 

(7) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία των ανωτέρω, ο ΚτΕ δύναται να κηρύξει έκπτωτο 
τον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 61 του Ν.3669/08 ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια με ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και στο όνομα, για λογαριασμό και με 
δαπάνη του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου 

 

11.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύμφωνα με 
τους όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, για το συμβατικό 
τίμημα του έργου συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπροσαρμογών αυτού (θετικών ή 
αρνητικών).  

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 
την αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το πραγματικό 
συμβατικό τίμημα του έργου. 

(3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής, 
μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία 
περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, αμέλεια / σφάλμα / παράλειψη η λάθος 
της μελέτης οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωματικά ενσωματωμένα 
υλικά, κακοτεχνία / λανθασμένη εργασία, πλημμελή / ελλιπή συντήρηση κτλ.  Επίσης η 
ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

- βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας 
εμφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 

- βλάβες / καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα 
(δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). 

Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους 
μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο. 



 

(4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από τις 
αιτίες που θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 της 
παρούσας.  

(5) Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώματος της υποασφάλισης. 

(6) Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι μόνιμες ή/και 
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει 
μηχανικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 

(7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας της 
15-μηνης περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης από τον Ανάδοχο.  Για τους δέκα πέντε (15) 
μήνες της περιόδου συντήρησης θα καλύπτονται ζημίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο 
ανάγεται είτε στην περίοδο κατασκευής είτε προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα 
πλαίσια των συμβατικών εργασιών συντήρησης.   

 

11.4.2 Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) 

(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 
ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, 
ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που 
προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 
συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, 
οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου.  Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες / 
εγκαταστάσεις. 

(2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας 
της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

(3) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο 
λειτουργίας και συντήρησης του έργου, με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή με άλλο 
ανεξάρτητο, εκδιδόμενο πριν από την έναρξη της περιόδου λειτουργίας και συντήρησης και το 
οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο. Στην περίπτωση της μη υποβολής και 
αποδοχής του, δεν θα επιτραπεί η έναρξη της λειτουργίας και συντήρησης του έργου.  

 

11.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού  

(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός  ή 
εξειδικευμένος μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του 
έργου.   

(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την 
ταυτότητα των αντίστοιχων μηχανημάτων.  Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα 
παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή 
τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας. 

(3) Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς 
(εξαιρουμένων των ίδιων εσωτερικής φύσης μηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. 
βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία 
περιστατικά. 

(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ 
αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος κτλ. ακόμη και για περίπτωση 
ανωτέρας βίας. 

(5) Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και τους τυχαίους 
ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του έργου. 



 

11.4.4 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το 
προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, 
ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, 
αναγνωρισμένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΙΚΑ.  Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για 
το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι 
υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.  

(3) Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων του παρόντος Άρθρου, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των υπόψη 
ελέγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας 
της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

 

 ΑΡΘΡΟ 11.5 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 
 
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρούσας θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι: 

(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης 
προσωπικό που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια 
του συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα 
εντεταλμένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου. 

(2) Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύμβουλοι του 
ΚτΕ (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, 
σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του 
παραρτήματος «διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύπτει την 
αστική ευθύνη ασφαλιζόμενων φορέων. 

(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν 
κατά: 

- του Αναδόχου 

- ή/και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του 

- ή/και του ΚτΕ 

- ή/και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών ή/και των συμβούλων τους 

- ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή 
παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζημιά που προκλήθηκε από πράξη ή 
παράλειψη των ανωτέρω.  Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό 
εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα 
όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειμένου η 
ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κτλ. αποζημίωση, 
πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της 
Υπηρεσίας.  Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 
συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή 
εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας 
για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία 
αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία 



 

μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό.  Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του 
Αναδόχου στην Υπηρεσία με κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση. 

(5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της Υπηρεσίας, 
των εντεταλμένων οργάνων της, των συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων 
τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των 
ανωτέρω προσώπων. 

(6) Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με 
συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της 
ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 

(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων, θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και 
των Συμβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το Άρθρο 922 του Αστικού 
Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

 
12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 12.1 - Ορισμός της ανωτέρας βίας 

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγμένα 
επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών: 
1) πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, αντάρτικη δράση, επανάσταση, 
τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος, 
2) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το 
προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, 
3) ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση 
ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, 
4) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και: 
ί . που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και 
ίί. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, και  
iii. που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή τους με ενέργειες 
εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 12.2 - Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 

Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί στην εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για το 
γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις 
υποχρεώσεις τις οποίες παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή 
θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα 
βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω 
προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. 
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για 
υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την καταβολή οφειλομένων προς στο 
άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 12.3 - Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 
 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την 
ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, κατά την 
εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 
Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται να 
ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 

ΑΡΘΡΟ 12.4 - Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 157 του Ν. 



 

4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12.5 - Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, στα πλαίσια 
της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης αντιμετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που 
προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο 12.1 (Ορισμός της ανωτέρας βίας), η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιμετώπισης δεν αναγνωρίζεται 
ως ισχυρή από τον Δήμο και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του Δήμου κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 12.6 - Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση 

Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεμποδίζεται επί μια συνεχή χρονική περίοδο που 
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της 
σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.13 (Διακοπή εργασιών- Διάλυση της σύμβασης) της παρούσας. 

13. ΑΞΙΩΣΕΙΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 13.1 - Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 174 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 13.2 - Δικαστική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 175 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 13.3 - Διαιτητική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. 

14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 14.1 - Τελικές Διατάξεις 

14.1.2 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των 
δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτομερειακή αναφορά σε άλλες θέσεις των τευχών 
δημοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (με τυχόν σύνταξη από μέρους του γεωλογικής μελέτης και εκτέλεση 
δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήμερος των 
συνθηκών εκτέλεσης του έργου από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που 
θα αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά απαιτούμενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και υλικών κάθε 
είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή την 
παρέμβαση Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καμία 
απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των 
καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριμένα 
διαγράμματα της μελέτης, καθώς και τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν, μαζί με αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση 
της προσφοράς του. 

14.1.3 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία 
που έχει σχέση με το έργο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ                 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                    
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

  Προϋπολογισμός      : 505.000,00  €                                                                       
Χρηματοδότηση: Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ    
   2014-2020» 

 

ΣΧΕΔΙΟ    ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΚΑΙ   ΥΓΕΙΑΣ 
( Σ.Α.Υ ) 

 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ  
 Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 505.000,00 με 17% ΦΠΑ προβλέπεται η 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

 
1.2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Μυτιλήνη  του Δήμου Μυτιλήνης.   

 
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. 

Οι ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ των εκτελούμενων εργασιών ορίζονται από την Δ/ντρια της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης.  
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1. Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης. 
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα. 
3. Σποραδικά επιχρίσματα όπου αυτά απαιτούνται. 
4. Χρωματισμός του κτιρίου. 
5. Αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και φωτισμού. 

 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
- Οι εργασίες μπορούν να εκτυλίσσονται παράλληλα και με τη σειρά που αναφέρονται 

ανωτέρω (όχι δεσμευτικά). 
- Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του επιβλέποντα, 

τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής καθώς και τις οδηγίες των αντίστοιχων 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.. 

- Τα υλικά θα αποθηκεύονται στον αύλειο χώρο. 
- Η προσπέλαση στο εργοτάξιο και η κυκλοφορία εντός αυτού δεν απαιτεί ιδιαίτερες 

εργασίες.  
- Δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά που χρήζουν ιδιαίτερου τρόπου αποκομιδής. 
- Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για χρήση ως αποδυτήρια και wc του 

προσωπικού. Επίσης θα δίδεται η δυνατότητα στο προσωπικό να λαμβάνει τα 
γεύματά του σε ικανοποιητικές συνθήκες ενώ θα τους διατίθεται πόσιμο νερό.  

- 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 
 

2. Εργασίες εκσκαφών : ΟΧΙ 
 

3. Εργασίες σκυροδέτησης : ΟΧΙ 
 

4. Κίνδυνος από αστοχία του εδάφους (κατολισθήσεις, καταρρεύσεις, υποχωρήσεις 
πρανών)  : ΟΧΙ  
 

5. Εργασίες κατεδάφισης – εκτεταμένες καθαιρέσεις : ΠΙΘΑΝΟΝ 
 Οι εργασίες κατεδάφισης δεν ξεκινούν πριν τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τη μελέτη 

αντιστήριξη και ο υπεύθυνος μηχανικός δώσει σχετική άδεια, μετά από επιθεώρηση της 
αντιστήριξης. Ισχύουν γενικά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο περί 
αντιστηρίξεων. 

 Η μελέτη αντιστήριξης πρόσοψης πρέπει να είναι λεπτομερής προσδιορίζοντας μέτρα για την 
ασφάλεια της κατεδάφισης του υπολοίπου κτιρίου, της ανέγερσης της νέας κατασκευής και 
της απομάκρυνσης της αντιστήριξης. 

 Η αντιστήριξη των όμορων κατασκευών στις κατεδαφίσεις θα είναι ικανοποιητική και 
υλοποιείται με κατάλληλο υλικά. 

 Προσοχή στις πτώσεις εργαζομένων και υλικών και λήψη κατάλληλων μέτρων 

 
6. Εργασίες τοιχοποιιών : ΝΑΙ 

 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. 
 

7. Εργασίες βαφών – επιχρισμάτων  : ΝΑΙ 

 Εκτίμηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι από τη χρήση των 
επικίνδυνων υλικών. 



 Λήψη όλων των μέτρων προστασίας που πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία 
των επικίνδυνων 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 :ΝΑΙ 

 Η χειρωνακτική διακίνηση υαλοπινάκων πρέπει να είναι περιορισμένη. 
 Να προτιμάται μηχανικός τρόπος για την ανύψωση και μεταφορά των υαλοπινάκων 

στην τελική θέση τοποθέτησης τους. 
 Να προτιμάται τα κουφώματα να έρχονται με φορεμένα τα τζάμια. 
 Η χειρονακτική διακίνηση να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς περί 

χειρονακτικής διακίνησης 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 : ΝΑΙ 

 Πληρότητα και ορθότητα φακέλου μεταλλικής σκαλωσιάς υποστύλωσης 
(βεβαιώσεις, μελέτη, κλπ). 

 Καταλληλότητα στοιχείων σκαλωσιάς. Κατάλληλη και ευκρινής σήμανση των 
στοιχείων μεταλλικών σκαλωσιών. 

 Μελέτη του ξυλότυπου / μεταλλότυπου, ιδιαίτερα για μεγάλο κατακόρυφα στοιχεία 
φέροντα οργανισμού. 

 Ασφαλής μεταφορά και διακίνηση (μεταξύ ορόφων, χιλιομετρικών θέσεων κλπ) των 
στοιχείων υποστύλωσης, αντιστήριξης και καλουπώματος. 

 Κατασκευή σκαλωσιάς σύμφωνα με τη μελέτη (οδηγίες του κατασκευαστή, ΠΔ 
778/80 ή ειδική μελέτη). 

 Προστασία των εργαζομένων στη συναρμολόγηση σκαλωσιάς από πτώσεις από 
ύφος. 

 Επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο. 
 Εξειδικευμένο προσωπικό συναρμολόγησης / αποσυναρμολόγησης σκαλωσιάς και 

κατασκευής καλουπώματος. 
 Ασφαλείς προσβάσεις. Προσοχή σε προσβάσεις που απαιτούνται σε εξωτερικά 

στοιχεία του φέροντα οργανισμού. 



 Πρόβλεψη ασφαλούς πρόσβασης και εργασίας για σιδερώματα, σκυροδετήσεις, 
αποξηλώσεις.  

 Ασφαλείς θέσεις εργασίας για καλουπατζήδες, σιδεράδες, μπετατζήδες.  
 Επαρκής αντιστήριξη.  
 Χρήση Μ.Α.Π. των εργαζομένων. 
 Περίφραξη χώρου πλακών και δοκών για αποφυγή πτώσης προσωπικού. 
 Τα ικριώματα θα έχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα έναντι πτώσης αντικειμένων. 
 Έλεγχοι της σκαλωσιάς όπως προβλέπονται. 
 Έναρξη καλουπώματος μετά από άδεια του υπεύθυνου μηχανικού. 
 Έναρξη ξεκαλουπώματος μετά από άδεια του υπεύθυνου μηχανικού. 
 Τα ικριώματα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται έτσι 

ώστε να μην μπορούν να καταρρεύσουν ή να μετατοπισθούν τυχαία.  
 Τα δάπεδα εργασίας και τα στοιχεία πρόσβασης των ικριωμάτων  πρέπει να έχουν 

τέτοια κατασκευή, διαστάσεις και προστατευτικά μέτρα και να χρησιμοποιούνται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πτώση προσώπων ή η έκθεση τους σε  πτώσεις 
αντικειμένων.  

 Θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται ακούσιες μετατοπίσεις 
των κινητών ικριωμάτων.  

 Τα ικριώματα πρέπει να επιθεωρούνται από τον επιβλέποντα μηχανικό στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

     α.   Πριν από την έναρξη της χρήσης τους 
      β.   Στη συνέχεια, κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

γ.   Μετά από κάθε μετατροπή, περίοδο αχρηστίας, κακοκαιρία ή σεισμικές δονήσεις 
ή μετά από οποιεσδήποτε περιστάσεις  που μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή ή 
τη σταθερότητα  τους. 

 Ο χώρος κάτω από ικριώματα περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σ’ αυτόν. 
 

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 : ΝΑΙ 

 Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων να γίνεται σύμφωνα με της οδηγίες. 
 Τα μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης του αλουμινίου να φέρουν προστατευτικά 

στα επικίνδυνα 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 : ΟΧΙ 

 
13. Ξυλουργικές εργασίες : ΝΑΙ 

 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 
ασφάλειας. 

 Η χρήση του τροχού να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και μόνο 
από έμπειρους 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 πρέπει 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 απομονώνεται από κίνηση προσωπικού, τρίτων και εξοπλισμού. 

 Σε όλη τη διάρκεια της εργασίας απαιτείται αυστηρή επίβλεψη. 
 Τα υλικά και ο εξοπλισμός να μεταφέρονται με ανυψωτικά μηχανήματα και όχι με τα 

χέρια. 
 Η επιμήκυνση των διχτύων και το ελεύθερο μήκος της ζώνης δεν πρέπει να 

επιτρέπουν πρόσκρουση σε σταθερά στοιχεία. 
 Κατά την εργασία (για περίπτωση επείγουσας αποχώρησης) και για την αποχώρηση 

τα συστήματα 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 : ΝΑΙ  
 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 

προστατευμένα 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. 
 

20. Εργασίες κοντά σε υπόγεια δίκτυα : ΟΧΙ 
 

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. 
 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 : ΝΑΙ 
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. 
 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 φορτίων. 

 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 σώματος οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικότατα το μυοσκελετικό 
σύστημα. 
 

28. Κίνδυνος από υπόγειες και υποθαλάσσιες εργασίες : ΟΧΙ 
 

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. 
 
 

30. 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 



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  

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) 



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, 
επισκευή, συντήρηση και αποξήλωση στεγών. 
 
Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

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) 



 
31. 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. 
 

5. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Συμπληρωματικά των ανωτέρω, παρατίθενται οι διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις που 
αφορούν τις γενόμενες εργασίες. 
 

 
 

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) 



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 70
α
/1988 (αρ.14, όπως αντικαταστάθηκε με 

το αρ. 8 του  

ΠΔ 175/1997)  

ΚΥΑ 8243/1113/1991,  αρ.7) 



 
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)        
  
ΠΔ 1073/81 (αρ. 70,71) 
 
ΚΥΑ  (αρ.πρωτ. οικ.15085/593/25-8-03)  
 
 
ΠΔ 105/95 (παρ.IX) 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ.72,73,74)         
 
ΠΔ 305/96 (αρθ.12, παρ. IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ,    
§ 8 και 9) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 45 -51)  
Ν 1568/85   (αρ. 22 , 23) 
ΠΔ 395/94 (αρ. 3 – 9) 
ΠΔ 89/99 
ΠΔ 304/2000 
ΠΔ 155/2004 (αρ. 2) 
ΚΥΑ  (αρ.πρωτ Δ13ε/4800/30-5-03) 
ΠΔ 377/93  
ΠΔ 18/96  
ΠΔ 31/90     
ΠΔ 499/91 

  

            ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2020         
                                                                          Ο Συντάξας Μηχανικός  ΔΤΥΔΛ 

 
 
 

                                                                                                         Καλδής Μιχαήλ  
                                                                               Μηχ/γός Μηχ/κός ΠΕ    

 
           
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ                 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                    
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

  Προϋπολογισμός      : 505.000,00  €                                                                       
Χρηματοδότηση: Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ    
   2014-2020» 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ    ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΚΑΙ   ΥΓΕΙΑΣ 

( Φ.Α.Υ ) 
 
 

1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ν. 1568/1985 
Κ.Υ.Α. 88555/3293/88 
Π.Δ. 294/88 
Π.Δ. 17/18-1-1996 
Π.Δ. 305/1996 
 
 

2.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

2.1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ και ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ  
 Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 505.000,00 με 17% ΦΠΑ προβλέπεται η 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

2.2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Μυτιλήνη  του Δήμου Μυτιλήνης.   

 
2.3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 

Δεν απαιτείται. 
 

2.4. 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 Λέσβου  
 

2.5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με ανοιχτή δημοπρασία με το σύστημα του επιμέρους  

ποσοστού έκπτωσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης. 
 

2.6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η συμβατική προθεσμία 

κατασκευής του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σχετικής 
σύμβασης. 
 

2.7. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  
Σύμφωνα και με τα στοιχεία της Τεχνικής Μελέτης του έργου , οι εργασίες που 

προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές. Ο αριθμός των 
εργαζόμενων που θα εργάζονται συγχρόνως στο συγκεκριμένο έργο δεν προβλέπεται  να 
υπερβεί τους  τέσσερεις  (4) για κάθε κατηγορία εργασιών και τους είκοσι συνολικώς. 



 
2.8. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει να  απασχολεί 

συνεχώς στο εργοτάξιο τουλάχιστον έναν Μηχανολόγο Μηχανικό  ΠΕ και έναν Μηχανολόγο 
Μηχανικό ΤΕ . 

 
2.9. 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 ή μηχανολόγου  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. 
   

3. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της μελέτης 

προβλέπεται να γίνουν εργασίες οικοδομικές και Η/Μ. 
Ειδικότερα θα γίνουν εργασίες:  

1. Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης οροφής. 
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα. 
3. Σποραδικά επιχρίσματα όπου αυτά απαιτούνται. 
4. Χρωματισμός εσωτερικά του κτιρίου. 
5. Αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και φωτισμού. 
6.Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων κλιματιστικών σωμάτων. 
7.Εγκατάσταση αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α., για την πρόσβαση στον 2ο όροφο του κτιρίου. 

 
Αναλυτική περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών γίνεται στην Τεχνική Περιγραφή που 
συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 
 

a. 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. 
 

b. ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τα τεύχη της μελέτης συνοδεύονται από : 
- αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις) 
- τοπογραφική αποτύπωση 
- σχέδια Η/Μ 

 
 

 



7. 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. 

- 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. 

 
 
 
 
 
 



8. 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. 
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 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 εισπνεόμενου 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 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 συρόμενες θύρες πρέπει να διαθέτουν σύστημα ασφάλειας το  οποίο να αποτρέπει τον 
εκτροχιασμό και την πτώση τους. Οι θύρες και οι πύλες που ανοίγουν προς τα πάνω πρέπει 
να   είναι εφοδιασμένες με σύστημα ασφάλειας, το οποίο να τις εμποδίζει να ξαναπέφτουν. 
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. 
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. 
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. 
 

9. 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 την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ιδιαιτέρως θα προσεχθούν οι 
εγκαταστάσεις του παλαιού κτιρίου, κατά τις εργασίες καθαιρέσεων. 

- Θέσεις εξόδων κινδύνου και πυροσβεστικές φωλεές θα επισημανθούν. 
- Ομοίως θα γίνουν συνεννοήσεις για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 
10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όλες οι εργασίες των οικοδομικών θα γίνουν από έμπειρο προσωπικό. 
Οι εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση θέρμανσης, θα γίνουν από αδειούχο. 
Ομοίως για τις λοιπές Η/Μ εργασίες, θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο προσωπικό. 
Μετά την αποπεράτωση ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στον έλεγχο όλων των 

εγκαταστάσεων για τυχόν κακοτεχνίες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην 
λειτουργία του κτιρίου. 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας θα πρέπει μία φορά το χρόνο να γίνεται συντήρηση 
της εγκατάστασης θέρμανσης από αδειούχο συντηρητή.  

Τέλος θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την απαραίτητη συντήρηση των λοιπών 
μερών του έργου. 
 
            ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2020         

                                                                          Ο Συντάξας Μηχανικός  ΔΤΥΔΛ 
 
 
 

                                                                                                         Καλδής Μιχαήλ  
                                                                               Μηχ/γός Μηχ/κός ΠΕ    



ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4,46+4,35+5,97+5,85 20,63 4,66 96,1358

ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5,71+5,71+5,74+5,74 22,91 4,66 106,7606

ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5,96+4,44+7,05+7,11+2,67+1,00 28,24 4,66 131,5984

ΑΙΟΥΣΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 3,00+3,00+7,06+7,06 20,13 4,66 93,8058

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 7,03+7,03+6,70+6,70 27,47 4,66 128,0102

7,03+7,03+3,42+3,42 20,91 4,66 97,4406

ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6,20+6,20+7,02+7,02 26,45 4,64 122,728

ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 7,02+7,02+4,10+4,10 22,25 4,64 103,24

ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5,66+5,66+5,72+5,72 22,77 4,66 106,1082

ΔΙΑΔΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 4,37+10,10+4,48+3,10 22,06 4,83 106,5498

1092,3774

ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2,88+2,88+7,10+7,10 19,97 4,74 94,6578

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5,93+5,81+6,72+3,64+3,64+5,81 31,56 4,74 149,5944

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 8,85+8,85+7,10+7,10 31,91 4,74 151,2534

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 5,57+5,57+7,09+7,09 25,33 4,74 120,0642

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 7,09+7,09+5,11+5,11 24,41 4,74 115,7034

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 7,09+7,09+4,98+4,98 24,15 4,74 114,471

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 4,98+4,98+3,11+3,11 16,19 4,74 76,7406

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 7,08+7,08+4,51+4,51 23,19 4,74 109,9206

ΚΟΥΖΙΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 7,08+7,08+2,57+2,57 19,31 4,74 91,5294

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 7,17+7,17+3,00+3,00 20,35 4,74 96,459

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3,10+3,10+10,85+10,85 27,91 4,74 132,2934

1252,6872

ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 7,17+7,17+5,57+5,57 25,49 9,4 239,606

239,606

ΣΥΝΟΛΟ: 2584,6706

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
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