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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ: 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά το έργο εκσυγχρονισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου των Θυμιανών 

της Δ.Ε. Αγίου Μηνά του Δήμου Χίου και χρησιμοποιείται ως έδρα και προπονητήριο των τοπικών 

ομάδων.  

Συνοπτικά οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι εξής: 

Α. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Α.1 Κατασκευή περίφραξης- οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του γηπέδου. 

Α.2 Καθαίρεση και επανακατασκευή της περίφραξης του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου. 

Α.3 Διαμόρφωση του χώρου που βρίσκεται σήμερα το γήπεδο μπάσκετ σε χώρο στάθμευσης 

αυτοκινήτων 

Α.4 Κατασκευή νέου γηπέδου μπάσκετ στην δυτική πλευρά του γηπέδου  

Α.5 Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην βόρεια πλευρά του γηπέδου  

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Β.1 Ανακατασκευή υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο κτίσμα των αποδυτήριων.  

Β.2 Φωτισμός των γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και 5Χ5 βάσει μελέτης φωτοτεχνίας της 

παρούσας τεχνικής έκθεσης.  

Β.3 Γειώσεις 

 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες. 

 
Α. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 

Α.1 Κατασκευή περίφραξης- οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του γηπέδου. 

Το οικόπεδο εντός του οποίου υφίσταται το γήπεδο ποδοσφαίρου αλλά και το γήπεδο μπάσκετ 

του οικισμού Θυμιανών έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 18.000 τ.μ. Τα ανατολικά όρια του 

οικοπέδου συνορεύουν με δημοτική οδό, τα νότια όρια με διάβα, ενώ τμήμα του οικοπέδου 

συνορεύει στα βορειοδυτικά του όρια με ρέμα.  Προβλέπεται η περίφραξη τμήματος του 

οικοπέδου εμβαδού περίπου 16.000 τ.μ. προκειμένου να δημιουργηθεί ελεύθερος χώρος για την 

στάθμευση οχημάτων (αθλούμενων και φιλάθλων) στον υπόλοιπο χώρο του οικοπέδου στα 

ανατολικά. 
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Θέση γηπέδου Θυμιανών 

 

Α.1.1 Κατασκευή περίφραξης στα όρια του οικοπέδου 

Η περίμετρος του οικοπέδου σε μήκος περίπου 530 μ. θα περιφραχθεί με γαλβανισμένο 

συρματόπλεγμα ύψους 1,62μ., στερεωμένο σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κλάσεως L 

(πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½΄΄, dεξ = 48,3 

mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό.
 Στην περίφραξη θα 

τοποθετηθούν οι απαιτούμενες αντηρίδες και οι γωνιακοί πάσσαλοι καθώς και οι απαιτούμενες 

ούγιες (σύρμα τάνυσης) για την στερέωση του συρματοπλέγματος. 

Στη δυτική πλευρά του οικοπέδου και συνέχεια της παραπάνω περίφραξης θα κατασκευαστούν 

δυο δίφυλλες ανοιγόμενες πόρτες μήκους 3,50 μ. και ύψους 1,62 μ. έκαστη από όμοιες διατομές 

γαλβανισμένων σωλήνων και στην βόρεια μια δίφυλλη ανοιγόμενη πόρτα ιδίων διαστάσεων.  

 

Α.1.2 Κατασκευή περίφραξης στα όρια του οικοπέδου με το νέο γήπεδο μπάσκετ 

Στα σημεία της περιμέτρου του οικοπέδου που γειτνιάζουν με το νέο γήπεδο μπάσκετ (σημεία 7Α-

8-9-10-11 του τοπογραφικού) θα κατασκευαστεί περίφραξη συνολικού ύψους 3,00μ. που θα 

αποτελείται από κατακόρυφους και οριζόντιους σιδηροσωλήνες κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), 

ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½΄΄, dεξ = 48,3 mm, πάχους 

τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους σε περιμετρικό θεμέλιο από 

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 διαστάσεων 0,30*0,55μ. Στην κορυφή της περίφραξης σε 

όλο το μήκος θα τοποθετηθεί σιδηροσωλήνας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.  Η σύνδεση των 

οριζοντίων και κατακόρυφων σιδηροσωλήνων θα γίνει με κατάλληλες γαλβανισμένες διατομές Τ 

(ταυ). 

Σε περίπτωση σύνδεσης οριζόντιων σωλήνων μεταξύ τους χρησιμοποιούνται μούφες. Στις γωνίες 

αντίστοιχα χρησιμοποιούνται τρίστομα. Οι γωνιακοί ορθοστάτες αντιστηρίζονται με 
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σιδηροσωλήνες με κλίση 45ο και εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Για την κατασκευή αυτή 

χρησιμοποιούνται τετράστομα και γωνίες 45ο. 

Το γαλβανισμένο συρματόπλεγμα θα είναι βρόγχου 5,50Χ5,50εκ. πάχους 3,0 mm. 
 

Η στερέωση του πλέγματος θα γίνει με συνεχές σύρμα γαλβανισμένο πάχους 3,0 mm κατά μήκος 

της περίφραξης (ούγια) σε τέσσερις σειρές μία στη βάση του πλέγματος (κάτω άκρο) μία στην 

κορυφή (άνω άκρο) και δύο ενδιάμεσα. 

 

Α.1.3 Κατασκευή περίφραξης νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5  

Στο νέο γήπεδο ποδοσφαίρου  5Χ5 θα κατασκευαστεί περίφραξη συνολικού ύψους 5,00μ που θα 

αποτελείται από κατακόρυφους και οριζόντιους σιδηροσωλήνες κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), 

ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½΄΄, dεξ = 48,3 mm, πάχους 

τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους σε περιμετρικό θεμέλιο από 

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 διαστάσεων 0,30*0,55μ. Στην κορυφή της περίφραξης 

(ύψος 5,00μ) άλλα και σε ύψος 3,00 μ. σε όλο το μήκος θα τοποθετηθεί σιδηροσωλήνας με τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά.  Η σύνδεση των οριζοντίων και κατακόρυφων σιδηροσωλήνων θα 

γίνει με κατάλληλες γαλβανισμένες διατομές Τ (ταυ). 

Σε περίπτωση σύνδεσης οριζόντιων σωλήνων μεταξύ τους χρησιμοποιούνται μούφες. Στις γωνίες 

αντίστοιχα χρησιμοποιούνται τρίστομα. Οι γωνιακοί ορθοστάτες αντιστηρίζονται με 

σιδηροσωλήνες με κλίση 45ο και εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Για την κατασκευή αυτή 

χρησιμοποιούνται τετράστομα και γωνίες 45ο. 

Το γαλβανισμένο συρματόπλεγμα θα είναι βρόγχου 5,50Χ5,50εκ. πάχους 3,0 mm. 
 

Η στερέωση του πλέγματος θα γίνει με συνεχές σύρμα γαλβανισμένο πάχους 3,0 mm κατά μήκος 

της περίφραξης (ούγια) σε έξι σειρές μία στη βάση του πλέγματος (κάτω άκρο) μία στην κορυφή 

(άνω άκρο) και τέσσερεις ενδιάμεσα. 

Στη νότια πλευρά της παραπάνω περίφραξης θα κατασκευαστεί μια  μονόφυλλη συρόμενη πόρτα 

μήκος 3,50 μ. και ύψους 3,00 μ. ενώ στη δυτική πλευρά μια μονόφυλλη ανοιγόμενη πόρτα μήκους 

1,00 μ. και ύψους 2,40 μ.. 

 
 

Α.2 Καθαίρεση και επανακατασκευή της περίφραξης του υφιστάμενου γηπέδου 

ποδοσφαίρου. 

Η περίφραξη του αγωνιστικού χώρου του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου έχει υποστεί 

σημαντικές φθορές και χρήζει αντικατάστασης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 

αθλουμένων. Προβλέπεται η καθαίρεση της υφιστάμενης μεταλλικής περίφραξης καθώς και του 

σκυροδέματος εγκιβωτισμού και η κατασκευή νέας με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Α.2.1 Κατασκευή περίφραξης μεγάλων πλευρών αγωνιστικού χώρου. 

Στις δυο μεγάλες πλευρές του αγωνιστικού χώρου μήκους περίπου 115μ. έκαστη προβλέπεται η 

κατασκευή περίφραξης συνολικού ύψους 2,00μ που θα αποτελείται από κατακόρυφους και 

οριζόντιους σιδηροσωλήνες κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm 
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(σπειρώματος: thread size R = 1 ½΄΄, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), ανά 

αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους σε περιμετρικό θεμέλιο από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 

διαστάσεων 0,30*0,55μ. Στην κορυφή της περίφραξης σε όλο το μήκος θα τοποθετηθεί 

σιδηροσωλήνας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.  Η σύνδεση των οριζοντίων και κατακόρυφων 

σιδηροσωλήνων θα γίνει με κατάλληλες γαλβανισμένες διατομές Τ (ταυ). 

Σε περίπτωση σύνδεσης οριζόντιων σωλήνων μεταξύ τους χρησιμοποιούνται μούφες. Στις γωνίες 

αντίστοιχα χρησιμοποιούνται τρίστομα. Οι γωνιακοί ορθοστάτες αντιστηρίζονται με 

σιδηροσωλήνες με κλίση 45ο και εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Για την κατασκευή αυτή 

χρησιμοποιούνται τετράστομα και γωνίες 45ο. 

Το γαλβανισμένο συρματόπλεγμα θα είναι βρόγχου 5,50Χ5,50εκ. πάχους 3,0 mm. 
 

Η στερέωση του πλέγματος θα γίνει με συνεχές σύρμα γαλβανισμένο πάχους 3,0 mm κατά μήκος 

της περίφραξης (ούγια) σε τρεις σειρές μία στη βάση του πλέγματος (κάτω άκρο) μία στην κορυφή 

(άνω άκρο) και μια ενδιάμεσα.  

Στη βόρεια πλευρά της περίφραξης θα κατασκευαστεί μια μονόφυλλη ανοιγόμενη πόρτα μήκους 

1,00 μ. και ύψους 2,00 μ. από όμοιες διατομές γαλβανισμένων σωλήνων και στη νότια πλευρά μια  

μονόφυλλη συρόμενη πόρτα μήκος 3,50 μ. και ύψους 2,00 μ. 

 

Α.2.2 Κατασκευή περίφραξης πλευρών όπισθεν των εστιών 

Στις πλευρές πίσω από τις εστίες θα κατασκευαστεί περίφραξη συνολικού ύψους 6,00μ που θα 

αποτελείται από κατακόρυφους και οριζόντιους σιδηροσωλήνες κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), 

ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½΄΄, dεξ = 48,3 mm, πάχους 

τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους σε περιμετρικό θεμέλιο από 

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 διαστάσεων 0,30*0,55μ. Στην κορυφή της περίφραξης 

(ύψος 6,00μ) άλλα και σε ύψος 3,00 μ. σε όλο το μήκος θα τοποθετηθεί σιδηροσωλήνας με τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά.  Η σύνδεση των οριζοντίων και κατακόρυφων σιδηροσωλήνων θα 

γίνει με κατάλληλες γαλβανισμένες διατομές Τ (ταυ). 

Σε περίπτωση σύνδεσης οριζόντιων σωλήνων μεταξύ τους χρησιμοποιούνται μούφες. Στις γωνίες 

αντίστοιχα χρησιμοποιούνται τρίστομα. Οι γωνιακοί ορθοστάτες αντιστηρίζονται με 

σιδηροσωλήνες με κλίση 45ο και εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Για την κατασκευή αυτή 

χρησιμοποιούνται τετράστομα και γωνίες 45ο. 

Το γαλβανισμένο συρματόπλεγμα θα είναι βρόγχου 5,50Χ5,50εκ. πάχους 3,0 mm. 
 

Η στερέωση του πλέγματος θα γίνει με συνεχές σύρμα γαλβανισμένο πάχους 3,0 mm κατά μήκος 

της περίφραξης (ούγια) σε έξι σειρές μία στη βάση του πλέγματος (κάτω άκρο) μία στην κορυφή 

(άνω άκρο) και τέσσερεις ενδιάμεσα. 

Στην δυτική πλευρά της παραπάνω περίφραξης θα κατασκευαστεί μια μονόφυλλη συρόμενη 

πόρτα μήκος 3,50 μ. και ύψους 3,00 μ. 
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Α.3  Διαμόρφωση του χώρου που βρίσκεται σήμερα το γήπεδο μπάσκετ σε χώρο 

στάθμευσης αυτοκινήτων 

Ο χώρος που βρίσκεται σήμερα το γήπεδο μπάσκετ θα διαμορφωθεί κατάλληλα σε χώρο 

στάθμευσης 1.700μ2 περίπου που θα εξυπηρετεί τους αθλούμενους και θεατές με κατασκευή 

μιας στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. 

 

Α.4 Κατασκευή νέου γηπέδου μπάσκετ  

Προβλέπεται η κατασκευή ενός ανοικτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) καθαρών 

διαστάσεων 15,00Χ28,00μ. με εξωτερικές διαστάσεις 19,00Χ32,00μ.. Το γήπεδο θα 

κατασκευαστεί μετά την γενική εκσκαφή του φυσικού εδάφους και την εξυγίανση του με 

εξυγιαντική στρώση σκύρων λατομείου μέσου πάχους 0,20 μ, υπόβασης πάχους 0,10μ, βάσης 

οδοστρωσίας πάχους 0,20μ, ασφαλτικής προεπάλειψης, ασφαλτικού τάπητα Α265 πάχους 0,05μ 

και τελικής στρώσεως συνθετικού δαπέδου πάχους 1,6-2mm με εγκεκριμένη γραμμογράφηση. Το 

γήπεδο θα έχει διπλή επίκλιση 0,5%. Στη βόρεια και ανατολική πλευρά του γηπέδου θα 

κατασκευαστεί κράσπεδο διαστάσεων 0,20Χ0,50μ. για τον εγκιβωτισμό της οδοστρωσίας και της 

ασφάλτου, ενώ στην δυτική και νότια πλευρά αυτό θα επιτευχθεί με το θεμέλιο της περίφραξης.  

Προβλέπεται τέλος η προμήθεια και εγκατάσταση δυο μπασκετών ολυμπιακού τύπου με τα 

προστατευτικά στρώματα του κορμού και η πιστοποίηση τους.  

 

Α.5 Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5  

Προβλέπεται η κατασκευή ενός ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 καθαρών διαστάσεων 

20,00Χ40,00μ.. Το γήπεδο θα κατασκευασθεί μετά την γενική εκσκαφή του φυσικού εδάφους και 

την εξυγίανση με εξυγιαντική στρώση σκύρων λατομείου μέσου πάχους 0,20μ, βάσης 

οδοστρωσίας πάχους 0,10μ και στρώσεως άμμου 0,05μ.  Η τελική στρώση με τεχνητό 

χλοοτάπητα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός (τέρματα, πάγκοι, κλπ.) δεν περιλαμβάνονται καθώς 

αποτελούν αντικείμενο της υπό υλοποίησης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ  ΚΑΙ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ».   

 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Β.1 Ανακατασκευή υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο κτίσμα των 

αποδυτήριων.  

Κατά τον ετήσιο επανέλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης βάση ΕΛΟΤ  HD 384 , 

εντοπίστηκαν τα παρακάτω σφάλματα : 

• Τιμή αντίστασης γείωσης άνω το ορίων που προβλέπονται 

• Εσφαλμένες διατομές καλωδιώσεων σε μέρος της εγκατάστασης. 

• Εσφαλμένη λειτουργία ΔΔΡ σε  υποπίνακα της εγκατάστασης. 
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Η ανακατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου των παλαιών αποδυτηρίων  θα 

υλοποιηθεί βάση της ακόλουθης κάτοψης (εικόνα 1.) και καταλόγου Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων του 

Πίνακα φορτίου (ΠΦ 1.0). Απαιτείται καλωδίωση  εσωτερικής εγκατάστασης για  κάθε συσκευή 

βάση της κάτοψης πέρα της καλωδίωσης των προβολέων φωτισμού του γηπέδου που θα 

διευκρινιστεί σε παρακάτω παράγραφο ο τύπος και ο τρόπος καλωδίωσης. H καλωδίωση θα είναι 

τύπου H07 V-U  και η διατομή για κάθε κύκλωμα ορίζεται από τον πίνακα 1.  

Η ανακατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης προϋποθέτει την κατασκευή αυλακώσεων στους 

περιμετρικούς και διαχωριστικούς τοίχους όπου θα τοποθετηθούν πλαστικοί σωλήνες που θα 

περιέχουν μέχρι και 6 καλώδια όμοιας διατομής. Η συνέχεια της  καλωδίωσης θα επιτυγχάνεται 

μέσω πλαστικών κουτιών διακλάδωσης. Η συνέχεια γείωσης προστασίας για πάσης φύσεως 

φορτίων κρίνεται απαραίτητη και θα ακολουθηθεί η οδηγία του προτύπου ΕΛΟΤ  HD 384.  

Κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση των υφιστάμενων  φωτιστικών σωμάτων με τύπου LED  

ισχύος 12 W  , χρώματος φωτισμού  4000 Κ , προστασίας IP 54 και φωτεινότητας 550 lumen . 

Επίσης η αντικατάσταση των ρευματοδοτών με χωνευτού τύπου ασφαλείας  και διακοπτών 

απλών και κομιτατέρ  με νέους. Θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή χωνευτού  τριφασικού 

πίνακα 4 σειρών και 12 στοιχείων , στο σημείο που έχει τοποθετηθεί στην κάτοψη του χώρου και 

τέλος τριγώνου γείωσης στον προαύλιο χώρο του γηπέδου , πλησίον του μετρητή της ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

Εικόνα 1 
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Β.1.1 Περιεχόμενα Ηλεκτρολογικού Πίνακα ΠΦ 1.0 
 

Ο Πίνακας φορτίου ΠΦ1.0 όπου θα είναι ο κεντρικός πίνακας της εγκατάστασης θα αποτελείται 
από τα ακόλουθα κυκλώματα:  
 

Κύκλωμα Περιγραφή Φορτίου 
Τύπος 
Μικροαυτόματου 

Διατομή 
καλωδίωσης 

Είδος 
καλωδίωσης 

Μήκος 
καλωδίωσης 

1 Υποπίνακας νέων αποδυτηρίων 1P ,C25 3x6,0 mm² E1VV-U   15 m 

2 
Υποπίνακας νέων κερκίδων – 

WC 1P ,C25 3x6,0 mm² E1VV-U   100 m 

3 Φωτισμός Αποδυτηρίων 1P , Β10 3x 1,5 mm² H07 V-U 30 m 

4 Φωτισμός Αποδυτηρίων 1P , Β10 3x 1,5 mm² H07 V-U 30 m 

5 Φωτισμός Αποθήκης 1P , Β10 3x 1,5 mm² H07 V-U 30 m 

6 Φωτισμός Ασφαλείας 1P , Β10 3x 1,5 mm² H07 V-U 30 m 

7 Ρευματοδότες Αποδυτηρίων 1P , C16 3x 2,5 mm² H07 V-U 30 m 

8 Ρευματοδότες Αποδυτηρίων 1P , C16 3x 2,5 mm² H07 V-U 30 m 

9 Ρευματοδότες Αποθήκης 1P , C16 3x 2,5 mm² H07 V-U 30 m 

10 Πιεστικό 1P , C16 3x 2,5 mm² H07 V-U 20 m 

11 
Θερμοσίφωνας 

 2P L+N ,B20  3x 4 mm² H07 V-U 15 m 

12 
Φωτισμός Κεντρικού  Γηπέδου – 

ΙΣΤΟΣ  Μ1 1P , C20 3x 10 mm² E1VV-U  50 m 

13 
Φωτισμός Κεντρικού  Γηπέδου – 

ΙΣΤΟΣ Μ2 1P , C20 3x 10 mm² E1VV-U  115 m 

14 
Φωτισμός Κεντρικού  Γηπέδου – 

ΙΣΤΟΣ Μ3 1P , C20 3x 16 mm² E1VV-U  150 m 

15 
Φωτισμός Κεντρικού  Γηπέδου – 

ΙΣΤΟΣ Μ4 1P , C20 3x 10 mm² E1VV-U  80 m 

16 
Φωτισμός Κεντρικού  Γηπέδου – 

ΙΣΤΟΣ Μ5 1P , C20 3x 10 mm² E1VV-U  90 m 

17 
Φωτισμός Κεντρικού  Γηπέδου – 

ΙΣΤΟΣ Μ6 1P , C20 3x 10 mm² E1VV-U  110 m 

18 Φωτισμός Γηπέδου ΜΠΑΣΚΕΤ   3P , C16 5 x 10 mm² E1VV-U  280 m 

19 
Φωτισμός Γηπέδου 
Ποδοσφαίρου 7x7  3P , C16 5 x 10 mm² E1VV-U  260 m 

Πίνακας 1 

 

Β.1.2 Ηλεκτρολογικό υλικό ΠΦ1.0  
 

Είδος διάταξης ασφαλείας Τεμάχια 

Ερμάριο πίνακα 4 σειρών και 12 στοιχείων – εντοιχισμένος 1 

Τριπολικός Ραγοδιακόπτης φορτίου 63 Α 1 

Ρελέ διαρροής ρεύματος 4x63 A , IΔn = 30 mA 1 

Μονοπολική ασφάλεια 50 Α ,  Isc = 10 kA  3 

Τριπολική ενδεικτική λυχνία 1 

μονοπολική ενδεικτική λυχνία 5 

Τετραπολικός  Ραγοδιακόπτης φορτίου 40 Α 2 

Διπολικός Ραγοδιακόπτης φορτίου 40 Α 8 

Μικροαυτόματος 1P - C20 Α ,  Isc = 10 kA  6 

Μικροαυτόματος 1P - C25 Α ,  Isc = 10 kA  2 

Μικροαυτόματοι ρευματοδοτών 1P -  C16A ,Isc = 10 kA 4 

Μικροαυτόματοι φωτισμού  1P - B10A , Isc=10 kA 4 
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Μικροαυτόματοι ρευματοδοτών 3P -  C16A ,Isc = 10 kA 2 

Μικροαυτόματος θερμοσιφωνα 2P  , L + N -  Β20A ,Isc = 10 kA 1 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ E1VV-U  5x16 mm² 50 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ H07V-U  1x1,5 mm² 360 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ H07V-U  1x2,5 mm² 330 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ H07V-U  1x4,0 mm² 15 

                                                                                                                                                           Πίνακας 2 

 
 
Β.1.3 Ηλεκτρολογικό υλικό εγκατάστασης αποδυτηρίων 
 

Είδος διάταξης ασφαλείας Τεμάχια 

Ρευματοδότες schuko  - προστασίας KS –πρότυπο IEC 60884-1 4 

Φωτιστικό σημείο , IP54 – 850 lumen – 4000k 7 

Διακόπτης φωτός – πρότυπο IEC 60669-1 6 

Λαμπτήρες LED 3 

Πίνακας 3 

 

 

Β.2 Φωτισμός των γηπέδων 

Β.2.1 Φωτισμός κεντρικού γηπέδου ποδοσφαίρου 

Βάση της μελέτης φωτοτεχνίας υπολογίσθηκε η εγκατάσταση 6  ιστών ύψους 16 μέτρων. Το 

σύνολο των φωτιστικών σωμάτων , ο τύπος και η ηλεκτρική ισχύς παρουσιάζονται στον πίνακα 4.  

Η φωτεινότητα ανα μονάδα επιφανείας υπολογίστηκε βάση της μελέτης φωτοτεχνίας  και 

παρουσιάζεται στη παρακάτω εικόνα , με μέσο όρο φωτεινότητας τα 214 lux . 
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Εικόνα 2- Θέσεις ιστών 

 

 

 

 
Ονομασία 
Ιστού 

 
Αριθμός 

Φωτιστικών 
Στοιχείων 

 
ΤΥΠΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

Απόσταση 
από τα 

αποδυτήρι
α ( μέτρα) 

 
Κατανάλωση 
ρεύματος  

(Α) 

 
Ηλεκτρικ
ή Ισχύς 
(WATT) 

 
Φάση 

Τροφοδοσι
ας 

 
Πτώση τάσης 
καλωδίωσης 

(Volt) 

Μ1 4 ZINLUX 
Floodlights 

Star/LD/FL5-
0800-60D 

50 14,52 3200 L1 3,72 

Μ2 4 ZINLUX 
Floodlights 

Star/LD/FL5-
0800-60D 

115 14,52 3200 L2 7,80 

Μ3 4 ZINLUX 
Floodlights 

Star/LD/FL5-
0800-60D 

150 14,52 3200 L3 6,60 

Μ4 4 ZINLUX 
Floodlights 

Star/LD/FL5-
0800-60D 

80 14,52 3200 L1 5,64 

Μ5 3 ZINLUX 
Floodlights 

Star/LD/FL5-
0800-60D 

90 10,89 2400 L2 4,80 

Μ6 3 ZINLUX 
Floodlights 

Star/LD/FL5-
0800-60D 

110 10,89 2400 L3 5,78 

 
ΣΥΝΟΛΟ:  22 

      

Πίνακας 4 
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Βάση υπολογισμού της μέγιστης πτώσης τάσης ( 4% )  καταλήγουμε στην επιτρεπόμενη διατομή 

των αγωγών που παρατίθεται στον επόμενο πίνακα. 

 
Ονομασία Ιστού 

Απόσταση από τα 
αποδυτήρια  

( μέτρα) 

 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

 
ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Μ1 50 E1VV-U 3G10 mm² L1 

Μ2 115 E1VV-U 3G10 mm² L2 

Μ3 150 E1VV-U 3G16 mm² L3 

Μ4 80 E1VV-U 3G10 mm² L1 

Μ5 90 E1VV-U 3G10 mm² L2 
Μ6 110 E1VV-U 3G10 mm² L3 

Πίνακας 5 

 

Β.2.2 Φωτισμός γηπέδου μπάσκετ 

Βάση της μελέτης φωτοτεχνίας υπολογίσθηκε η εγκατάσταση 4  ιστών ύψους 12 μέτρων. Το 

σύνολο των φωτιστικών σωμάτων , ο τύπος και η ηλεκτρική ισχύς παρουσιάζονται στον πίνακα 6.  

Η φωτεινότητα ανά μονάδα επιφανείας υπολογίστηκε βάση της μελέτης φωτοτεχνίας  και 

παρουσιάζεται στη παρακάτω εικόνα , με μέσο όρο φωτεινότητας τα 86 lux . 
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Εικόνα 3- θέσεις ιστών 

 

 

 
Ονομασία 
Ιστού 

 
Αριθμός 

Φωτιστικών 
Στοιχείων 

 
ΤΥΠΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

Απόσταση 
από τα 

αποδυτήρια 
( μέτρα) 

 
Κατανάλωση 
ρεύματος 

(Α) 

 
Ηλεκτρική 
Ισχύς 

(WATT) 

 
Φάση 

Τροφοδοσιας 

 
Πτώση 
τάσης 

καλωδίωσης 
(Volt) 

 
1 

 
2 

Shenzhen 
Brilloop 
Lighting 

MFL150W50-
90 

 
 

280 

 
 

1,34 

 
 

293 

 
 

L1 

 
 

1,30 

 
2 

 
2 

Shenzhen 
Brilloop 
Lighting 

MFL150W50-
90 

 
280 

 
 

1,34 

 
 

293 

 
 

L2 

 
2,30 

 
3 

 
2 

Shenzhen 
Brilloop 
Lighting 

MFL150W50-
90 

 
280 

 
1,34 

 
293 

 
L3 

 
1,30 

 
4 

 
2 

Shenzhen 
Brilloop 
Lighting 

MFL150W50-
90 

 
280 

 
1,34 

 
293 

 
L2 

 
2,30 

 
ΣΥΝΟΛΟ:   8 

      

Πίνακας 6 

 

Βάση υπολογισμού της μέγιστης πτώσης τάσης ( 4% )  καταλήγουμε στην επιτρεπόμενη διατομή 

των αγωγών που παρατίθεται στον επόμενο πίνακα. 

 

 

 

 

 



 14 

 
Ονομασία Ιστού 

Απόσταση από τα 
αποδυτήρια ( μέτρα) 

 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

 
ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

1 200 E1VV-U 5G10 mm² L1 

2 230 E1VV-U 5G10 mm² L2 

3 280 E1VV-U 5G10 mm² L3 

4 250 E1VV-U 5G10 mm² L2 

ΣΥΝΟΛΟ 280   

Πίνακας 7 

 

Β.2.3 Φωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 

Βάση της μελέτης φωτοτεχνίας  υπολογίσθηκε η εγκατάσταση 4  ιστών ύψους 12 μέτρων. Το 

σύνολο των φωτιστικών σωμάτων , ο τύπος και η ηλεκτρική ισχύς παρουσιάζονται στον πίνακα 8.  

Η φωτεινότητα ανα μονάδα επιφανείας υπολογίστηκε βάση της μελέτης φωτοτεχνίας  και 

παρουσιάζεται στη παρακάτω εικόνα , με μέσο όρο φωτεινότητας τα 81 lux. 
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Εικόνα 4- Θέσεις ιστών 

 

 

 
Ονομασία 
Ιστού 

 
Αριθμός 

Φωτιστικών 
Στοιχείων 

 
ΤΥΠΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

Απόσταση 
από τα 

αποδυτήρια 
( μέτρα) 

 
Κατανάλωση 
ρεύματος  

(Α) 

 
Ηλεκτρική 
Ισχύς 

(WATT) 

 
Φάση 

Τροφοδοσιας 

 
Πτώση 
τάσης 

καλωδίωσης 
(Volt) 

 
1 

 
2 

Shenzhen 
Brilloop 
Lighting 

MFL230W50-
90 

 
 

260 

 
 

1,94 

 
 

426 

 
 

L1 

 
 

          1,96 

 
2 

 
2 

Shenzhen 
Brilloop 
Lighting 

MFL230W50-
90 

 
260 

 
 

1,94 

 
 

426 

 
 

L2 

 
1,96 

 
3 

 
2 

Shenzhen 
Brilloop 
Lighting 

MFL230W50-
90 

 
260 

 
      1,94 

 
     426 

 
L3 

          
          3,7 

 
4 

 
2 

Shenzhen 
Brilloop 
Lighting 

MFL230W50-
90 

 
260 

 
      1,94 

 
     426 

 
L3 

 
3,7 

 
ΣΥΝΟΛΟ :  8 

      

Πίνακας 8 

 

Βάση υπολογισμού της μέγιστης πτώσης τάσης ( 4% )  καταλήγουμε στην επιτρεπόμενη διατομή 

των αγωγών που παρατίθεται στον επόμενο πίνακα. 
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Ονομασία Ιστού 

Απόσταση από τα 
αποδυτήρια ( μέτρα) 

 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

 
ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

1 150 E1VV-U 5G10 mm² L1 

2 190 E1VV-U 5G10 mm² L2 

3 260 E1VV-U 5G10 mm² L3 

4 220 E1VV-U 5G10 mm² L2 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: 260   

Πίνακας 9 

Β.2.4 Ορύγματα για την εγκατάσταση των καλωδιώσεων φωτισμού 

Για την εγκατάσταση του δικτύου φωτισμού όλων των γηπέδων οι καλωδιώσεις θα 

εγκατασταθούν εντός σωλήνων καταλλήλων διατομών, προκειμένου να είναι εφικτή μελλοντικά η 

μερική αντικατάσταση των καλωδιώσεων αν απαιτηθεί. Τα ορύγματα θα είναι βάθους 0,40μ. και 

πλάτους 0,40μ. ή 0,60μ. ανάλογα με το αν στο ίδιο όρυγμα θα τοποθετηθεί ένας ή δυο σωλήνες. 

Σε κατάλληλες αποστάσεις θα εγκατασταθούν πλαστικά φρεάτια ελέγχου όπως φαίνεται στο 

συνημμένο σχέδιο. Η αποκατάσταση των ορυγμάτων θα γίνει με  άμμο λατομείου μέχρι 0,10μ. 

από την τελική επιφάνεια όπου και θα τοποθετηθεί ταινία σήμανσης δικτύων και με επίχωση με 

θραυστό υλικό λατομείου στα τελευταία 0,10μ. 

 

Β.3 Γειώσεις 

Λόγω της ανεπάρκειας ισχύος της υφιστάμενης παροχής , θα γίνει επαύξηση ισχύος σε τριφασική 

παροχή Ν03  ισχύος 35 kVA και 50 Α ανά φάση. 

Η νέα γείωση θα κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και θα αποτελείται από  3 

ηλεκτρόδια στη σειρά ή τρίγωνο γείωσης. 

Η όδευση του νέου παροχικού καλωδίου προς τον ΠΦ 1.0 θα γίνει μέσω υπόγειας εγκατάστασης 

με ενδιάμεσα κουτιά ελέγχου. 

 

Το έργο  είναι προϋπολογισμού 325.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 17% και θα χρηματοδοτηθεί από 

πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου  (ΕΠ088) Κωδ. Ενάριθμου 

2019ΕΠ08800007.  

Η ανάθεση θα γίνει κατόπιν ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων  μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

Χίος, 05/10/2021 
Ο Συντάξας 

Για τα έργα Οδοποιίας 
 
 

 
 
  

Δαμαλάς Δημόκριτος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Χίος, 05/10/2021 
Ο Συντάξας 

Για τα Η/Μ έργα 
 

 
 
 
  

Πιτροπάκης Μιχαήλ 
Ηλεκτρολόγος ΤΕ με Α 

Βαθμό 

Χίος, 05/10/2021 
Θεωρήθηκε 

Ο Πρ/νος Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Χίου 
 
 
 

 Παπαλάνης Ελευθέριος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α 

Βαθμό  

 

 



 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

α. Διαμόρφωση στο χώρο της δεξαμενής- πίσω από τις κερκίδες και στο διάβα. 900 μ2*1,00μ= 900,00 μ3

β. Διαμόρφωση στο χώρο νέου γηπέδου 5Χ5,  26,50*41,80*0,35 μ.= 387,70 μ3

γ. Διαμόρφωση στο χώρο νέου γηπέδου μπάσκετ 700 μ2*0,30 μ.= 210,00 μ3

Μερικό Σύνολο 1.497,70 μ3

Στρογγυλοποίηση 2,30 μ3

ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00 μ3

α. Εκσκαφή περίφραξης ύψους 2,00 μ., Όγκος=115*2*0,55*(0,25+2*0,30)= 107,53 μ3

β. Εκσκαφή περίφραξης ύψους 3,00 μ., Όγκος=61*0,55*(0,30+0,30*2)= 30,20 μ3

γ. Εκσκαφή περίφραξης ύψους 5,00 μ., Όγκος=145*0,55*(0,30+2*0,30)= 71,78 μ3

δ. Εκσκαφή περίφραξης ύψους 6,00 μ., Όγκος=70*2*0,55*(0,30+2*0,30)= 69,30 μ3

Μερικό Σύνολο 278,81 μ3

Από άρθρο επίχωσης V2= 190,08 190,08 μ3

Στρογγυλοποίηση 9,92 μ3

ΣΥΝΟΛΟ 200,00 μ3

Από προηγούμενο άρθρο εκσκαφή V1= 278,81 278,81 μ3

Από άρθρο επίχωσης V2= 190,08 190,08 μ3

Όγκος προιόντων  εκσκαφής ορυγμάτων προς απόρριψη V1-V2= Μερικό Σύνολο 88,73 μ3

Εκσκαφή για σωλήνες προστασίας καλωδίων

Όρυγμα αγωγών Φ110+Φ140, Όγκος=260,00*0,40*0,60= 62,40 μ3

Όρυγμα αγωγών Φ110, Όγκος=(95+135+40)*0,40*0,40= 43,20 μ3

Μερικό Σύνολο 105,60 μ3

Στρογγυλοποίηση 5,67 μ3

ΣΥΝΟΛΟ 200,00 μ3

Εκσκαφή ιστών 16μ. 2,50*2,50*1,50*6= 56,25

Εκσκαφή ιστών 12μ. 2,20*2,20*1,20*8= 46,46

Μερικό Σύνολο 102,71 μ3

Στρογγυλοποίηση 7,29 μ3

ΣΥΝΟΛΟ 110,00 μ3

α. Περίφραξη αγωνιστικού  χώρου 368,00*0,20*0,50= 36,80 μ3

Μερικό Σύνολο 36,80 μ3

Στρογγυλοποίηση 0,20 μ3

ΣΥΝΟΛΟ 37,00 μ3

α. Περίφραξη αγωνιστικού  χώρου (368,00/2)*2*2,00 χγρ/μ= 736,00 χγρ

Μερικό Σύνολο 736,00 χγρ

Στρογγυλοποίηση 64,00 χγρ

ΣΥΝΟΛΟ 800,00 χγρ

Γήπεδο μπάσκετ υφιστάμενο, Εμβαδόν=19,00*32,00*= 629,76 μ2

Μερικό Σύνολο 629,76 μ2

Στρογγυλοποίηση 0,24

ΣΥΝΟΛΟ 630,00 μ2

Α
Τ

0
0
4

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων. σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (20.05.01)

Α
Τ

0
0
7

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm (Δ-2.2)

Α
Τ

0
0
5

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. (22.10.01)

Α
Τ

0
0
6

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (22.56)

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΥΜΙΑΝΩΝ

Α
Τ

0
0
2

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. (03.10.01.01)

Α
Τ

0
0
3

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. (3.10.02.01)

A
Τ

0
0
1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (Α-2)
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α. Επίχωση περίφραξης ύψους 2,00 μ. , Όγκος=115*2*0,55*2*0,30= 75,90 μ3

β. Επίχωση περίφραξης ύψους 3,00 μ., Όγκος=61*0,55*0,30*2= 20,13 μ3

γ. Επίχωση περίφραξης ύψους 5,00 μ., Όγκος=145*0,55*2*0,30= 47,85 μ3

δ. Επίχωση περίφραξης ύψους 6,00 μ., Όγκος=70*2*0,55*2*0,30= 46,20 μ3

Μερικό Σύνολο 190,08 μ3

ε. Επίχωση θεμελίου ιστών 16μ. Όγκος= (2,50*2,50-1,50*1,50)*1,50*6= 36,00 μ3

στ. Επίχωση θεμελίου ιστού 12μ. Όγκος= (2,20*2,20-1,20*1,20)*1,20*8= 32,64 μ3

Στρογγυλοποίηση 1,28 μ3

ΣΥΝΟΛΟ 260,00 μ3

Όρυγμα αγωγών Φ110+Φ140, Όγκος=260,00*0,60*0,10= 15,60 μ3

Όρυγμα αγωγών Φ110, Όγκος=(95+135+40)*0,40*0,10= 10,80 μ3

Μερικό Σύνολο 26,40 μ3

Στρογγυλοποίηση 0,60 μ3

ΣΥΝΟΛΟ 27,00 μ3

Νέο γήπεδο μπάσκετ 19*32*0,20= 121,60 μ3

Νέο γήπεδο 5Χ5 24*44*0,20= 211,20 μ3

Μερικό Σύνολο 332,80 μ3

Στρογγυλοποίηση 7,20 μ3

ΣΥΝΟΛΟ 340,00 μ3

Όρυγμα αγωγών Φ110+Φ140, Όγκος=260,00*(0,30*0,60-3,14*0,055*0,055-3,14*0,07*0,07)= 40,33 μ3

Όρυγμα αγωγών Φ110, Όγκος=(95+135+40)*(0,30*0,40-3,14*0,055*0,055)= 29,84 μ3

Μερικό Σύνολο 70,17 μ3

Στρογγυλοποίηση 0,83 μ3

ΣΥΝΟΛΟ 71,00 μ3

Νέο γήπεδο 5Χ5 24*44*0,05= 52,80 μ3

μ3

Μερικό Σύνολο 52,80 μ3

Στρογγυλοποίηση 7,20 μ3

ΣΥΝΟΛΟ 60,00 μ3

Γήπεδο μπάσκετ, Όγκος=19,00*32,00*0,10= 60,80 μ3

Μερικό Σύνολο 60,80 μ3

Στρογγυλοποίηση 4,20

ΣΥΝΟΛΟ 65,00 μ3

Νέο γήπεδο 5Χ5 24*44*0,10= 105,60 μ3

Γήπεδο μπάσκετ, Όγκος=19,00*32,00*0,20= 121,60 μ3

Χώρος στάθμευσης, 1100*0,10= 110,00 μ3

Μερικό Σύνολο 337,20 μ3

Στρογγυλοποίηση 2,80

ΣΥΝΟΛΟ 340,00 μ3

1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

α. Περίφραξης ύψους 2,00 μ., Όγκος=115*2*0,55*0,25= 31,63 μ3

β. Περίφραξης ύψους 3,00 μ., Όγκος=61*0,55*0,30= 10,07 μ3

γ. Περίφραξης ύψους 5,00 μ., Όγκος=145*0,55*0,30= 23,93 μ3

δ. Περίφραξης ύψους 6,00 μ., Όγκος=70*2*0,55*0,30= 23,10 μ3

ε.  Κράσπεδο νέου γηπέδου μπάσκετ, Όγκος=(19,00+32,00)*0,20*0,50= 5,10 μ3

Μερικό Σύνολο 93,83 μ3

Στρογγυλοποίηση 6,17 μ3

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 μ3

Θεμελίωση ιστών 16μ. 1,50*1,50*1,50*6= 20,25 μ3

Θεμελίωση ιστών 12μ. 1,20*1,20*1,20*8= 13,82 μ3

Μερικό Σύνολο 34,07 μ3

Στρογγυλοποίηση 0,93 μ3

ΣΥΝΟΛΟ 35,00 μ3

Α
Τ

0
1
1

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (5.07)

Α
Τ

0
1
0

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (20.20)

Α
Τ

0
0
8

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης (5.03)

Α
Τ

0
0
9

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm. (5.05.01)

Α
Τ

0
1
6

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C25/30. (32.01.06)

Α
Τ

0
1
2

Στρώσεις χονδρόκοκκης άμμου λατομείου (0,5-1mm) (Ν.Α-23)

Α
Τ

0
1
0
3

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Γ-1.1)

Α
Τ

0
1
4

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  (Γ-2.1)

Α
Τ

0
1
5

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (Β-29.3.1)
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Θεμελίωση ιστών 16μ. 1,50*4*1,50*6= 54,00 μ2

Θεμελίωση ιστών 12μ. 1,20*4*1,20*8= 46,08 μ2

Μερικό Σύνολο 100,08 μ2

Στρογγυλοποίηση 0,92 μ2

ΣΥΝΟΛΟ 101,00 μ2

Θεμελίωση ιστών 16μ. 1,50*1,50*1,50*6*100 χγρ/μ3= 2025,00 χγρ

Θεμελίωση ιστών 12μ. 1,20*1,20*1,20*8*100χγρ/μ3= 1382,40 χγρ

Θεμέλιο περίφραξης 5,00 και 6,00 μ., Βάρος=(23,93+23,10)*90= 2821,80 χγρ

Μερικό Σύνολο 6229,20 χγρ

Στρογγυλοποίηση 70,80 χγρ

ΣΥΝΟΛΟ 6.300,00 χγρ

α. Περίφραξη νέου γηπέδου μπάσκετ, δύο πλευρές, μήκος=19,00+32,00 μ.= 51,00 μμ

β. Περίφραξη νέου γηπέδου 5Χ5, 3 πλευρές, Μήκος=26,50*2+41,80 μ.= 94,80 μμ

γ. Κρασπέδο νέου γηπέδου μπάσκετ, Μήκος=19,00+32,00= 51,00 μμ

Μερικό Σύνολο 196,80 μμ

Στρογγυλοποίηση 3,20 μμ

ΣΥΝΟΛΟ 200,00 μμ

Γήπεδο μπάσκετ, Εμβαδόν=19,00*32,00*= 608,00 μ2

Μερικό Σύνολο 608,00 μ2

Στρογγυλοποίηση 2,00

ΣΥΝΟΛΟ 610,00 μ2

Νέος χώρος στάθμευσης 100,00 μ2

Μερικό Σύνολο 100,00 μ2

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 μ2

Νέος χώρος στάθμευσης 100,00 μ2

Μερικό Σύνολο 100,00 μ2

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 μ2

Γήπεδο μπάσκετ, Εμβαδόν=19,00*32,00*= 608,00 μ2

Μερικό Σύνολο 608,00 μ2

Στρογγυλοποίηση 2,00

ΣΥΝΟΛΟ 610,00 μ2

Γήπεδο μπάσκετ, Εμβαδόν=19,00*32,00*= 608,00 μ2

Μερικό Σύνολο 608,00 μ2

Στρογγυλοποίηση 2,00

ΣΥΝΟΛΟ 610,00 μ2

α. Νέος χώρος στάθμευσης πεζοδρόμιο, Μήκος=1,40+28,90+10,90+1,40+1,40+10,80+1,40= 56,20 μμ

Μερικό Σύνολο 56,20 μμ

Στρογγυλοποίηση 0,80 μμ

ΣΥΝΟΛΟ 57,00 μμ

α. Νέος χώρος στάθμευσης πεζοδρόμιο, Μήκος=1,40*28,90+1,40*10,90+1,40*10,80= 70,84 μ2

Μερικό Σύνολο 70,84 μ2

Στρογγυλοποίηση 0,16 μ2

ΣΥΝΟΛΟ 71,00 μ2

1.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΛΟΙΠΑ

Συνολικό μήκος περίφραξης= 530 μ. 530,00 μμ

Μερικό Σύνολο 530,00 μμ

Στρογγυλοποίηση 0,00 μμ

ΣΥΝΟΛΟ 530,00 μμ

Α
Τ

0
2
7

Τυποποιημένη περίφραξη οδού. Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 m  (Ε-5.2)

Α
Τ

0
1
9

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα (38.18)

Α
Τ

0
2
5

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (Β-51)

Α
Τ

0
2
6

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. (Β-52)

Α
Τ

0
2
0

Ασφαλτική προεπάλειψη (Δ-3)

Α
Τ

0
1
7

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (38.03)

Α
Τ

0
1
8

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (38.20.02)

Α
Τ

0
2
1

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (Δ-4)

Α
Τ

0
2
4

Πλαστικοποίηση ακρυλικού δαπέδου (Ν73.96)

Α
Τ

0
2
2

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m  (Δ-7)

Α
Τ

0
2
3

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (Δ-8.1)
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α. Περίφραξη ύψους 2,00 μ. 

Οριζόντια τμήματα μήκος= 115*2= 230,00 μμ

Κατακόρυφα τμήματα (115/2,5)*2= 92 τεμ., 92*2,50= 230,00 μμ

β. Περίφραξη ύψους 3,00 μ.

Οριζόντια τμήματα μήκος= 61μ. 61,00 μμ

Κατακόρυφα τμήματα 61/2,5= 25 τεμ., 25*3,50= 87,50 μμ

γ. Περίφραξη ύψους 5,00 μ. 

Οριζόντια τμήματα μήκος= 145,00μ. 145,00 μμ

Κατακόρυφα τμήματα 145/2,5= 58 τεμ., 58*5,50= 319,00 μμ

δ. Περίφραξη ύψους 6,00 μ.

Οριζόντια τμήματα μήκος= 140,00μ. 140,00 μμ

Κατακόρυφα τμήματα 140/2,5= 56 τεμ., 56*6,50= 162,50 μμ

Μερικό Σύνολο 1.375,00 μμ

Στρογγυλοποίηση 25,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.400,00 μμ

α. Περίφραξη ύψους 2,00 μ. 115*2= 230,00 μ2

β. Περίφραξη ύψους 3,00 μ. 61*3,00= 183,00 μ2

γ. Περίφραξη ύψους 5,00 μ. 145*5= 725,00 μ2

δ. Περίφραξη ύψους 6,00 μ. 140*6= 840,00 μ2

Σύνολο= 1978,00 μ2

Ειδικό βάρος γαλβ. συρματοπλέγματος βρόγχου 5,5 εκ πάχους 3 χιλ.= 1,95 χγρ/μ2. 3.857,10 χγρ

Μερικό Σύνολο 3.857,10 χγρ

Στρογγυλοποίηση 42,90

ΣΥΝΟΛΟ 3.900,00 χγρ

α. Πόρτες περίφραξης οικοπέδου, 2*3,50*1,62= 11,34 μ2

β. Πόρτες νέου γηπέδου 5*5, 3,50*3,00+1,00*2,40= 12,90 μ2

γ. Πόρτες αγωνιστικού  χώρου, 1,00*2,00+3,50*2,00+3,50*3,00 19,50 μ2

Μερικό Σύνολο 43,74 μ2

Στρογγυλοποίηση 0,26

ΣΥΝΟΛΟ 44,00 μ2

Νέο γήπεδο μπάσκετ 2,00 τεμ

Μερικό Σύνολο 2,00 τεμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 2,00 τεμ

Σωλήνες Φ110 όδευση Μήκος= 250+225μ= 475,00 μμ

Μερικό Σύνολο 475,00 μμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 475,00 μμ

Σωλήνες Φ140 όδευση Μήκος= 115+145μ= 260,00 μμ

Μερικό Σύνολο 260,00 μμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 260,00 μμ

Φρεάτια ελέγχου βάσει σχεδίου 39,00 τεμ

Μερικό Σύνολο 39,00 τεμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 39,00 τεμ

1,00 τεμ

Μερικό Σύνολο 1,00 τεμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 1,00 τεμ

1,00 τεμ

Μερικό Σύνολο 1,00 τεμ

ΣΥΝΟΛΟ 1,00 τεμ

Α
Τ

0
3
5

Πλήρης εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα ( κεντρικός πίνακας ) 

Α
Τ

0
3
6

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση αποδυτηρίων γηπέδου 

Α
Τ

0
3
3

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος  με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με 

τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 

καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 140 mm (12.36.01.08)  

Α
Τ

0
3
4

Πλαστικό φρεάτιο διακλάδωσης- ελέγχου καλωδιώσεων. Διαστάσεων 30*30*30 εκ.  (Ν5918.1)  

Α
Τ

0
3
0

Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Κατασκευή θύρών περίφραξης από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους και γαλβανισμένο πλέγμα (Ν.64.16.01)

Α
Τ

0
2
8

Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 ''  (64.16.02)

Α
Τ

0
3
1

Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκέτας ολυμπιακού τύπου, πλήρης  (Ν.61.06)

Α
Τ

0
3
2

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος  με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με 

τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 

καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm (12.36.01.06)  

Α
Τ

0
2
9

Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης (11.13)
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1,00 τεμ

Μερικό Σύνολο 1,00 τεμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 1,00 τεμ

Καλώδιο σύνδεσης ιστών φωτισμού κεντρικού γηπέδου E1VV-U 3G10 mm² 445,00 μμ

Μερικό Σύνολο 445,00 μμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 445,00 μμ

Καλώδιο σύνδεσης ιστών φωτισμού κεντρικού γηπέδου E1VV-U 3G16mm² 150,00 μμ

Μερικό Σύνολο 150,00 μμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 150,00 μμ

Καλώδιο σύνδεσης ιστών φωτισμού  γηπέδου Μπασκετ 280,00 μμ

Καλώδιο σύνδεσης ιστών φωτισμού  γηπέδου ποδοσφαιρου 260,00 μμ

Μερικό Σύνολο 540,00 μμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 540,00 μμ

Παροχικό καλώδιο 5x16 mm² 50,00 μμ

Μερικό Σύνολο 50,00 μμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 50,00 μμ

Γήπεδο μπάσκετ 8,00 τεμ

Μερικό Σύνολο 8,00 τεμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 8,00 τεμ

Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 8,00 τεμ

Μερικό Σύνολο 8,00 τεμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 8,00 τεμ

Γήπεδο ποδοσφαίρου , 4*4+2*3= 22,00 τεμ

Μερικό Σύνολο 22,00 τεμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 22,00 τεμ

Γήπεδο μπάσκετ και γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, 4+4= 8,00 τεμ

Μερικό Σύνολο 8,00 τεμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 8,00 τεμ

Γήπεδο ποδοσφαίρου 6,00 τεμ

Μερικό Σύνολο 6,00 τεμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 6,00 τεμ

Για τους μηχανικά ανακλινόμενους  ιστούς 1,00 τεμ

Μερικό Σύνολο 1,00 τεμ

Στρογγυλοποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 1,00 τεμ

Χίος, 5/10/2021 Χίος, 5/10/2021 Χίος, 5/10/2021

Ο συντάξας Ο συντάξας Θεωρήθηκε

Για τα έργα Οδοποιίας Για τα Η/Μ έργα Ο Πρ/νος Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

Δαμαλάς Δημόκριτος Πιτροπάκης Μιχαήλ Παπαλάνης Ελευθέριος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Ηλεκτρολόγος ΤΕ με Α Βαθμό Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α Βαθμό

Α
Τ

0
4
7

Χειροκίνητο σύστημα ανύψωσης (winch), ονομ. βάρους ανύψωσης 500kg 

Α
Τ

0
4
5

Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού γηπέδου ύψους 12,00 m  

Α
Τ

0
4
6

Μηχανικά ανακλινόμενος χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού γηπέδου ύψους 16,00 m

Α
Τ

0
4
3

Προβολέας γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 τύπου LED  

Α
Τ

0
4
4

Προβολέας γηπέδου ποδοσφαίρου τύπου LED  

Α
Τ

0
4
1

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με μόνωση μανδύα από PVC. Διατομής 5 Χ 16 mm2 

Α
Τ

0
4
2

Προβολέας γηπέδου καλαθοσφαίρισης τύπου LED  

Α
Τ

0
3
9

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με μόνωση μανδύα από PVC. Διατομής 3 Χ 16 mm2 

Α
Τ

0
4
0

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με μόνωση μανδύα από PVC. Διατομής 5 Χ 10 mm2 

Α
Τ

0
3
7

Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 1.5 μ 

Α
Τ

0
3
8

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με μόνωση μανδύα από PVC. Διατομής 3 Χ 10 mm2 
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ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Έργο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΥΜΙΑΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙΝΟΠΙΩΝΟΣ 1

ΤΚ 82131, ΧΙΟΣ 

Μερική (€) Ολική (€)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ    

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Α-2 
1 ΟΔΟ 1123.Α m3 1.500,00 1,75 2.625,00

2

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση 

των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 

έως 4,00 m 

ΝΕΤ ΥΔΡ-

Α  3.10.1.1 
2 ΥΔΡ 6081.1 m3 200,00 6,70 1.340,00

3

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 

έως 4,00 m 

ΝΕΤ ΥΔΡ-

Α  3.10.2.1 
3 ΥΔΡ 6081.1 m3 200,00 8,55 1.710,00

4

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 

μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

20.5.1 
4 ΟΙΚ 2124 m3 110,00 5,55 610,50

5

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών 

από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

22.10.1 
5 ΟΙΚ 2226 m3 37,00 29,89 1.105,93

6
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών 

κατασκευών.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

22.56 
6 ΟΙΚ 6102 Kg 800,00 0,35 280,00

7

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 

(φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 

σε βάθος έως 6 cm. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Δ-2.2 
7 ΟΔΟ 1132 m2 630,00 1,45 913,50

8
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών 

χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  

ΝΕΤ ΥΔΡ-

Α  5.3 
8 ΥΔΡ 6066 m3 260,00 0,41 106,60

9

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 

Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-

Α  5.5.1 
9 ΥΔΡ 6068 m3 27,00 15,82 427,14

10
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

20.20
10 ΟΙΚ 2162 m3 340,00 19,12 6.500,80

11
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων 

με άμμο προελεύσεως λατομείου  

ΝΕΤ ΥΔΡ-

Α  5.7 
11 ΥΔΡ 6069 m3 71,00 14,72 1.045,12

12
Στρώσεις χονδρόκοκκης άμμου λατομείου (0,5-

1mm)

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ Ν.Α-23 
12 ΟΔΟ 3121Α m3 60,00 14,72 883,20

13
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Γ-1.1 
13 ΟΔΟ 3121.Β m3 65,00 14,92 969,80

14
Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Γ-2.1 
14 ΟΔΟ 3211.Β m3 340,00 14,92 5.072,80

Άθροισμα εργασιών: 23.590,39 23.590,39 

1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 

ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Β-

29.3.1 

15 ΟΔΟ 2532 m3 100,00 94,20 9.420,00

2

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, 

μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C25/30 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

32.1.6 
16 ΟΙΚ 3215 m3 35,00 101,00 3.535,00

3
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων 

χυτών κατασκευών.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

38.3 
17 ΟΙΚ 3816 m2 101,00 15,70 1.585,70

4

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 

B500C 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

38.20.2 
18 ΟΙΚ 3873 Kg 6.300,00 1,07 6.741,00

5
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών και 

εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

38.18 
19 ΟΙΚ 3816 m 200,00 2,80 560,00

σε μεταφορά 21.841,70 23.590,39

Κωδ. 

άρθρου
Είδος εργασίας

Αρθρο 

Αναθεώρ.
Μονάδα

Δαπάνη

Αρ. Τιμ. ΠοσότηταΑ/Α Τιμή (€)

Προϋπολογισμός Μελέτης 



από μεταφορά 21.841,70 23.590,39

6 Ασφαλτική προεπάλειψη.  
ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Δ-3 
20 ΟΔΟ 4110 m2 610,00 1,20 732,00

7 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.  
ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Δ-4 
21 ΟΔΟ 4120 m2 100,00 0,45 45,00

8 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m 
ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Δ-7
22 ΟΔΟ 4421Β m2 100,00 6,97 697,00

9

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική 

στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 

0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Δ-8.1 
23 ΟΔΟ 4521.Β m2 610,00 7,77 4.739,70

10
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Πλαστικοποίηση 

ακρυλικού δαπέδου  

ΝΕΤ ΟΙΚ  

Ν73.96 
24 ΟΙΚ 7396 m2 610,00 15,00 9.150,00

11 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.  
ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Β-51 
25 ΟΔΟ 2921 m 57,00 9,60 547,20

12 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.  
ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Β-52 
26 ΟΔΟ 2922 m2 71,00 13,80 979,80

Άθροισμα εργασιών: 38.732,40 38.732,40 

1.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΛΟΙΠΑ 

1
Τυποποιημένη περίφραξη οδού. Τυποποιημένη 

περίφραξη τύπου Β (ΠΚΕ)  ύψους 1,62 m. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Ε-5.2 
27 ΥΔΡ 6812 m 530,00 13,70 7.261,00

2

Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. 

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες 

γαλβανισμένους. Από σιδηροσωλήνες 

γαλβανισμένους Φ 1 1/2 '' 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

64.16.2 
28 ΟΙΚ 6417 m 1.400,00 14,00 19.600,00

3
Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με 

την εργασία τοποθέτησης  

ΝΕΤ ΥΔΡ-

Α  11.13 
29 ΥΔΡ 6812 Kg 3.900,00 2,90 11.310,00

4

Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. 

Κατασκευή θύρών περίφραξης από 

σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους και 

γαλβανισμένο πλέγμα

ΟΙΚ  

Ν64.16.2
30 ΟΙΚ 6417 m2 100,00 44,00 4.400,00

5
Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκέτας 

ολυμπιακού τύπου, πλήρης 

ΟΙΚ 

Ν61.06
31 ΟΙΚ 6104 Τεμ. 2,00 2.000,00 4.000,00

Άθροισμα εργασιών: 46.571,00 46.571,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 108.893,79 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ    

2.1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

1

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 

πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος. Με 

σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση 

ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 

εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής 

≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 

καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις 

DN/ΟD 110 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-

Α  

12.36.1.6 

32 ΥΔΡ 6711.1 m 475,00 2,10 997,50

2

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 

πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος. Με 

σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση 

ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 

εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής 

≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 

καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις 

DN/ΟD 140 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-

Α  

12.36.1.8 

33 ΥΔΡ 6711.1 m 260,00 3,60 936,00

3
Πλαστικό φρεάτιο διακλάδωσης- ελέγχου 

καλωδιώσεων. Διαστάσεων 30*30*30 εκ. 

ATHE  

Ν5918.1 
34 ΗΛΜ 82 Τεμ. 39,00 29,03 1.132,17

4
Πλήρης εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα ( 

κεντρικός πίνακας )  

ΗΛΜ  

Ν8843.1 
35 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 2.076,95 2.076,95

5
Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

αποδυτηρίων γηπέδου  

ATHE  

Ν8843.2 
36 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 674,44 674,44

6 Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 1.5 μ 
ΑΤΗΕ  

Ν8845.1 
37 ΗΛΜ 45 Τεμ. 1,00 513,55 513,55

7

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με μόνωση 

μανδύα από PVC. Διατομής 3 Χ 10 mm2 

ΝΕΤ ΗΛΜ 

Ν62.10.41.

05

38 ΗΛΜ 102 m 445,00 9,65 4.294,25

8

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με μόνωση 

μανδύα από PVC. Διατομής 3 Χ 16 mm2 

ΝΕΤ ΗΛΜ 

Ν62.10.41.

06

39 ΗΛΜ 47 m 150,00 13,76 2.064,00

9

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με μόνωση 

μανδύα από PVC. Διατομής 5 Χ 10 mm2 

ΝΕΤ ΗΛΜ 

Ν62.10.41.

07

40 ΗΛΜ 47 m 540,00 13,88 7.495,20

10

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με μόνωση 

μανδύα από PVC. Διατομής 5 Χ 16 mm2 

ΝΕΤ ΗΛΜ 

Ν62.10.41.

08

41 ΗΛΜ 47 m 50,00 19,62 981,00

σε μεταφορά 21.165,06 108.893,79



από μεταφορά 21.165,06 108.893,79

11
Προβολέας γηπέδου καλαθοσφαίρισης τύπου 

LED  

ΑΤΗΕ  

Ν9376.1 
42 ΗΛΜ 103 Τεμ. 8,00 350,00 2.800,00

12
Προβολέας γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 τύπου 

LED  

ΑΤΗΕ  

Ν9376.2 
43 ΗΛΜ 103 Τεμ. 8,00 500,00 4.000,00

13 Προβολέας γηπέδου ποδοσφαίρου τύπου LED  
ΑΤΗΕ  

Ν9376.3 
44 ΗΛΜ 103 Τεμ. 22,00 1.750,00 38.500,00

14
Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού γηπέδου 

ύψους 12,00 m  

ΝΕΤ ΗΛΜ  

Ν60.10.1.4 
45 ΗΛΜ 101 Τεμ. 8,00 1.400,00 11.200,00

15
Μηχανικά ανακλινόμενος χαλύβδινος ιστός 

ηλεκτροφωτισμού γηπέδου ύψους 16,00 m  

ΝΕΤ ΗΛΜ  

Ν60.10.1.5 
46 ΗΛΜ 101 Τεμ. 6,00 2.700,00 16.200,00

16
Χειροκίνητο σύστημα ανύψωσης (winch), ονομ. 

βάρους ανύψωσης 500kg  

ΑΤΗΕ  

Ν9250.1.1 
47 ΗΛΜ 82 Τεμ. 1,00 320,00 320,00

Άθροισμα εργασιών: 94.185,06 94.185,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 94.185,06 

Εργασίες Προϋπολογισμού : 203.078,85

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 36.554,19

Σύνολο : 239.633,04

Απρόβλεπτα (%) 15,00% 35.944,96

Σύνολο : 275.578,00

Ποσό για αναθεωρήσεις 75,78

Σύνολο : 275.653,78

Απολογιστικά : 1.800,00

Σύνολο : 277.453,78

Γ.Ε & Ο.Ε Απολογιστικών (%) 18,00% 324,00

Σύνολο : 277.777,78

Φ.Π.Α. (%) : 17,00% 47.222,22

Γενικό Σύνολο : 325.000,00

Χίος, 05/10/2021

Θεωρήθηκε

Ο Πρ/νος Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

Δαμαλάς Δημόκριτος Πιτροπάκης Μιχαήλ  Παπαλάνης Ελευθέριος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Ηλεκτρολόγος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α Βαθμό

με Α Βαθμό

Οι Μελετητές Μηχανικοί

Χίος, 05/10/2021
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 

έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  
 

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

  

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

 
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων 
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
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εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα 
με τους όρους δημοπράτησης. 

 
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 

απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 
1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-

σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, 
συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, 
ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το Δημόσιο 

(β)  Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

 

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Εργου. 

 

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

 

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

 

1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 
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οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση 
(όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και 
η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  

 

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

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

  

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

 

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

 

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

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

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 
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1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), 
του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου 
(ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 

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

  

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

 

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

 

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

 

1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών 
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και 
όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

 
1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

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

 
1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
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αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Εργου. 

 
1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

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

 
1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Εργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, 
σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 
τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση 
των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

 
1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών. 

 
1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

 
1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

 

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

 

1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά 
καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

 

1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
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(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
  

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

1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

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

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή 
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν 
σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το 
ακόλουθο παράδειγμα: 

 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κλπ 

 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
 

     DN / DM  
 
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο. 
  

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 
 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με 
βάση το λόγο:  

 
     DN / 12 
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 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 
λόγο:  

 
     ΒN / 240  
  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 
 

 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιμολογίου 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Με παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά 
μέτρα (m

3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m

3
 κάθε 

εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 
ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, 

δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. 
 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 
του μέσων.  
 

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

  

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

 
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως 
προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων 
εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, 
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
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1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα 
με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
του Εργου. 

 

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

 

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

 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται 
για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, 
στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η 
συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  

 

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

 

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

 
(α)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  
(β)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εμποδίων,  
(γ)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, 
είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό 
Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  
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(δ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων,  

(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή 
του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.11 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 

οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά 
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά 
την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήμανσης. 

 

1.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον 
χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος 
Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 

1.13 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των 
εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές 
κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.14 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

 
1.15 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

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

 
1.16 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
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1.17 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

 

1.18 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως 
αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός 
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.19 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και 
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

 
 

1.20 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

  
2. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 

Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 
 

3. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ  Έργο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΘΥΜΙΑΝΩΝ 

ΟΙΝΟΠΙΩΝΟΣ 1 
Τ.Κ. 82131, ΧΙΟΣ  

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ 

 
Τιμολόγιο Μελέτης  

 
 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1123.Α  100,00%  
 
      Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο 
έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας 
και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 
με την ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους,  
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  
· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης 
και ο σχηματισμός των αναβαθμών  
· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές 
ή προσωρινές θέσεις. 
· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ''στρώση έδρασης οδοστρώματος'' μέχρι 
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), 
όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
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Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος 
τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,75  [*] (0,7+1,05)  
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
3.10.1.1  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6081.1  100,00%  

 
      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων''.  
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.  
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που 
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον 
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,70      
 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
3.10.2.1  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6081.1  100,00%  

 
      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων''.  
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.  
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που 
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον 
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,55  [*] (7,5+1,05)  
 

A.T.: 004  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2124  100,00%  
 
      Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η 
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), 
με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-
04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων'' 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,55  [*] (4,50+1,05)  
 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα''. 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με 
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 29,89  [*] (28,00+1,89)  
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.56  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6102  100,00%  
 
      Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα 
απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 ''Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές 
μεθόδους''. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.    



  Σελίδα 5 από 30 

 

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,35     
 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-
2.2  

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση 
ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)  
σε βάθος έως 6 cm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1132  100,00%  

 
      Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού 
μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική 
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 
οδοστρώματος’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 
· Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από 
την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 
· Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση 
· Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού  
· Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής 
εργοταξιακής σήμανσης 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος 
υφιστάμενου οδοστρώματος.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,45      
 
 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.3  Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6066  100,00%  
 
      Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, 
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η διάστρωση 
των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή 
προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πληρούμενου όγκου ορύγματος.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,41     
 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.1  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
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αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6068  100,00%  
 
      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού 
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 
13286-2).  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,82  [*] (12,40+3,42)  
 

A.T.: 010 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.20  Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  
 
      Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του 
έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση 
σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 
δονητικές πλάκες. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση. 
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,12  [*] (15,70+3,42)  
 
 
 

A.T.: 011 
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6069  100,00%  
 
      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
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α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,72  [*] (11,30+3,42)  

 
 

A.T.: 012 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ν.Α-
23  

Στρώσεις χονδρόκοκκης άμμου λατομείου (0,5-1mm) 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3121Α  100,00%  

 
  Στρώσεις χονδρόκοκκης άμμου προέλευσης λατομείου (0,5-1mm). Δηλαδή, προμήθεια και 
μεταφορά της άμμου επί τόπου του έργου, μεταφορές στις διάστρωση σε στρώσεις οποιουδήποτε 
πάχους, ελαφριά συμπύκνωση και διαμόρφωση στις τελικές στάθμες που προβλέπονται από την 
μελέτη.     
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) ως ανωτέρω. 
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,72  [*] (11,30+3,42)  

 
 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-
1.1  

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3121.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά'', με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε 
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.    
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( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,92  [*] (11,50+3,42)  

 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-
2.1  

Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3211.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά'', με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε 
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,92  [*] (11,50+3,42)  

 
 

A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
29.3.1  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2532  100,00%  

 
      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, 
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
  
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος,  
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  
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· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 
καθώς  
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών,  
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 
· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής 
μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 
από εκσκαφή.  
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΠΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέματος 
01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-03-00-00: Ικριώματα 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
''λεπτοτοίχων'', στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή 
ελαφρώς οπλισμένο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 94,20      

 

A.T.: 016  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.6  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί 
των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, 
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η 
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά 
με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
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γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος 
από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες 
και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 101,00      

 

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816  100,00%  

 
      Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του 
πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,70      

 

A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 

οπλισμοί κατηγορίας B500C  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,07      

 

A.T.: 019 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.18  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε 

επιφάνειες από σκυρόδεμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816  100,00%  
 
      Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ''Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 
έγχυτου σκυροδέματος'',με χρήση ξύλινων ή πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι 
στερεώνονται στους ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι 
δυνατόν να προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή 
επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,80      
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A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3  Ασφαλτική προεπάλειψη.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4110  100,00%  

 
      Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ''Ασφαλτική προεπάλειψη''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.),  
· ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal),  
· η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
· η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,20      

 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4120  100,00%  

 
      Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο 
ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, 
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, 
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν 
απαιτείται). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,45     
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A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-7  Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4421.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι 
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
· η σταλία των μεταφορικών μέσων 
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
· οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών 
εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται 
από αυτές τις εργασίες κλπ.).  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, αποδεκτής ποιότητας 
και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,97  [*] (6,90+0,07)  

 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-
8.1  

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4521.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ''Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος 
συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)''.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι 
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
· η σταλία των μεταφορικών μέσων 
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
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· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και 
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,77  [*] (7,70+0,07)  

 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ Ν73.96  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Πλαστικοποίηση ακρυλικού δαπέδου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7396  100,00%  

 
      Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ, τέννις, χάντμπολ κλπ συνολικού πάχους 
1,6-2χιλ με ελαστική , ακρυλική, αντιολισθηρή τελική επένδυση, μη υδατοπερατή χωρίς αρμούς. Η 
επιφάνεια εφαρμογής θα είναι ασφαλτοπτάπητας (χωρίς λακούβες) με επίκλιση 0,5% για επιφανειακή 
απορροή των ομβρίων ή τσιμέντο. 
 
Τρίψιμο της επιφάνειας με ειδικά τριβεία και πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας με ειδικούς 
φυσητήρες, σκούπες και ρακλέτα, ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα. 
 
Εφαρμογή ειδικής τσιμεντοκονίας (τσιμέντο, ρητίνη, χαλαζιακή άμμο, νερό κλπ τύπου Acrylic Patch 
Binder)σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου ή όπου απαιτείται για την κάλυψη των λακούβων και των 
ρωγμών. 
 
Εξυγίανση της επιφάνειας που εμφανίζει ρωγμές χρησι,μοποι,όντας ειδική τσιμεντοκονία τύπου Acrylic 
Patch Binder ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή πολυουρεθάνη, καθώς επίσης 
και στις οπές όπου κρίνεται απαραίτητο. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι παραπάνω ενέργειες εξυγίανσης των ρωγμών (γέμισμα με ειδική 
τσιμεντοκονία τύπου Acrylic Patch Binder ή κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, γάζα και υγρή 
πολυουρεθάνη) ακόμα κι αν στη μελέτη προβλέπεται η διάστρωση ασφαλτικών στο υπόβαθρο πριν 
την πλαστικοποίηση του γηπέδου. 
 
Εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος με προσθήκη χαλαζία σε δύο ή περισσότερες επάλληλες και 
διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον ακρυλικό τάπητα. 
 
Αστάρωμα της επιφάνειας σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με αντιδιαβρωτικό αστάρι. δημιουργώντας 
ένα στεγανό φίλμ στεγανοποίησης. 
 
Εφαρμογή ειδικού ακρυλικού συστήματος κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα 
και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή, με υψηλή ανθεκτικότητα στην τριβή, στις υπεριώδεις ακτίνες και 
στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, σε τρεις τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις 
με χρήση ειδικών εργαλείων (ρακλετών),ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια. Οι περιοχές των 
ρακετών και του κύκλου σέντρας (οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη καταπόνηση) διαστρώνονται 
με δύο επιπλέον στρώσεις με το ίδιο υλικό. 
 
Το συνολικό πάχος του τάπητα είναι 1,6-2,0 χιλ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η χάραξη και η γραμμογράφηση του γηπέδου (σύμφωνα με τις πρότυπες 
προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.) με ανεξίτηλα χρώματα συμβατά με τον ακρυλικό τάπητα υψηλών αντοχών 
κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 
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ταυτόχρονη διαγράμμιση μπάσκετ και βόλεϊ, αν μοιράζονται την ίδια επιφάνεια, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό υλικών και του συστήματος δαπέδου, προς έγκριση. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια - μεταφορά των υλικών από οπουδήποτε και η εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      

 

A.T.: 025  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2921  100,00%  

 
      Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση 
και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα - Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα 
της οδού’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  
· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,60      

 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-52  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922  100,00%  

 
      Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 
0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και 
πλατειών’’ 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και 
αρμολόγησης,  
· η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 
2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg 
τσιμέντου ανά m³,  
· η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m³ 
μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,80      

 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-
5.2  

Τυποποιημένη περίφραξη οδού. Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Β 
(ΠΚΕ)  ύψους 1,62 m.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6812  100,00%  

 
      Κατασκευή τυποποιημένης περίφραξης οδών, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, σύμφωνα με τα 
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, στερεωμένο σε 
φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, ή γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. 
διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½΄΄, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 
mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά στην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρματοπλέγματος, των 
πασσάλων και των λοιπών απαιτούμενων υλικών 
· η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της στάθμης 
του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης 
· η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  
· η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα 
· η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης 
· η τοποθέτηση των απαιτούμενων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  
· οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,70      

 

A.T.: 028  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.16.2  Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Κιγκλιδώματα από 

σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. Από σιδηροσωλήνες 
γαλβανισμένους Φ 1 1/2 ''  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6417  100,00%  
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      Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά 
τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 14,00      

 

A.T.: 029  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.13  Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία 

τοποθέτησης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6812  100,00%  
 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση) γαλβανισμένου 
συρματοπλέγματος περιφράξεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2, με ελάχιστη επίστρωση γαλβανίσματος 70 
gr/m², οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως ανοίγματος και σχήματος βροχίδας, πάχους σύρματος, 
πλέξης ή συγκόλλησης των συρμάτων), του αναλογούντος γαλβανισμένου σύρματος τάνυσης και 
ακανθωτού πλέγματος για την κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης. 
  
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε περίπτωση μη τυποποιημένων περιφράξεων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ενσωματουμένων ως άνω υλικών    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,90      

 

A.T.: 030  
 
ΟΙΚ Ν64.16.2  Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Κατασκευή θύρών περίφραξης 

από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους και γαλβανισμένο πλέγμα 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6417  100,00%  
 
      Κατασκευή θυρών περίφραξης από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2'' και γαλβανισμένο 
συρματόπλεγμα. Οι θύρες θα είναι μονόφυλλες ή δίθυρες και τα φύλλα τους θα είναι ανοιγόμενα ή 
συρόμενα. 
 Οι ανοιγόμενες θα αποτελούνται από σταθερό πλαίσιο (κάσα) από σιδηροσωλήνα και θύρα 
αποτελούμενη από σιδηροσωλήνα με πλήρωση με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα. Για την στερέωση 
του συρματοπλέγματος θα τοποθετηθούν με ηλεκτροσυγκόλληση χιαστί γαλβανισμένοι 
σιδηροσωλήνες Φ 1''. Η στήριξη των φύλλων στο πλαίσιο θα γίνεται με μεντεσέδες. 
Οι θύρες θα έχουν σύρτες και κλειδαριά. Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των εξαρτημάτων 
λειτουργίας, και γενικά τα υλικά και η εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Οι συρόμενες θα είναι είτε κρεμαστές είτε σε κστάλληλο οδηγό που θα πακτωθεί στο έδαφος. 
Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια-λεπτομέρειες της μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  
 ( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ    
 (Αριθμητικώς): 100,00      
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A.T.: 031  
 
ΟΙΚ Ν61.06 Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκέτας ολυμπιακού τύπου, πλήρης 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6104 100,00%  

 
      Μπασκέτα  Ολυμπιακού τύπου (βάση πάκτωσης- ιστός- ταµπλό- στεφάνι, δίχτυ), πλήρης, 
πιστοποιημένη σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ-1270, ύψους στεφανιού 3,05m.,ανθεκτική στις καιρικές 
συνθήκες και στη βαριά χρήση,  µε αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια ντουκόχρωµα 
υψηλής ποιότητας. Συµπεριλαµβάνεται η ειδική μεταλλική κατασκευή (βάση) που συνοδεύει την 
μπασκέτα και που θα τοποθετηθεί εντός του θεμελίου για την αγκύρωση της όλης κατασκευής και η 
κατασκευή του θεμελίου από σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές.  
Το συγκρότηµα της µπασκέτας αποτελείται από:  

α. Το θεμέλιο από σκυρόδεµα και την βάση πάκτωσης, όπου πακτώνεται ο ιστός.  
β. Τον ιστό από ειδική μεταλλική κατασκευή.  
γ. Το ταµπλό.  
δ. Το στεφάνι με το δίχτυ του.  

 
ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ – ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
Προβλέπονται οι πιο κάτω εργασίες που η δαπάνη τους περιλαµβάνεται στην τιµή της µπασκέτας:  
- Τομή της στρώσης ασφάλτου ή του άοπλου σκυροδέματος, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 

ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και 
να προφυλάσσεται η παρακείμενη επιφάνεια της επίστρωσης από φθορές κατά τη διάρκεια των 
εργασιών.  

- Εκσκαφή τάφρου θεμελίου διαστάσεων τουλάχιστον 1,50 m x 1,00 m και βάθους 0,70 m, 
αποµάκρυνση των προϊόντων της εκσκαφής, φόρτωση και απόρριψη τους σε χώρους που 
επιτρέπονται.  

- Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου του χαλύβδινου οπλισμού, μορφής διατομών και 
κατηγορίας σύμφωνα με την στατική μελέτη του Παραρτήματος του παρόντος, διαμόρφωσή του, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 
σχέδια οπλισμού.  

- Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου της βάσης από μασίφ χαλύβδινες διατομές, διαστάσεων 
τουλάχιστον 0,50 m x 0,30 m και βάθους 0,50 m,  στερέωση και ενσωμάτωση της στην τάφρο του 
θεμελίου με τρόπο ώστε να μην μετακινείται κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης του θεμελίου. Η 
βάση θα αποτελείται από μασίφ χαλύβδινες διατομές (γωνίες, κλπ) και όχι από σωλήνες και θα πρέπει 
υποχρεωτικά να είναι γαλβανισμένη εν θερμώ για μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση. Ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να προσκομίσει πριν την εγκατάσταση της βάσης έγγραφο/πιστοποιητικό του 
γαλβανιστηρίου το οποίο θα φέρει την ημερομηνία θερμογαλβανίσματος της. 

- Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση του σκυροδέματος 
κατηγορίας C20/25, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), για 
την κατασκευή του θεμελίου. 

- Η επίχωση (εάν απαιτείται) του ελεύθερου χώρου του σκάμματος και η έντεχνη αποκατάσταση του 
χώρου στην πρότερη κατάσταση (άσφαλτος, επιφανειακή επίστρωση, κλπ.). 

- Η στερέωση στο άνω τμήμα του θεμελίου της πλάκας αγκύρωσης του ιστού της μπασκέτας, η 
οποία θα  αποτελείται από τουλάχιστον 6 αγκύρια Φ16mm ή μεγαλύτερου αριθμού και διαμέτρου  
µε κατάλληλη διαµόρφωση, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα και την 
πιστοποίηση της μπασκέτας.    

 
ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
- Ο ιστός της µπασκέτας στο κάτω τµήµα του θα φέρει περιμετρικό πλαίσιο µε τις κατάλληλες οπές. 

Τα αγκύρια θα θηλυκώνουν στις οπές µε παξιμάδια ασφαλείας, που θα καλύπτονται µε ειδικά 
πλαστικά καλύµµατα ασφαλείας προς αποφυγή τραυµατισµών.  

- Για την τοποθέτηση του ιστού στην ακριβή θέση, οι οπές των κοχλιών στο σιδερένιο πλαίσιο του 
ιστού θα είναι επιµήκεις, επιτρέποντας έτσι µικρές µετακινήσεις µε την παρεµβολή ροδελών. 

- Η όλη κατασκευή και η τοποθέτηση θα πρέπει να  εξασφαλίζει την πλήρη και ασφαλή πάκτωση του 
ιστού και να αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση ανατροπής της µπασκέτας ενώ ταυτόχρονα θα 
πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασής της.  
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- Ο ιστός από ειδική μεταλλική κατασκευή  θα  αποτελείται από τρεις ιστούς τεθλασµένης όψης, 
πρισµατικής µορφής, διατοµής ορθογωνικής µεταβαλλόµενης ελάχιστης πλευράς 0,20 m. Το ύψος 
από τη στάθµη 0,00 µέχρι το άνω µέρος του στεφανιού θα είναι 3,05 m.  Η απόσταση από την 
εξωτερική πλευρά της τελικής γραµµής θα είναι τουλάχιστον 1,00 m., δηλαδή ο πρόβολος του 
ιστού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,25 mσύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.   

- Οι ιστοί του κορµού θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από στραντζαριστή λαµαρίνα, πάχους 
τουλάχιστον 3 mm με στρογγυλεμένες τις ακμές για την αποφυγή τραυματισμών και μεταλλικές 
ενισχύσεις εσωτερικά για την αποφυγή στρέβλωσης τους. Το άνω μέρος του ιστού θα φέρει 
χαλύβδινη πλάκα με μπουλόνια κατάλληλης διαμέτρου τα οποία θα χρησιμεύουν στη στερέωση της 
γλυσιέρας του ταμπλό. 

- Οι µεταλλικές ενισχύσεις και γενικά η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη σταθερότητα 
(π.χ. από ταλαντώσεις). 

- Η όλη κατασκευή θα είναι βαμμένη µε αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια ντουκόχρωµα 
υψηλής ποιότητας. Το τελικό χρώμα του ιστού θα είναι σκούρο μπλε.  

 
 

ΤΑΜΠΛΟ 
 

- Το ταµπλό θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800 x 1050 mm.    
- Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασµένος από κοιλοδοκό.  
-  Ο σκελετός θα απαρτίζεται από το εξωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 1800 x 1050 mm και από το 

εσωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 590 x 450 mm.   
- Το εξωτερικό πλαίσιο θα συνδέεται µε το εσωτερικό µε δύο κατακόρυφα ενισχυτικά δεσίµατα από 

κοιλοδοκό και µε τη γλυσιέρα.  
- Η γλυσιέρα θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα, στραντζαριστή  Θα φέρει στο εµπρόσθιο 

τµήµα της οπές για την  υποδοχή των µπουλονιών του στεφανιού.  Στο πίσω τµήµα της θα φέρει 
δύο οδηγούς, κατασκευασµένους από µασίφ σίδερο, που θα αποτελούν τη διαδροµή κατακόρυφης 
ολίσθησης του ταµπλό πάνω στα µπουλόνια της πλάκας του ιστού.  Η διάταξη της γλυσιέρας θα 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την ακριβή κατακόρυφη τοποθέτησή της.  Επίσης θα 
πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα µελλοντικής επαναρύθµισής της σε κάθε περίπτωση αλλαγής 
του χώρου τοποθέτησής του ταµπλό.  

- Το ταµπλό θα είναι κατασκευασµένο  από Plexiglass διαφανές πάχους τουλάχιστον 10 mm.  
Ανάµεσα στο σκελετό και στο Plexiglass θα πρέπει να παρεµβάλλεται ειδικό λάστιχο, για την 
απορρόφηση των κραδασµών.  Το Plexiglass θα είναι στερεωµένο στο σκελετό µε βίδες φρεζάτες 
και θα φέρει κατάλληλη γραµµογράφηση  πάχους 50mm χρώματος λευκού ανεξίτηλου. 

- Η όλη κατασκευή του ταμπλό θα φέρει και τουλάχιστον δυο αντηρίδες σωληνωτής διατομής που θα  
συνδέουν το άνω µέρος του ταµπλό µε την πίσω άκρη του οριζόντιου τµήµατος του ιστού και θα 
είναι συγκολληµένες µε ειδικό τεµάχιο. Θα φέρουν πολλαπλές οπές για εύκολη προσαρµογή σε 
κάθε τύπο µπασκέτας.  

- Το ταµπλό θα πρέπει να  παραµένει ανεπηρέαστο από τις παραµορφώσεις του στεφανιού.  
- Η όλη διάταξη της στήριξης του στεφανιού πάνω στο ταµπλό και του ταµπλό πάνω στο κορµό θα 

επιτρέπει την ελεύθερη παραµόρφωση ή στρέβλωση του ταµπλό, λόγω κρούσεων κλπ, 
αποκλείοντας τη ρηγµάτωση ή θραύση του.   

- Η όλη κατασκευή του σκελετού του ταμπλό θα είναι βαμμένη µε αντισκωριακή βαφή και 
τουλάχιστον δύο χέρια ντουκόχρωµα υψηλής ποιότητας. Το τελικό χρώμα του σκελετού του 
ταμπλό θα είναι σκούρο μπλε. 
 

ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥ 
 

- Το στεφάνι θα είναι κατασκευασμένο από σίδηρο µασίφ Φ20mm, µε εσωτερική διάµετρο δακτυλίου 
450 mm.   

- Η εσωτερική διάμετρος του δακτυλίου απέχει κατά 150mm από την πρόσοψη του ταμπλό 
- Η βάση θα ενώνεται με τον δακτύλιο με την χρήση δύο μεταλλικών επιφανειών, πάχους 3mm, σε 

σχήμα τραπεζίου που με αυτόν τον τρόπο ενισχύει την σταθερότητα και στιβαρότητα της 
κατασκευής.  

- Ο δακτύλιος από την πλευρά που ενώνεται με την βάση που στηρίζεται στο ταμπλό θα φέρει 
εξωτερικά μεταλλική ενίσχυση από μεταλλικό φύλλο πάχους 4mm και ακολουθεί την μορφή του 
δακτυλίου.  
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- Η επιφάνεια του στεφανιού θα είναι λεία και για την στήριξη του διχτύου στον δακτύλιο θα 
υπάρχουν ειδικές μεταλλικές θηλιές- άγκιστρα, στις οποίες θα εφαρμόζει το δίχτυ και θα είναι 
σχεδιασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα.  

- Το στεφάνι  θα έχει απόχρωση βαθύ πορτοκαλί σύμφωνα με τις προδιαγραφές FIBA.  
- Το δίχτυ θα είναι κατασκευασμένο από nylon πάχους τουλάχιστον 5χιλ., χρώματος λευκού με  

ρομβοειδή πλέξη με μάτι 100x100mm  τοποθετηµένο κατάλληλα  σε κάθε στεφάνι.   
 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
- Σε κατάλληλη ορατή θέση θα τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση η οποία θα αναφέρει 

τουλάχιστον τα εξής:  
α. Αυτός ο εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για κακή χρήση.  
β. Μη σκαρφαλώνετε στον ιστό.  
γ. Μην κρέμεστε από το καλάθι / στεφάνι. 

- Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει σήμανση ταυτοποίησης καθώς και τα στοιχεία του κατασκευαστή 
και το πρότυπο πιστοποίησης. 

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
 
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει το εγχειρίδιο χρήσης του εξοπλισμού, το οποίο θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  
α. Οδηγίες συναρμολόγησης/εγκατάστασης  
β. Οδηγίες χειρισμού & ρύθμισης (όπου εφαρμόζει).  
γ. Οδηγίες συντήρησης. 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1270 (Εξοπλισμός 

αθλητικών γηπέδων - Εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης). 
- Μετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης  του εξοπλισμού ο Ανάδοχος θα  πρέπει να προβεί 

στον έλεγχο των μπασκετών  με βάση το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1270  2006-04-04 
«Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων – Εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης – Λειτουργικές απαιτήσεις και 
απαιτήσεις ασφάλειας, μέθοδοι δοκιμής» από Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που 
απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)  να  προβεί Περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: 
- Oπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος.  
- Δοκιμές με φορτία. 

 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού στρώματος ιστού μπασκέτας 
ολυμπιακού τύπου με διαστάσεις ανάλογες της μπασκέτας που θα τοποθετηθεί και ύψους τουλάχιστον 
1,80 μ., τεσσάρων πλευρών αποτελούμενο από αφρώδες υλικό πάχους τουλάχιστον 5εκ με κάλυμμα 
από θερμοκολλημένο PVC πλήρως αδιάβροχο, αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες, σε χρώμα σκούρο 
μπλε. Το στρώμα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως την περίμετρο του ιστού. Η εξωτερική επιφάνεια θα 
κλείνει με ισχυρή ταινία velcro στο πίσω μέρος, ώστε το στρώμα να μπορεί να αφαιρεθεί. 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια της μπασκέτας και του προστατευτικού καθώς και η 
προσκόμιση, μεταφορά και τοποθέτηση στον χώρο που θα υποδειχθεί. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ   
 (Αριθμητικώς): 2.000,00      
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A.T.: 032  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.36.1.6  

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), 
δομημένου τοιχώματος. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο 
[DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 
καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από 
πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα. 
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,10      

 

A.T.: 033  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.36.1.8  

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), 
δομημένου τοιχώματος. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο 
[DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 
καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 140 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από 
πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα. 
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,60      

 

A.T.: 034  
 
ATHE Ν5918.1  Πλαστικό φρεάτιο διακλάδωσης- ελέγχου καλωδιώσεων. Διαστάσεων 

30*30*30 εκ.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 82  100,00%  
 
      Πλαστικό φρεάτιο διακλάδωσης- ελέγχου καλωδιώσεων για υπόγεια τοποθέτηση, με καπάκι μαζί 
με  την εργασία εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το  πέρασμα των σωλήνων, η 
σταθεροποίηση και ευθυγράμμιση του φρεατίου με την επιφάνεια του εδάφους,  και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία. Δεν περιλαμβάνεται η άμμος και το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 29,03      
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A.T.: 035  
 
ΗΛΜ Ν8843.1  Πλήρης εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα (κεντρικός πίνακας )   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Πλήρης εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα (κεντρικός πίνακας) Π.Φ.1.0 γηπέδου σύμφωνα με 
τα σxέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία 
εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 2.076,95      
 

A.T.: 036  
 
ATHE Ν8843.2  Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση αποδυτηρίων γηπέδου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση αποδυτηρίων γηπέδου φωτισμού-ρευματ.  σύμφωνα με τα 
σxέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης 
και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 674,44      
 

A.T.: 037  
 
ΑΤΗΕ Ν8845.1  Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 1.5 μ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο απο τρία ηλεκτρόδια xάλκινα με xαλύβδινη ψύxη διαμέτρου S/8 
ins με τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον xάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατομής 16 τ.x. 
μέσα σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins και τα τρία φρεάτια με τα καλύματά τους διαστάσεων 20 
x 20 cm για την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών και εργασία έμπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m 
σύνδεσής τους με τον xάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 513,55      

 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
Ν62.10.41.05 

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V 
με μόνωση μανδύα από PVC. Διατομής 3 Χ 10 mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  
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      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, 
σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), 
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων 
των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου   
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,65      

 

A.T.: 039  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
Ν62.10.41.06 

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V 
με μόνωση μανδύα από PVC. Διατομής 3 Χ 16 mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, 
σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), 
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων 
των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου   
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,76      

 

A.T.: 040  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
Ν62.10.41.07 

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V 
με μόνωση μανδύα από PVC. Διατομής 5 Χ 10 mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, 
σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), 
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων 
των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου   
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,88     

 

A.T.: 041  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V 
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Ν62.10.41.08 με μόνωση μανδύα από PVC. Διατομής 5 Χ 16 mm2 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  
 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, 
σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), 
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων 
των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου   
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,62     

 
 

A.T.: 042  
 
ΑΤΗΕ Ν9376.1  Προβολέας γηπέδου καλαθοσφαίρισης τύπου LED   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προβολέας τεχνολογίας LED γηπέδου καλαθοσφαίρισης, ο οποίος πρέπει να συμμορφώνεται με 
τις παρακάτω απαιτήσεις:  
1. Να προσκομίζονται τα στοιχεία του κατασκευαστή (επωνυμία εργοστασίου, έδρα, κτλ).  
2. Η ονομαστική ισχύς του φωτιστικού συστήματος να είναι κατά μέγιστο 150W.  
3. Η φωτεινή ροή του φωτιστικού συστήματος να είναι ≥18.500lm, έτσι ώστε να προκύπτει ένταση 
φωτισμού στον αγωνιστικό χώρο σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη.  
4. H ενεργειακή κλάση του προβολέα θα είναι τουλάχιστον Α+ 
5. Ο προβολέας θα έχει γωνία διάχυσης δέσμης φωτός 90 μοιρών. 
6. Το σώμα του προβολέα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ) και με προστασία ≥IK05.  
7. Το εξωτερικό κάλυμμα θα πρέπει να είναι από υλικό με αντοχή σε μηχανικές και θερμικές 
καταπονήσεις. Θα πρέπει να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διαπερατότητα, την απόλυτη 
σταθεροποίηση ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία, να είναι ανθεκτικό στη ρύπανση και στη χημική 
αλλοίωση (π.χ. απορρίμματα πουλιών), όπως επίσης και την απόλυτη ανθεκτικότητα στις υψηλές 
θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές 
θερμοκρασίες.  
8. Ο προβολέας θα πρέπει να διαθέτει βραχίονα στήριξης με δυνατότητα ρύθμισης κλίσεων, ώστε να 
μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα εφόσον χρειαστεί κατά την εγκατάσταση ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του παρελκόμενου εξοπλισμού και της φωτιζόμενης περιοχής.  
9. Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει προστασία ως προς τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό του 
και προστασία ως προς τη διείσδυση σκόνης και σωματιδίων σε βαθμό προστασίας IP66 για όλα τα 
μέρη του φωτιστικού (δηλαδή τόσο για το χώρο της φωτεινής πηγής, όσο και για το χώρο του 
τροφοδοτικού) προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η οπτική αποδοτικότητα του 
φωτιστικού σε βάθος χρόνου.  
10. Η θερμοκρασία χρώματος για τις πηγές φωτός θα πρέπει να είναι 4000K με το δείκτη απόδοσης 
των χρωμάτων CRI≥70 (νυχτερινό υπαίθριο περιβάλλον).  
11. Δείκτης L70B50≥150.000h  
12. Για όλο τον εξοπλισμό του φωτιστικού απαιτείται παροχή γραπτής εγγύησης πέντε (5) ετών, από 
την προμηθεύτρια εταιρία.  
13. Το προτεινόμενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης όπου θα 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ-έχοντας ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ή μεταγενέστερα). 
- ΕΝ 60598-1:2015 (Γενικές απαιτήσεις και έλεγχοι φωτιστικών)  
- ΕΝ 60598-2-5:2015 (Απαιτήσεις και έλεγχοι φωτιστικών και προβολέων)  
- ΕΝ 55015 (Όρια και μέθοδοι μετρήσεων ραδιοδιαταραχών)  
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- ΕΝ 61000-3-2:2014 (Όρια εκπομπών αρμονικών διακυμάνσεων)  
- ΕΝ 61000-3-3:2013 (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC))  
- EN 61547:2009 (Εξοπλισμός για φωτισμό γενικής χρήσης — Απαιτήσεις ατρωσίας EMC).  
14. Το φωτιστικό σύστημα ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ:  
- Οδηγία 2011/65/EU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS)  
- Οδηγία 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive)  
- Οδηγία 2001/95/EU (General Product Safety Directive)  
15.Ο προσφερόμενος προβολέας θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ISO 9001 
κατασκευαστή, καθώς και Πιστοποιητικό ISO 14001 κατασκευαστή.  
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια του προβολέα, η μεταφορά του στον τόπο του έργου, το 
σύνολο των απαιτούμενων εξαρτημάτων, υλικών και μικρουλικών για την στήριξη και σύνδεση του 
προβολέα επί ιστού στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή υλικό ή δαπάνη 
κριθεί αναγκαία για την καλή και έντεχνη λειτουργία της εγκατάστασης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 350,00      

 

A.T.: 043  
 
ΑΤΗΕ Ν9376.2  Προβολέας γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 τύπου LED   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προβολέας τεχνολογίας LED γηπέδου καλαθοσφαίρισης, ο οποίος πρέπει να συμμορφώνεται με 
τις παρακάτω απαιτήσεις:  
1. Να προσκομίζονται τα στοιχεία του κατασκευαστή (επωνυμία εργοστασίου, έδρα, κτλ).  
2. Η ονομαστική ισχύς του φωτιστικού συστήματος να είναι κατά μέγιστο 230W.  
3. Η φωτεινή ροή του φωτιστικού συστήματος να είναι ≥27.000lm, έτσι ώστε να προκύπτει ένταση 
φωτισμού στον αγωνιστικό χώρο σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη.  
4. H ενεργειακή κλάση του προβολέα θα είναι τουλάχιστον Α+ 
5. Ο προβολέας θα έχει γωνία διάχυσης δέσμης φωτός 90 μοιρών. 
6. Το σώμα του προβολέα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ) και με προστασία ≥IK05.  
7. Το εξωτερικό κάλυμμα θα πρέπει να είναι από υλικό με αντοχή σε μηχανικές και θερμικές 
καταπονήσεις. Θα πρέπει να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διαπερατότητα, την απόλυτη 
σταθεροποίηση ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία, να είναι ανθεκτικό στη ρύπανση και στη χημική 
αλλοίωση (π.χ. απορρίμματα πουλιών), όπως επίσης και την απόλυτη ανθεκτικότητα στις υψηλές 
θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές 
θερμοκρασίες.  
8. Ο προβολέας θα πρέπει να διαθέτει βραχίονα στήριξης με δυνατότητα ρύθμισης κλίσεων, ώστε να 
μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα εφόσον χρειαστεί κατά την εγκατάσταση ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του παρελκόμενου εξοπλισμού και της φωτιζόμενης περιοχής.  
9. Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει προστασία ως προς τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό του 
και προστασία ως προς τη διείσδυση σκόνης και σωματιδίων σε βαθμό προστασίας IP66 για όλα τα 
μέρη του φωτιστικού (δηλαδή τόσο για το χώρο της φωτεινής πηγής, όσο και για το χώρο του 
τροφοδοτικού) προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η οπτική αποδοτικότητα του 
φωτιστικού σε βάθος χρόνου.  
10. Η θερμοκρασία χρώματος για τις πηγές φωτός θα πρέπει να είναι 4000K με το δείκτη απόδοσης 
των χρωμάτων CRI≥70 (νυχτερινό υπαίθριο περιβάλλον).  
11. Δείκτης L70B50≥150.000h  
12. Για όλο τον εξοπλισμό του φωτιστικού απαιτείται παροχή γραπτής εγγύησης πέντε (5) ετών, από 
την προμηθεύτρια εταιρία.  
13. Το προτεινόμενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης όπου θα 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ-έχοντας ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ή μεταγενέστερα). 
- ΕΝ 60598-1:2015 (Γενικές απαιτήσεις και έλεγχοι φωτιστικών)  
- ΕΝ 60598-2-5:2015 (Απαιτήσεις και έλεγχοι φωτιστικών και προβολέων)  
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- ΕΝ 55015 (Όρια και μέθοδοι μετρήσεων ραδιοδιαταραχών)  
- ΕΝ 61000-3-2:2014 (Όρια εκπομπών αρμονικών διακυμάνσεων)  
- ΕΝ 61000-3-3:2013 (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC))  
- EN 61547:2009 (Εξοπλισμός για φωτισμό γενικής χρήσης — Απαιτήσεις ατρωσίας EMC).  
14. Το φωτιστικό σύστημα ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ:  
- Οδηγία 2011/65/EU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS)  
- Οδηγία 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive)  
- Οδηγία 2001/95/EU (General Product Safety Directive)  
15.Ο προσφερόμενος προβολέας θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ISO 9001 
κατασκευαστή, καθώς και Πιστοποιητικό ISO 14001 κατασκευαστή.  
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια του προβολέα, η μεταφορά του στον τόπο του έργου, το 
σύνολο των απαιτούμενων εξαρτημάτων, υλικών και μικρουλικών για την στήριξη και σύνδεση του 
προβολέα επί ιστού στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή υλικό ή δαπάνη 
κριθεί αναγκαία για την καλή και έντεχνη λειτουργία της εγκατάστασης.    
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 500,00      

 

A.T.: 044  
 
ΑΤΗΕ Ν9376.3  Προβολέας γηπέδου ποδοσφαίρου τύπου LED   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προβολέας τεχνολογίας LED γηπέδου ποδοσφαίρου, ο οποίος πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
παρακάτω απαιτήσεις:  
1. Να προσκομίζονται τα στοιχεία του κατασκευαστή (επωνυμία εργοστασίου, έδρα, κτλ).  
2. Η ονομαστική ισχύς του φωτιστικού συστήματος να είναι κατά μέγιστο 800W.  
3. Η φωτεινή ροή του φωτιστικού συστήματος να είναι ≥113.000lm, έτσι ώστε να προκύπτει ένταση 
φωτισμού στον αγωνιστικό χώρο σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη.  
4. H ενεργειακή κλάση του προβολέα θα είναι τουλάχιστον Α+ 
5. Ο προβολέας θα έχει γωνία διάχυσης δέσμης φωτός σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη. 
6. Το σώμα του προβολέα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ) και με προστασία ≥IK10.  
7. Το εξωτερικό κάλυμμα θα πρέπει να είναι από υλικό με αντοχή σε μηχανικές και θερμικές 
καταπονήσεις. Θα πρέπει να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διαπερατότητα, την απόλυτη 
σταθεροποίηση ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία, να είναι ανθεκτικό στη ρύπανση και στη χημική 
αλλοίωση (π.χ. απορρίμματα πουλιών), όπως επίσης και την απόλυτη ανθεκτικότητα στις υψηλές 
θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές 
θερμοκρασίες.  
8. Ο προβολέας θα πρέπει να διαθέτει βραχίονα στήριξης με δυνατότητα ρύθμισης κλίσεων, ώστε να 
μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα εφόσον χρειαστεί κατά την εγκατάσταση ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του παρελκόμενου εξοπλισμού και της φωτιζόμενης περιοχής.  
9.Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει προστασία ως προς τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό του 
και προστασία ως προς τη διείσδυση σκόνης και σωματιδίων σε βαθμό προστασίας IP66 για όλα τα 
μέρη του φωτιστικού (δηλαδή τόσο για το χώρο της φωτεινής πηγής, όσο και για το χώρο του 
τροφοδοτικού) προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η οπτική αποδοτικότητα του 
φωτιστικού σε βάθος χρόνου.  
10. Η θερμοκρασία χρώματος για τις πηγές φωτός θα πρέπει να είναι 5000K με το δείκτη απόδοσης 
των χρωμάτων CRI≥70 (νυχτερινό υπαίθριο περιβάλλον).  
11. Ώρες ζωής: >50000hrs 
12. Για όλο τον εξοπλισμό του φωτιστικού απαιτείται παροχή γραπτής εγγύησης πέντε (5) ετών, από 
την προμηθεύτρια εταιρία.  
13.Το προτεινόμενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης όπου θα 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ-έχοντας ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ή μεταγενέστερα). 
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- ΕΝ 60598-1:2015 (Γενικές απαιτήσεις και έλεγχοι φωτιστικών)  
- ΕΝ 60598-2-5:2015 (Απαιτήσεις και έλεγχοι φωτιστικών και προβολέων)  
- ΕΝ 55015 (Όρια και μέθοδοι μετρήσεων ραδιοδιαταραχών)  
- ΕΝ 61000-3-2:2014 (Όρια εκπομπών αρμονικών διακυμάνσεων)  
- ΕΝ 61000-3-3:2013 (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC))  
- EN 61547:2009 (Εξοπλισμός για φωτισμό γενικής χρήσης — Απαιτήσεις ατρωσίας EMC).  
14. Το φωτιστικό σύστημα ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ:  
- Οδηγία 2011/65/EU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS)  
- Οδηγία 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive)  
- Οδηγία 2001/95/EU (General Product Safety Directive)  
15.Ο προσφερόμενος προβολέας θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ISO 9001 
κατασκευαστή, καθώς και Πιστοποιητικό ISO 14001 κατασκευαστή.  
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια του προβολέα, η μεταφορά του στον τόπο του έργου, το 
σύνολο των απαιτούμενων εξαρτημάτων, υλικών και μικρουλικών για την στήριξη και σύνδεση του 
προβολέα επί ιστού στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή υλικό ή δαπάνη 
κριθεί αναγκαία για την καλή και έντεχνη λειτουργία της εγκατάστασης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 1750,00      

 

A.T.: 045  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
Ν60.10.1.4  

Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού γηπέδου ύψους 12,00 m   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλυβδίνου ιστού 
ηλεκτροφωτισμού, κατασκευασμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις 
για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' 
και 05-07-02-00 ''Ανωδομή φωτισμού''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
· Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 
EN 10255). 
· Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση 
την τυπική διατομή της μελέτης. 
· Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
· H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης 
από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους  
· Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
· H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με  περικόχλια, επάνω και κάτω, με 
χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
· H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
· Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και βάση δυο θέσεων προβολέων στην κορυφή του ιστού από χαλύβδινες 
διατομές γαλβανισμένες εν θερμώ και η χοάνη που θα προσαρμοστεί στον ιστό. 
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Ο Ανάδοχος πριν την ενσωμάτωση του ιστού στο έργο  θα πρέπει να προσκομίσει τα αναλυτικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού καθώς και στατική μελέτη του προσφερόμενου ιστού υπογεγραμμένη 
από κατάλληλο μηχανικό που θα περιλαμβάνει και ξυλότυπο της θεμελίωσης του ιστού. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό φωτισμού σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 1400,00      

 

A.T.: 046  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
Ν60.10.1.5  

Μηχανικά ανακλινόμενος χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού γηπέδου 
ύψους 16,00 m   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλυβδίνου ιστού 
ηλεκτροφωτισμού, κατασκευασμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις 
για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' 
και 05-07-02-00 ''Ανωδομή φωτισμού''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
· Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 
EN 10255). 
· Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση 
την τυπική διατομή της μελέτης. 
· Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
· H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης 
από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους  
· Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
· H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με  περικόχλια, επάνω και κάτω, με 
χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
· H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
· Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 
Ο ιστός θα  αποτελείται από δύο (2) τμήματα: ένα σταθερό και ένα κινητό. 
Το σταθερό τμήμα: 
- αποτελείται από έναν κορμό κωνικής οκταγωνικής διατομής με πλάκα έδρασης η οποία ενισχύεται με 
τρίγωνα ενίσχυσης 
- φέρει γάντζο για την τοποθέτηση συρματόσχοινου 
- άξονα ανάκλισης 
- πείρο ασφαλείας (βίδα Μ20) και 
κατάλληλη υποδοχή για λουκέτο ασφαλείας με σκοπό την ασφάλιση του ιστού όταν αυτός βρίσκεται 
στην κατακόρυφη θέση (μη ανάκλιση) 
Το κινητό τμήμα αποτελείται από δύο (2) μέρη:  
- τον πάνω κορμό και το στέλεχος-ουρά. Ο πάνω κορμός του κινητού τμήματος είναι κωνικής 
οκταγωνικής διατομής και το στέλεχος-ουρά είναι ένας ανοικτός κορμός πέντε (5) πλευρών που στο 
κάτω άκρο του φέρει γάντζο για την τοποθέτηση συρματόσχοινου. 
Μεταξύ των δύο τμημάτων (κινητού και σταθερού) βρίσκεται ο μηχανισμός ανάκλισης-κατάκλισης.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και βάση τεσσάρων θέσεων προβολέων στην κορυφή του ιστού από 
χαλύβδινες διατομές γαλβανισμένες εν θερμώ και η χοάνη που θα προσαρμοστεί στον ιστό. 
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Ο Ανάδοχος πριν την ενσωμάτωση του ιστού στο έργο  θα πρέπει να προσκομίσει τα αναλυτικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού καθώς και στατική μελέτη του προσφερόμενου ιστού υπογεγραμμένη 
από κατάλληλο μηχανικό που θα περιλαμβάνει και ξυλότυπο της θεμελίωσης του ιστού. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό φωτισμού σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ    
 (Αριθμητικώς): 2700,00      

 

A.T.: 047  
 
ΑΤΗΕ Ν9250.1.1  Χειροκίνητο σύστημα ανύψωσης (winch), ονομ. βάρους ανύψωσης 

500kg   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 82  100,00%  
 
      Προμήθεια χειροκίνητου συστήματος ανύψωσης (winch), ονομ. βάρους ανύψωσης 500kg    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 320,00      

 
 

Χίος, 05/10/2021 
Ο Συντάξας 

Για τα έργα Οδοποιίας 
 

 
 
 
  

Δαμαλάς Δημόκριτος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ  

Χίος, 05/10/2021 
Ο Συντάξας 

Για τα Η/Μ έργα 
 

 
 
 
  

Πιτροπάκης Μιχαήλ 
Ηλεκτρολόγος ΤΕ με Α Βαθμό 

Χίος, 01/10/2021 
Θεωρήθηκε 

Ο Πρ/νος Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Χίου 
 
 
 

 Παπαλάνης Ελευθέριος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α 

Βαθμό  
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ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Αντικείμενο 

(1) Το παρόν τεύχος της Ειδική Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) αφορά τους γενικούς και ειδι-
κούς  συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοι-
πών Τευχών και στοιχείων Δημοπράτησης, θα εκτελεστεί  από τον Ανάδοχο, το έργο «ΕΚ-

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ».   

(2) Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο:  

Α. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Α.1 Κατασκευή περίφραξης- οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του γηπέδου. 

Α.2 Καθαίρεση και επανακατασκευή της περίφραξης του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου. 

Α.3 Διαμόρφωση του χώρου που βρίσκεται σήμερα το γήπεδο μπάσκετ σε χώρο στάθμευσης 
αυτοκινήτων 

Α.4 Κατασκευή νέου γηπέδου μπάσκετ στην δυτική πλευρά του γηπέδου  

Α.5 Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην βόρεια πλευρά του γηπέδου  

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Β.1 Ανακατασκευή υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο κτίσμα των αποδυτήριων.  

Β.2 Φωτισμός των γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και 5Χ5 βάσει μελέτης φωτοτεχνίας της πα-
ρούσας τεχνικής έκθεσης.  

Β.3 Γειώσεις 

  

 

Ορισμοί - συντομογραφίες 

Ορισμοί  

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στο Άρθρο 2 του 
Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 4782/2021 και επί πλέον όπως 
καθορίζεται κατωτέρω: 
α.  «Συμβατικό Τίμημα»: το ποσό του εργολαβικού συμφωνητικού (δαπάνη εργασιών μαζί με 

ΓΕ και ΟΕ και ποσό απροβλέπτων δαπανών) χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. 
 
β. «Έργο»: νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου δομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού, 

το οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας.  

γ.  «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι εγκατα-
στάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την εκτέλεση 
του έργου. 

δ.   «Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτήρα έργα, που θα εκτελε-
στούν και θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

ε. «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργασίες και γενικά εκτελεί-
ται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. 

στ. «Τεχνική Υπηρεσία»: η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ), 
η οποία δημοπρατεί το έργο και συναλλάσσεται με τον Ανάδοχο ως Διευθύνουσα Υπηρε-
σία ή / και ως Προϊσταμένη Αρχή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στον Νόμο και στη δια-
κήρυξη Δημοπρασίας. 

ζ. «Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος»: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή / και κοινοπραξίες 
των ανωτέρω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγω-
νισμό της ανάθεσης εκτέλεσης του έργου. 

η. «Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη 
φάση δημοπράτησης του έργου και δεσμεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζο-
νται στο Άρθρο 156 του Ν.4412/16 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Άρθρο 75 
του Ν4782/21. 
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θ. «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του 
και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την 
Ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά πρότυ-
πα (ΕΝ)" ή ως "κείμενα εναρμόνισης (HD)", σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες αυτών των 
οργανισμών. 

ι. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προ-
ϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατα-
σκευές και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους 
εφαρμογής και χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ. 

ια. «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφω-
να με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Συντομογραφίες 

Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης 

ΔΔ : Διακήρυξη Δημοπρασίας 

ΕΣΥ :  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΜ :  Προϋπολογισμός Μελέτης 

ΤΕΠ :  Τεχνική Περιγραφή 

ΤΜ :  Τιμολόγιο Μελέτης 

ΤεΠρο : Τεχνικές Προδιαγραφές 

Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών 

ΕΝ : Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές  

CEN :  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

ISO :  Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 

ΕΛΟΤ :  Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

CENELEC :  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

CIE :  Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού 

ΕΤΑ :  Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις 

DIN :  Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης 

BS :  Βρετανικά Πρότυπα 

ANFOΤ : Γαλλικές Προδιαγραφές 

ASTM :  Αμερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι Δοκιμών 

ΚΜΛΕ :  Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

ΚΤΣ :  Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

ΚΤΧ :  Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα 

NF :  Γαλλικά Πρότυπα 

ΠΤΠ :  Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών 

ΥΠΕΣΔΔΑ :  Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

ΥΠΟΜΕΔΥ :  Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

ΥΠΕΧΩΔΕ :  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων  

ΥΠΕΚΑ : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  

ΓΓΔΕ :  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 

ΓΥΣ :  Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού 

ΔΕΗ :  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
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ΔΕΚΟ :  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

Ε.Δ. :  Επιτροπή Διαγωνισμού 

ΕΕ :  Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΚ :  Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα   

ΕΟΧ :  Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος  

ΙΚΑ :  Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΚΕΔΕ :  Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων 

ΝΠΔΔ :  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

ΝΠΙΔ :  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

ΝΣΚ :  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

ΟΚΩ :  Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 

ΠΕΔΕ :  Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων 

ΠΕΠ :  Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΤΕΕ :  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Άλλες Συντομογραφίες 

ΑΠΕ :  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

ΚΥΑ :  Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Ν :  Νόμος 

ΠΔ :  Προεδρικό Διάταγμα 

ΠΚΤΜΝΕ :  Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 

ΦΕΚ :  Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ :  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

ΥΑ :  Υπουργική Απόφαση 

Ερμηνείες 

Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 

(1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και 
αντίστροφα. 

(2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και 
αντίστροφα. 

(3) Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με τις ίδιες λέξεις 
που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα. 

(4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «βδομάδα», «μήνας», «έτος» κτλ. θα ση-
μαίνει «ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή βδομάδα», «ημερολογιακός μήνας», «ημε-
ρολογιακό έτος» κτλ. 

(5) Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα / παράγωγά 
τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγρά-
φως. 

(6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις έννοιες 
αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

(7) Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία του 
κειμένου της παρούσας. 

(8) Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε 
βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση», 
νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγμένα στις τιμές μονάδας της 
προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγμα ή/ και καμία 
πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της προσφοράς του. 
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(9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα 
άρθρα, παραγράφους, εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών απο-
φάσεων, συμβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις 
πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ι-
σχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 

Επικοινωνία - Κοινοποίηση εγγράφων 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και 3  του Άρθρου 135 καθώς και στο Άρθρο 143 
του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν. 4782/2021. 

(2) Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των εγγράφων 
της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της Δι-
ευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής.  

(3) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που 
απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 

iii. να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης διευ-
θύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν γνωστοποι-
ηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη 
δηλωμένες διευθύνσεις. 

Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη σύμβαση 

Ισχύουσες διατάξεις 

(1) Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από την Ελληνική Νομο-
θεσία και για έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον και 
από την Κοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα, σε θέματα παραγωγής δημοσίων έργων, ισχύ-
ουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγ-
χρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμ-
βάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και οι λοιποί σχετικοί Νόμοι και διατάξεις. Η 
εκτέλεση των έργων συμπληρώνεται με τους όρους της παρούσας και των λοιπών συμβα-
τικών τευχών.  

(2) Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείμενες διατάξεις, νοείται, ε-
κτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός ή διε-
θνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγμα, Νόμοι, 
Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισμοί, Εθνικοί 
και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κάθε 
φορά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης Δημοπρασίας. 

Προδιαγραφές και Κανονισμοί 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 54 παρ. 8 του Ν. 4412/2016. Επι-
πρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές που ορίζο-
νται στη παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στις Τ.Π. του έργου.   

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 συνταγμέ-
να σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική 
Γλώσσα. 

Σύμβαση 

(1) Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρ-
θρο 135 του Ν.4412/2016 και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.  

(2) Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεύχη, που απο-
τελούν αναπόσπαστο μέρος της. 
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(3) Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, 
καθορίζονται στη Διακήρυξη. Οι όροι «Σύμβαση», «Σύμβαση Κατασκευής του Έργου» και 
«Εργολαβικό Συμφωνητικό» χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 

Μελέτες του έργου 

Υπάρχουσες μελέτες και πληροφοριακά στοιχεία  κατά τη δημοπράτηση του έργου 

(1) Κατά την ημερομηνία έγκρισης της Διακήρυξης Δημοπρασίας, τα αντίγραφα των μελετών 
που βρίσκονται στη διάθεση των διαγωνιζομένων περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο 
εγκεκριμένες όλες οι μελέτες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, σε επίπεδο ορι-
στικής μελέτης, κατά τα οριζόμενα στην Εγκ. 37/95 όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 

(2) Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν 
από έρευνες ή και μελέτες που έχουν γίνει ή ακόμη και με αναζητήσεις / συνεντεύξεις 
στους φορείς, οργανισμούς, γραφεία γεωτεχνικών ερευνών κτλ., που έχουν εκπονήσει 
σχετικές μελέτες / έρευνες για την Υπηρεσία και το έργο.   

Έλεγχος τεχνικής μελέτης του έργου από τον ανάδοχο  

(1) Μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα (παρ. 8.2.2.), ο ανάδοχος θα πραγμα-
τοποιήσει πλήρη έλεγχο των τεχνικών μελετών του έργου, με τυχόν διενέργεια εργαστηρι-
ακών ελέγχων, περιορισμών δειγματοληπτικών ερευνών κτλ.  

(2) Στα παραπάνω πλαίσια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την πληρότητα και επάρκεια 
των υφιστάμενων υποστηρικτικών μελετών ερευνών και να διερευνήσει την αναγκαιότητα 
εκτέλεσης συμπληρωματικών ερευνών, επισημαίνοντας έγκαιρα το ενδεχόμενο αυτό στην 
Υπηρεσία εντός της προβλεπόμενης για το σκοπό αυτό προθεσμίας (παρ. 8.2 της παρού-
σας). Σε περίπτωση που κρίνει ότι απαιτούνται συμπληρωματικές έρευνες υποχρεούται: 

(1) να συντάξει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας πρόγραμμα α-
ναγκαίων συμπληρωματικών υποστηρικτικών εργασιών και ερευνών  

(2) να υποβάλει το πρόγραμμα αυτό στην Υπηρεσία προς έγκριση 

(3) Ο έλεγχος των τεχνικών μελετών και η διερεύνηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης συμπλη-
ρωματικών ερευνών, κατά τις δύο προηγούμενες παραγράφους, υπάγεται στις διατάξεις 
της παρ. 4.1.1.(2) της παρούσας, που αφορά σε επαλήθευση των διατιθέμενων στοιχείων, 
για  την οποία δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο, επειδή η δαπάνη της 
περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς. 

(4) Ο έλεγχος θα αναφέρεται στις εγκεκριμένες συμβατικές τεχνικές μελέτες ή/και έρευνες και 
θα έχει σκοπό τον εντοπισμό και, στη συνέχεια, συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων και επί μέ-
ρους θεμάτων, με σκοπό να προκύψει με βάση τις εγκεκριμένες συμβατικές τεχνικές μελέ-
τες, όπως αυτές που τυχόν θα συμπληρωθούν ως ανωτέρω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο 
και λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και να επιτυγχάνει την προδι-
αγραφόμενη διάρκεια ζωής του. 

(5) Στην ίδια προθεσμία με αυτήν που αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους 1.7.2 (1) και 
(2), ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τεχνική έκθεση που θα περι-
λαμβάνει τις παρατηρήσεις του μετά τον έλεγχο των προηγούμενων παραγράφων και επί-
σης τον αναλυτικό προϋπολογισμό της τελικής δαπάνης (σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών) του έργου σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

(6) Το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών θα συνοδεύεται από έκθεση, στην οποία 
θα αναφέρονται αναλυτικά οι προτεινόμενες από τον Ανάδοχο συμπληρώσεις των τεχνι-
κών μελετών, με πλήρη τεκμηρίωσή τους και ανάλυση των προτεινόμενων με το σχέδιο 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συμβατικών 
εργασιών ή/και των τυχόν απαιτούμενων τιμών μονάδος νέων εργασιών. 

(7) Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν αναστέλλει την 
υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί το έργο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες 
τεχνικές μελέτες και να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη της ερ-
γολαβίας, μέχρις ότου αποφασισθούν αν και ποιες θα γίνουν δεκτές από τις αρμόδιες Υ-
πηρεσίες. 

(8) Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συμπληρώσεις των εγκεκριμένων μελετών, θα καλεί-
ται ο μελετητής που τις συνέταξε, προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του, και κατά τα 
λοιπά θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Άρθρο 144 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση του με το Άρθρο 63 του Ν. 4782/21. 
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(9) Οι εγκρίσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, των αναγκαίων συμπληρώσεων εγκεκριμένων με-
λετών θα γίνονται με Απόφαση της Προϊστάμενης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώ-
μη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου και κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
Άρθρο 156 του Ν 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 75 του Ν.4782/21. 

(10) Σχετικά με τις αυξομειώσεις εργασιών ή τις νέες εργασίες που θα προκύψουν είτε από την 
εκπόνηση των μελετών των προηγούμενων παραγράφων, είτε από άλλες αιτίες, επισημαί-
νεται ότι έχουν ισχύ οι διατάξεις του Άρθρου 156 του Ν 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με 
το Άρθρο 75 του Ν.4782/21. 

(11) Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις ενδεχό-
μενες τροποποιήσεις που θα αποδεχθεί η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω προτάσεων του 
Αναδόχου, ύστερα από σύνταξη και έγκριση του κατά το νόμο προβλεπόμενου ΑΠΕ. Η 
αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος είναι δυνατόν να συνεπάγεται και παράταση των 
προθεσμιών (τμηματικών ή και συνολικής) εφόσον υπάρξει αρμόδια έγκριση. 

Εκπόνηση μελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αμοιβή των οποίων πρέπει να 
εμπεριέχεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς. 

(1) Ανεξάρτητα από τον έλεγχο της τεχνικής μελέτης και των τυχόν αναφερομένων στις παρ. 
1.7.1 και 1.7.2 της παρούσας, ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη των επιμετρήσεων και γενικότερα τη 
χρονική, ποσοτική, ποιοτική και οικονομική τεκμηρίωσή τους, όπως ορίζεται στην παρούσα 
ΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περι-
οριστικά, η αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των στοιχείων 
στη μορφή που ορίζεται, η τυχόν προσαρμογή των εγκεκριμένων οριστικών μελετών σε 
επίπεδο μελετών εφαρμογής, η σύνταξη και ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος αδειοδο-
τήσεων, μελετών, υποβολών, εργασιών κατασκευής, δοκιμών, ελέγχων κτλ., η σύνταξη και 
ενημέρωση προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και το ΣΑΥ και ΦΑΥ, η εκπόνηση Με-
λετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λατομεία, δανειοθαλάμους, χώρους απόθεσης 
κτλ. που τυχόν θα απαιτηθούν, η εκπόνηση μελετών και η σύνταξη σχεδίων σήμανσης και 
ασφάλισης των προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευής, κτλ. 

(2) Οι ως άνω μελέτες ή/και έρευνες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  (ΠΔ 
696/74, των εν ισχύ άρθρων του N. 3316/05, N. 4412/16, Ν.4782/21) από ανεξάρτητη, 
προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον Ανάδοχο, Ομάδα Μελετών ή/και Ερευ-
νών, που θα διαθέτει τα κατά νόμο προσόντα, ενώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
και να τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας η αλληλουχία υποβολής όλων των μελετών ή/και ερευ-
νών του έργου. Η υποβολή των μελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη Διευθύνουσα Υπη-
ρεσία, για την αρμόδια έγκριση, που θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στην παρούσα ΣΥ. 

(3) Υπενθυμίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντο-
χή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα 
ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την ο-
ποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι’ αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις 
κείμενες διατάξεις. 

(4) Το σύνολο των δαπανών για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και ερευνών θα 
βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις μελετών του Αναδόχου 

(1) Για την εκπόνηση και υποβολή των μελετών που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο, ο Ανά-
δοχος πέρα από το γενικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα εκπονήσει και ειδικό 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μελετών ή/και ερευνών, συνδυασμένο με το χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής, το οποίο θα υποβάλει για έγκριση μέσα στην προβλεπόμενη στο Άρθρο 8 της 
παρούσας προθεσμία. Οι υποβολές των μελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος θα γίνουν 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μελετών του έργου. 

(2) Οι εγκρίσεις των υποβαλλομένων μελετών ή/και αποτελεσμάτων ερευνών θα γίνονται, υπό 
την προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, μετά από έλεγχο, εντός  προ-
θεσμίας ενός μηνός από την υποβολή τους, λαμβάνοντας υπόψη και τον διατιθέμενο, από 
το χρονικό προγραμματισμό του έργου, χρόνο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασμένης 
μελέτης ή / και έρευνας, η μελέτη ή / και η έρευνα θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου 
και έγκρισης θα εκκινεί από τη συμπλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος 
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συμπλήρωσης / διόρθωσης και επανελέγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καθυστέρησης 
των εργασιών του έργου και των μελετών ή/και ερευνών. 

(3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε λεπτομερή έλεγχο μερικών ή και του συνό-
λου των μελετών ή/και ερευνών του Αναδόχου, με ή χωρίς τη σύμπραξη Συμβούλων. Αν 
κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετι-
κών υπολογισμών ή των εφαρμοζόμενων υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να 
ζητήσει πρόσθετους υπολογισμούς ή/και ελέγχους με την εφαρμογή άλλων συναφών υπο-
λογιστικών μεθόδων. 

(4) Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα. Σχετικά θα ακολουθεί-
ται η αντίστοιχη προδιαγραφή του ΠΔ 696/74 για την τευχοποίηση, συσκευασία κτλ. Μετά 
την έγκριση η Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο μια (1) θεωρημένη σειρά. 

Αλληλουχία μελετών και κατασκευών 

(1) Ουδεμία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτούμενη 
μελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιάμεσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των μόνι-
μων έργων. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότη-
τες, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των μελετών ή/και ερευνών και 
για τις αντίστοιχες εγκρίσεις. 

(3) Η έγκριση των μελετών ή/και ερευνών (υπολογισμών, σχεδίων, κτλ.) από την Υπηρεσία 
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύμβαση. 

(4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υφίσταται ανάγκη άμεσης κατασκευαστικής επέμβασης 
προς αποτροπή κινδύνου ατυχήματος, ο όρος της παρ. 1.7.4 (1) μπορεί, κατά την απόλυ-
τη κρίση της Υπηρεσίας, να μην εφαρμόζεται.  Όμως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακο-
λουθούν. 

Γλώσσα μελετών / ερευνών / σχεδίων 

Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι παραδοχές μελέτης και οι υπολογισμοί θα είναι στην 
Ελληνική γλώσσα.  Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές μόνο για φύλλα υπολογισμών 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφόσον αυτοί συνοδεύονται από μετάφραση - υπόμνημα στην Ελ-
ληνική γλώσσα, που θα τύχει της αποδοχής της Υπηρεσίας. Τα τεχνικά φυλλάδια (brochures), 
εφόσον απαιτείται η κατάθεσή τους στην Υπηρεσία, επιθυμητό είναι να είναι στην Ελληνική 
γλώσσα, αλλά μπορεί να είναι στη γλώσσα που εκδίδονται, κατά προτίμηση στην Αγγλική. 

Παροχή και μέριμνα των τευχών 

(1) Οι διαγωνιζόμενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στη Διακή-
ρυξη και υποχρεούνται να λάβουν γνώση των υπολοίπων τευχών, σχεδίων κτλ., στα γρα-
φεία της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

(2) Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να μελετήσουν και ενδεχόμενα να πάρουν αντίγραφα με 
μέριμνα και δαπάνη τους, οποιωνδήποτε από τα στοιχεία και τις μελέτες που υπάρχουν.  
Στοιχεία των μελετών, που υπάρχουν, μπορούν να προμηθευθούν οι διαγωνιζόμενοι από 
την Υπηρεσία. 

(3) Όμοια με τα ανωτέρω για τις μελέτες, οι  διαγωνιζόμενοι μπορούν να μελετήσουν, και εν-
δεχόμενα να πάρουν αντίγραφα, με μέριμνα και δαπάνες τους, για όλες τις γεωτεχνικές 
ή/και  άλλες έρευνες που έχουν εκτελεσθεί, μέσω της Υπηρεσίας. 

(4) Σχετικά με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν για το έργο, γίνεται αναφορά 
στο Άρθρο 1.7 της παρούσας. 

(5) Τα συμβατικά τεύχη του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα φυλάσσονται με 
μέριμνά της. Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα χορηγηθούν μία σειρά 
θεωρημένων αντιγράφων των υπαρχουσών τεχνικών μελετών, καθώς και των τυπικών 
σχεδίων της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά τα τελευταία διατίθενται. Ο Ανάδοχος μπορεί να πα-
ράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, με μέριμνα και δα-
πάνες του. 

(6) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισμικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κα-
τά την εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, μελέτες, καταμετρητικά / επιμετρητικά στοιχεία, 
εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα φυλάσσο-
νται με μέριμνά του, μέχρις ότου παραδοθούν οριστικά στην Υπηρεσία.  Ο Ανάδοχος υπο-
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χρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων, με μέριμνα και 
δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της.  

(7) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο 
των συμβατικών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των προδιαγραφών και προ-
τύπων που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, των τεχνικών τευχών που ο ίδιος συνέταξε 
κατά την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και της αλληλογραφίας του έργου.  Η Υπηρε-
σία θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή 
κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω 
εργάσιμες. 

(8) Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συμβαλλομένων μερών σφάλμα ή ελάττωμα 
τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση 
κατά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη μέρος θα ενημερώσει άμεσα το άλλο μέρος σχετι-
κά. 

Καθυστέρηση στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 137 του Ν.4412/2016, με τις κατωτέρω διευκρινίσεις: 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε διαφαίνε-
ται περίπτωση καθυστέρησης ή, με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των εργασιών, σε 
περίπτωση κατά την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. που βρίσκεται στο αρχείο, δεν πα-
ρασχεθεί σε αυτόν από την Υπηρεσία ή τους τυχόν Συμβούλους της μέσα σε εύλογη διορί-
α. Η έγγραφη ειδοποίηση θα περιέχει λεπτομέρειες του περιεχομένου του απαιτούμενου 
σχεδίου, οδηγίας κτλ., λεπτομερή αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα εξυπηρετήσει, κα-
θώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Αναδόχου, και λεπτομέ-
ρειες της φύσης και της έκτασης των προβλημάτων που τυχόν θα δημιουργηθούν εάν το 
ζητούμενο έγγραφο, οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί έγκαιρα. 

(3) Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήμερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος εγγρά-
φου, οδηγίας κτλ. και ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγμένα καθυστέρηση ή αυξημένο κό-
στος κατά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ως άμεσο αποτέλεσμα της 
υπόψη υπερημερίας της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως 
την Υπηρεσία σχετικά και θα δικαιούται : 

Να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση παράτασης των προθεσμιών, εφόσον πα-
ραβιαστεί ή υπάρχει κίνδυνος παραβίασης τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας του έρ-
γου (κατά το Άρθρο 8.2 της παρούσας) και  

Να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή σε αυτόν αποζημίωσης 
μόνο για τις θετικές του ζημίες. 

Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 

(1) Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα 
των εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ, που συντάχθη-
καν από αυτόν ή για λογαριασμό του με δική του δαπάνη.  Με την υπογραφή της σύμβα-
σης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νομίμους εκπροσώπους του 
το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωμα της χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λο-
γισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος τροπο-
ποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του δικαιώματος χρήσης των υπόψη τρο-
ποποιημένων ή/και βελτιωμένων εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της ωφέλιμης ή της πραγματικής ζωής του έργου. 

(2) Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου που τυχόν θα χρησιμοποιη-
θούν από τον Ανάδοχο παραμένει σε αυτόν, όμως ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να τα χρησιμο-
ποιεί χωρίς καμία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισμό κατά τη διάρκεια και για τις 
ανάγκες της σύμβασης. 

(3) Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, μελέτες,  εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. 
ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την με οποιοδή-
ποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης.  Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονι-
κή μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκ-
μηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 

Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα των τεχνι-
κών ή άλλων μελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των  σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυ-



  

- 9 - 

τόν ή για λογαριασμό του.  Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα, με μέριμνα και δαπάνη του, να χρη-
σιμοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύμβασης.  Τα 
υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιμοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά μόνο για τις 
ανάγκες του έργου και με την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

Εμπιστευτικότητα 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του ζη-
τηθούν εκάστοτε, ακόμα και τα θεωρούμενα ως εμπιστευτικά (κοστολογικά κτλ.), που εύ-
λογα θα επιτρέψουν στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 

(2) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει προς τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού 
ή/και ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΚτΕ. 

Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο - τήρηση αστυνομικών διατάξεων 

(1) 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 κα-
ταστεί 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 εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.  Επιπροσθέτως, 
ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της ε-
σωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλεί-
ψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν 
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

(2) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θε-
σπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς δια-
τάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθ-
μούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β’ του Ν. 4412/16. Επίσης υποχρεούται 
να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

(3) 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. 

(4) Ο Ανάδοχος,  ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών δι-
ατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρε-
σία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέ-
τρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε άδειας 
που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κτλ., που απαιτείται για την ε-
κτέλεση των εργασιών του. 

Ευθύνη μελών κοινοπραξίας 

Η ευθύνη μελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόμενα στο Άρθρο 140 του Ν.4412/16. 

Εγκεκριμένοι υπεργολάβοι  

Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 58 και 165 του Ν.4412/16, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα 
άρθρα 18 και 81 αντίστοιχα του Ν. 4782/2021.  

Στοιχεία πεδίου του έργου 

Γνώση συνθηκών κατασκευής  

(1) Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, 
ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου, 
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού και έχουν συ-
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μπεριλάβει στην οικονομική προσφορά τους οτιδήποτε σχετικό με τη φύση του έργου κυ-
ρίως σε ότι αφορά: 

- την περιοχή του έργου, 

- τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου όπως αναγράφονται στο τεύχος  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
των τευχών δημοπράτησης του έργου 

- τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, 

- θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής και απόρριψης υλικών 
καθαίρεσης και αποξήλωσης. Επισημαίνεται ότι η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφής 
που δεν θα χρησιμοποιούνται για την επίχωση σκαμμάτων και όλα τα υλικά απόρριψης 
καθαιρέσεων και αποξηλώσεων θα πραγματοποιείται σε χώρους Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων. Η σχετική δαπάνη για την 
εν λόγω απόρριψη θα καλυφθεί από απολογιστικές δαπάνες του προϋπολογισμοί του 
έργου.   

- τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 

- τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος 
και οδών προσπέλασης, 

- τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, 

- τη διακύμανση της στάθμης των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή πα-
ρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων,  

- τη διαμόρφωση του εδάφους (υψομετρικά, κτλ.) και την κατάσταση των εδαφικών συν-
θηκών στον τόπο των έργων, 

- το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, 
που βρίσκονται στην περιοχή, 

- το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες), τα οποία θα απαιτηθούν πριν 
από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών,  

- τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήματα κυκλοφορίας, 

- τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται 
ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες,  

- τις δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις του ΚτΕ και 
των οποίων η λειτουργία δεν πρέπει να διακόπτεται ή να  παρενοχλείται και τέλος, 

- άλλα θέματα, τα οποία μπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την 
πρόοδο, ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης. 

(2) Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον θε-
σμικό πλαίσιο, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (ιδιαίτερα το τεύχος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ), τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έρ-
γου, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επι-
χειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που 
συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη 
βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να ε-
κτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 

(3) Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ., ποιότητα υπε-
δάφους, αποτελέσματα κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., 
που έγιναν ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τίθενται στη διάθεση των διαγωνι-
ζόμενων για ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύ-
ουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως βοήθημα για τη σύνταξη 
των προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα 
στοιχεία αυτά ή και να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδή-
ποτε συμπληρωματικές έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέ-
στερο καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν. Ο Ανάδοχος με την προσφορά του 
θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί για τις επιτόπιες συνθήκες σύμφωνα με το παρόν 
Άρθρο. 

(4) Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρ-
φωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανέ-
να δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του 
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λόγου. Τροποποιήσεις στην κατασκευή που θα προέλθουν από κακές εκτιμήσεις των το-
πογραφικών στοιχείων, κλπ. βαρύνουν εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

(1) Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστα-
νται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, οι οποίες πρέπει να μετατοπιστούν από τους 
κυρίους των. 

(2) Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος, υπο-
χρεούται όμως να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χω-
ρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή 
δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν, παρά 
μόνον, της από τον Νόμο παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρμοδίων 
ΟΚΩ, να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάμενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς 
ύδρευσης και αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι εμπλέκονται με το έργο. Η επαλήθευση και συ-
μπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. Αμέσως μετά την υπο-
γραφή της σύμβασης (το πολύ εντός είκοσι ημερών) υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και 
πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ, κτλ.) για τυχόν αγωγούς ή 
καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισμό 
τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη μετέπειτα προστασία 
τους προς αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση ή η αποζημίωση των οποίων θα βαρύνει 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα και αφού έχει λάβει γνώση 
της περιοχής και των  συνθηκών του έργου, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον φορέα 
του έργου και την αρμόδια υπηρεσία για τις τυχόν εγκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ (κολώνες 
ΔΕΗ & ΟΤΕ, Υποσταθμοί ΔΕΗ) οι οποίες εμποδίζουν την κατασκευή τμημάτων του έργου, 
και χρειάζονται μετατόπιση ή άρση, για την λήψη της σχετικής άδειας μετατόπισης με κοι-
νοποίηση στην Υπηρεσία. Οι δαπάνες μετατόπισης ή άρσης αυτών βαρύνουν τον εργοδό-
τη και καταβάλλονται απ’ ευθείας απ’ αυτόν εκτός εάν η ανάγκη μετατόπισης προέκυψε 
από αυθαίρετες ενέργειες του Αναδόχου οπότε βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου 
τον ίδιο. 

(4) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις Υπηρεσίες, Οργανισμούς κλπ  
για επίσπευση των εργασιών μετατόπισης, απομάκρυνσης, υποστήριξης κλπ. των προα-
ναφερθέντων εμποδίων και να τους διευκολύνει απροφάσιστα χωρίς να δικαιούται να εγεί-
ρει αξιώσεις αποζημίωσης του για δυσχέρειες και καθυστερήσεις. 

(5) Οφείλει επιπλέον να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις ε-
γκαταστάσεις των Υπηρεσιών, Οργανισμούς κλπ. και αν συμβούν τέτοιες είναι αποκλειστι-
κά υπεύθυνος για το σύνολο των ευθυνών. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να ειδοποιήσει 
αμέσως τον κύριο της εγκατάστασης και την Υπηρεσία. 

(6) Για ζημιές ειδικά στο δίκτυο Ύδρευσης, όπου αυτό διατηρείται, η δαπάνη επισκευής αλλά 
και η ζημιά λόγω της αξίας του απολεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και μπορεί να 
παρακρατείται από τα οφειλόμενα σε αυτόν από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον 
δεν επαρκούν εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για εισπράξεις Δημοσίων Έργων. 

Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος 

(1) Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργολαβι-
κό αντάλλαγμα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέ-
ουν από τη σύμβαση. 

(2) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτι-
μήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεά-
σουν τη διαμόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται: 

i για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα 
εισάγουν από το εξωτερικό. 

ii. για τις εγκρίσεις μελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης 
των κάθε φύσης αδειών. 

 

1.18.  Εκχώρηση δικαιωμάτων - Υποκατάσταση 

Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρη-
ση) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16 και ειδι-
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κότερα της περίπτωσης αα) της παραγράφου 1δ και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 164 
του Ν. 4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του Ν. 4782/2021 . 

ΑΡΘΡΟ 2. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚΤΕ) 

2.1         Εξασφάλιση χώρων  

(1) Ο ΚτΕ υποχρεούται, με την εγκατάσταση του Αναδόχου, να του παραδώσει τους απαραί-
τητους για την εκτέλεση των έργων χώρους, ελεύθερα από κάθε δέσμευση, όπως αυτά ο-
ρίζονται σε σχετικά σχέδια της μελέτης του έργου.  

(2) Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις ή αγορές γίνονται με φρο-
ντίδα του φορέα του έργου, τον οποίο και βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις. Κα-
μιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης δεν αναλαμβάνει ο φορέας του έργου έναντι του 
Αναδόχου, εκτός από τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης στην περί-
πτωση καθυστέρησης της περαίωσης του έργου λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που 
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σ' αυτήν την περίπτωση έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το 
Άρθρο 79 του Ν.4782/21. 

(3) Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να απαλλοτριώσει ή και παραχωρήσει χώ-
ρους για ίδρυση λατομείων, για δανειοληψία, για απόθεση, για εγκαταστάσεις εργοταξίων 
σε άλλη θέση πέρα από αυτή του σχετικού σχεδίου κτλ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευ-
ρεθούν και ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική του μέριμνα 
και δαπάνη. 

2.2        Προσωπικό του ΚτΕ 

Ο ΚτΕ είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του, οι συνεργάτες του, οι τυχόν Σύμ-
βουλοί του και οι τυχόν λοιποί εργολήπτες που εργάζονται για λογαριασμό του στο εργοτάξιο: 

(1) Συνεργάζονται με τον Ανάδοχο στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του  

(2) Συμπεριφέρονται κατά τρόπο που προσήκει με τα όσα απαιτούνται από τον Ανάδοχο στα 
πλαίσια των όσων αναφέρονται στη παρούσα ΕΣΥ.  

2.3 Αξιώσεις του ΚτΕ  

(1) Η ειδοποίηση θα κατατίθεται το συντομότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπέπε-
σε στην αντίληψη του ΚτΕ το γεγονός ή οι περιστάσεις που στοιχειοθετούν την αξίωσή του 
και μέσα στις εκάστοτε προθεσμίες που τυχόν ορίζονται στην παρούσα και στις ισχύουσες 
διατάξεις του Άρθρου 1.5 της παρούσας. Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η προθεσμία 
μέσα στην οποία πρέπει να καταβληθούν τα οφειλόμενα. 

(2) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, οι σχετι-
κές δαπάνες θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλ-
θει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: 

- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη καταβολή 
προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε 

- να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύ-
σης εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε 

- να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδι-
κασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανά-
δοχο των οφειλομένων ποσών. 
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ΑΡΘΡΟ 3. H ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

3.1 Καθήκοντα και δικαιοδοσία της Επίβλεψης 

(1) Η Υπηρεσία διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο και εκπροσωπείται από το προ-
σωπικό επίβλεψης του έργου, το οποίο διευθύνει ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπη-
ρεσίας. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει ελεύ-
θερα την είσοδο στους επιβλέποντες 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 σε  όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφα-
σίσει να δώσει σχετική έγκριση. 

(2) Η Υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης θα 
κοινοποιήσει με έγγραφό της προς τον Ανάδοχο τον μηχανικό ή τους μηχανικούς, οι οποίοι 
θα ασκούν τα καθήκοντα των Επιβλεπόντων, σύμφωνα με το Άρθρο 136 του Ν.4412/16 
όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 57 του Ν.4782/21 και συμπληρώθηκε με το Άρθρο 
136Α κατ’ εφαρμογή του  Άρθρου 58 του Ν.4782/21.  

(3) Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδή-
ποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νό-
μους.  

(4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 136 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε 
με το Άρθρο 57 του Ν.4782/21 και συμπληρώθηκε με το Άρθρο 136Α κατ’ εφαρμογή του  
Άρθρου 58 του Ν.4782/21.  

3.2 Οδηγίες της Επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές 
της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ι-
σχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 138 του Ν.4412/21 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 59 του 
Ν.4782/21.  

3.3 Αντικατάσταση Επιβλέποντα 

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του προσωπικού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή 
της Προϊσταμένης Αρχής 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. 
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ΑΡΘΡΟ 4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

4.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

4.1.1      Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζό-
μενοι κατά τη φάση του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα 
στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές 
έρευνες και μελέτες, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έρ-
γων.  

(2) Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγο-
ρία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή 
αμοιβής στον Ανάδοχο. Σχετικά με την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους ι-
σχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7.2 της παρούσας. 

4.1.2      Κατασκευή του έργου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.  

(2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης ή/και 
της μελέτης εφαρμογής, που θα υποβάλει και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος 
διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών (βλ. και Άρθρο 14.2 της 
παρούσας). 

4.1.3      Διευκολύνσεις προς την Υπηρεσία 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 8.2.2 της 
παρούσας και με δικές του δαπάνες, να παραχωρήσει στην Επίβλεψη κατάλληλο χώρο 
γραφείου μετά χώρων στάθμευσης τροχοφόρων, αποδεκτό από την Υπηρεσία, για το 
προσωπικό της Επίβλεψης, τους εκπροσώπους της και τους τυχόν Συμβούλους της. 

4.1.4 Υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη συγχρηματοδότηση του έργου 
από την Ε.Ε.  

(1) Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται ακόμα, άνευ ιδιαίτερης 
αμοιβής, και η άμεση και απροφάσιστη συμμόρφωση του Αναδόχου:  

i. Στα πορίσματα ποιοτικού ελέγχου που τυχόν θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο φορέα 
ή Σύμβουλο του Δημοσίου, στα πλαίσια τήρησης των όρων συγχρηματοδότησης του 
έργου  από την Ε.Ε. 

ii. Στις υποδείξεις και οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής που συγχρηματοδοτεί το έργο 
και επιβλέπει την τήρηση τον όρων συγχρηματοδότησης του έργου από την Ε.Ε, και 
ιδίως σε εκείνες που αφορούν σε δράσεις και μέτρα δημοσιότητας.  

Ομοίως ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στο 
πλαίσιο των επαληθεύσεων του άρθρου 21 του Ν. 4314/14, από την αρμόδια Διαχειριστική 
Αρχή.   

(2) Σε κατάλληλα σημεία, και σε εμφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, 
να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις περί δη-
μοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ.  

4.2       Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

(1)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.1β του Άρθρου 72 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021.  

4.3       Νόμιμος Εκπρόσωπος Αναδόχου 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 139 του Ν.4412/16, σχετικά με το προσωπικό του Αναδό-
χου, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

(1) Το βραδύτερο σε τριάντα  (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης κα-
τασκευής του έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάμενος του εργοταξιακού 
γραφείου για λογαριασμό του Αναδόχου. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα 
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είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ανωτάτης Σχολής με πενταετή εμπειρία στην κατασκευή 
και διοίκηση αναλόγου μεγέθους και κατηγορίας έργων. 

(2) Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόμενου προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου, ο 
Ανάδοχος, μαζί με το οργανόγραμμα της παραγράφου 6.6 της παρούσας, θα υποβάλει 
στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα 
αφορούν στα προσόντα και στην εμπειρία του. Η Υπηρεσία μπορεί, κατά την απόλυτη κρί-
ση της, να μην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο, σε περίπτωση κατά την οποία 
θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για 
την ανωτέρω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει 
και γράφει άριστα την Ελληνική  γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα ειδι-
κός τεχνικός διερμηνέας. 

(3) Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το 
υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται 
μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο 
υπόψη έργο. Όταν ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, 
θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αναπληρωτής του που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

(4) Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμ-
βολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξί-
ου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρή-
σεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου 
που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερο-
λόγια κτλ). 

(5) Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια 
και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέ-
τρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι΄ 
αυτό ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υ-
πεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του. Ομοίως 
και ο αναπληρωτής του. 

(6) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει  έγγραφα την έγκρισή της 
για τον ορισμό του προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή του, οπό-
τε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους απομακρύνει και να τους αντικαταστήσει με άλλους, 
των οποίων ο διορισμός θα υπόκειται στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.  

(7) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία περί-
πτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανά-
δοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπη-
ρεσία. 

4.4 Συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και με   

 τρίτους 

(1) Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στη παρ.13 και παρ.14  του Άρθρου 138 του Ν.4412/16 όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παρ 14, 15 και 16 του Άρθρου 59 του 
Ν. 4782/21 . 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από 
άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παρά-
πλευρων χώρων, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του, ενώ πρέπει να συνεργα-
στεί, κατά το δυνατόν, με τους τυχόν αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση 
και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν.   

(3) Ενδεικτικά, αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχημάτων / 
μηχανημάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθμιση της σειράς των ερ-
γασιών του ώστε να συντονίζονται με τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών 
στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισμού του ΚτΕ ή 
άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους ερ-
γολήπτες των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα 
εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου. 

(4) Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και άλλων εργοληπτών, που χρησι-
μοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παραπλεύρων χώρων θα διευθετηθεί 
κατ’ αρχήν με την μεσολάβηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με σκοπό την απρόσκοπτη 
συνέχιση των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση της Διευ-
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θύνουσας Υπηρεσίας και σε περίπτωση που διαφωνεί μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δι-
καίωμά του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του έργου.   

4.5 Άδειες και Εγκρίσεις 

(1) 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 αλλού 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 του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να 
κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επί-
βλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρημα-
τοοικονομικής φύσης. 

(2) Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες 
διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του υπο-
χρεώσεων. 

(3) Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας δι-
οικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής 
τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον συ-
ντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή 
ή όχι. 

ii. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του 
ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. 

(4) Σχετικά με την αδειοδότηση για αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθαλάμους και χώρους από-
θεσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 5.3 της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Δραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο 

5.1.1 Προσωρινές εγκαταστάσεις 

(1) Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι δια-
μονής, εργαστήρια, γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανε-
γερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να 
προβεί έγκαιρα στην κατάληψη και διευθέτηση των εργοταξιακών χώρων, ειδοποιώντας γι' 
αυτό την Υπηρεσία, η οποία θα εκδώσει και σχετική έγκριση. 

(2) Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη 
κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθε-
νται μόνον τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου 
για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί 
θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς του. 

(3) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περάτωσης 
του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη σχε-
τική αιτία, διότι, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος 
έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 

(4) Ο Ανάδοχος, με δική του μέριμνα και δαπάνη, θα διαρρυθμίσει κατάλληλα τον (τους) εργο-
ταξιακό (ους) χώρο (ους), που θα περιλαμβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαι-
τούνται για την κατασκευή του έργου, όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώ-
ρους αυτούς, χωρίς να εμποδίζει τη λειτουργία λοιπών  εγκαταστάσεων του ΚτΕ κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των 
συμβατικών τευχών και τις τυχόν κατά περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας. 

(5) Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα σχεδιαστούν, 
κατασκευασθούν και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις υπό-
ψη εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(6) Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρό-
κειται για χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της 
Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συ-
ντήρησή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγι-
εινής. 

5.1.2 Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε 
τμήματος έργου, καθώς και μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και 
απομακρύνει από τους περί το επίμαχο τμήμα του έργου χώρους και γενικά από τα εργο-
τάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα απορρίμματα, ερ-
γαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές 
εγκαταστάσεις μηχανημάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδει-
χθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία του έργου ή 
τμήματος αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκα-
τασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους 
γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για 
την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα, κατά τους όρους της σύμβασης. 

(2) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγμή που εξέλιπε ο λόγος, κατά 
την κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κτλ.) κάθε προστατευτι-
κής κατασκευής που κατασκευάστηκε  για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγω-
γής υλικών) και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την αποφυγή κάθε φύσης ζη-
μιών, φθορών, ατυχημάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσι-
μες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και απομάκρυνση 
των εργοταξίων. 

(3) Εάν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, περάτω-
ση  των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δα-
πάνη που έγινε από την πρώτη επόμενη πληρωμή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά 
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οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέρα από τη μη έκδοση βε-
βαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

5.2 Προσβασιμότητα στο εργοτάξιο - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατά-  

 σκευή 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα δι-
καιώματα για προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκατα-
στάσεις, 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, ενοι-
κιάσεις, υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω 
σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανοιγμένες στις τιμές της προ-
σφοράς του. 

(2) Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υφιστάμενες οδούς για την προσπέλαση, με 
τη ρητή υποχρέωση ότι τα μηχανήματα και τα λοιπά μεταφορικά μέσα που θα κινούνται σε 
δημόσιες οδούς δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια διαστάσεων και βαρών που προ-
βλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για να αποφεύγονται εμπόδια στην ομαλή κυκλο-
φορία και κίνδυνοι ατυχημάτων και βλάβες στις οδούς. Οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες 
προσπελάσεις χρειασθούν για το Έργο, θα κατασκευασθούν και θα συντηρηθούν με ευθύ-
νη και δαπάνη του Αναδόχου.  

(3) Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε 
γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόμους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από 
τη χρήση τους ως οδών μεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και 
τα μεταφορικά μέσα, με σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υ-
ποδομών, ακόμα και χωματόδρομων. 

(4) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο μέ-
τρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χω-
ματόδρομων, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιμέρους 
συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό 
δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους.  

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μόνιμη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς 
και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων 
(εκχιονισμός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ).  Οποιεσδήποτε δαπάνες 
σε μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανοιγμένες στις τιμές της προσφοράς 
του. 

(6) Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας 
καθώς και οι εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε 
κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται με βάση μελέτη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγμή της εκπόνησης της μελέτης. Η σχετική με-
λέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και θα εγκρίνεται από την 
Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούμενες, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας δεν πλη-
ρώνονται ιδιαίτερα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη. 

(7) Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, όπως, 
πχ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, 
σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόμενων τούτων μόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρο-
νικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθμίσεις. 

(8) Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση επικάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του 
οδοστρώματος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωμένες 
οδούς με συνεχιζόμενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχημάτων και τον περιορισμό, στα 
ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, 
λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άμεση κάλυψη τομών σε 
μη ασφαλτοστρωμένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία. 

(9) Ουδεμία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τμήματος διατομής οδού, ή ερεί-
σματος, ή πεζοδρομίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρμοδίως  και ολο-
κληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή 
πεζών. Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζο-
δρόμια και λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρ-
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κεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και 
να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείει την περίπτωση πτώσης εργαλεί-
ων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούμενης πρόσβασης. Η κατασκευή της 
ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν 
προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο 
Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγμένο τρόπο, στην προσφορά του. 

(10) Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων 
αυτού του Άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Ανα-
δόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να α-
σκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιή-
σει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου.  Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για 
την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των 
όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επι-
σύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστί-
μου(ων). 

(11) Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / 
περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / 
περιοχές μπορεί να είναι λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προ-
κατασκευής τμημάτων του έργου κτλ.  

5.3 Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης 

5.3.1 Γενικά 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.10 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16 όπως αυτή τροποιήθη-
κε με την παρ 12 του Άρθρου 59 του Ν4782/21. 

(2) Οι πηγές λήψης υλικών πρέπει να είναι νομίμως λειτουργούντα λατομεία ή κατάλληλα υλι-
κά από περίσσεια άλλου κατασκευασμένου έργου, για τα οποία πρέπει να υπάρχει άδεια 
από την Υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τις προτάσεις του, λαμ-
βάνοντας υπόψη τα προδιαγραφόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο ΚτΕ 
δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών.  

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνουν 
κατά ανηγμένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρμογή του παρόντος άρ-
θρου.  

5.3.2 Χώροι Απόθεσης    

(1) Η απόθεση των περισσευμάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων, των τυχόν ακατάλ-
ληλων προϊόντων ορυγμάτων για την κατασκευή επιχωμάτων και των άχρηστων προϊό-
ντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέμβα-
σης, θα απομακρύνονται και θα διαστρώνονται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου σε 
χώρους, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Τέλος, τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα με-
ταφέρονται σε χώρους όπου επιτρέπετε η απόθεση τους λαμβάνεται υπόψη η ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β), σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλή-
των από Εκσκαφές, Κατασκευές, Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη 
διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) ισχύουν 
:  

 Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση 
με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης  αποβλήτων - Εναρμό-
νιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής. “  

 η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρ-
θρου 7 , καθώς και  



  

- 20 - 

 η  ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. 
& Κλιμ. Αλ. “Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έρ-
γα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)  .  

(2) Ο Ανάδοχος, χωρίς καμία επί πλέον αποζημίωση, υποχρεούται, πέρα από τη μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση και τη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να 
εξασφαλίσει τη σταθεροποίηση τους με τα απαραίτητα έργα υποδομής και με κατάλληλη 
συμπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και αξιο-
ποιήσιμες.  

(3) Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται, κατά ανηγμένο τρόπο, στις τιμές 
της προσφοράς του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδι-
κών συνθηκών του έργου από όλους τους διαγωνιζόμενους κατά το στάδιο των προσφο-
ρών.  

5.4 Παροχή ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και νερού  

(1) Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει από τη ΔΕΗ την 
ηλεκτροδότηση του εργοταξίου του. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στο ερ-
γοτάξιό του τις κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας, είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ΔΕΗ για 
την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο 
υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευής των έργων. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτρο-
φωτισμό ασφαλείας και τα τυχόν συστήματα ασφάλειας. 

(2) Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας τουλάχιστον μία γραμμή στο χώρο του εργοταξίου, κα-
θώς επίσης και παροχή πόσιμου νερού ή άλλης εγκατάστασης παροχής υπηρεσίας κοινής 
ωφέλειας για τις ανάγκες του έργου. 

(3) Όλες οι δαπάνες που αφορούν στις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, δεν θα πληρω-
θούν  ιδιαιτέρως, και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγμένα στις τιμές προσφοράς 
του Αναδόχου. 

5.5 Σήμανση και ασφάλεια του εργοταξίου κατά την εκτέλεση των εργασιών   

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι ερ-
γασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των 
έργων, σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, πληροφορια-
κών και να επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις 
θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα που θα 
αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαμβανομένου υ-
πόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

(2) Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη 
των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

5.6 Φύλαξη του εργοταξίου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη έχοντα 
εργασία ή μη διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους 
χώρους που εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται 
ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την 
ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδό-
χου. 

(2) O Ανάδοχος έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για τη φύλαξη υλικών, εργαλείων, μηχανημά-
των κτλ, τα οποία ανήκουν σε αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στον χώρο του εργοταξίου 
και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς επίσης να διαθέτει και το 
κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). 

(3) Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού μηχανήματος κτλ., που 
ανήκει σε αυτόν, ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζημίωση 
και αποκατάστασή του, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε δικαιολογία για τη 
ζημιά, ούτε να προβάλλει αξίωση για αποζημίωσή του.  
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ΑΡΘΡΟ 6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

6.1 Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

(1) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρε-
ση, πρόσληψη και κινητοποίηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όλου του προσωπικού 
που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, 
επιστημονικού ή άλλου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των 
μέσων, εργαλείων κτλ. για την άσκηση των καθηκόντων του.  Σχετικά ισχύουν τα οριζόμε-
να στις παρ.5 και παρ.8 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με 
τις παρ. 7 και παρ.10 του Άρθρου 59 του Ν.4782/21. 

(2) Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί 
με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη 
του Αναδόχου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νομοθεσία. 

6.2 Αμοιβές και Κανονισμός Εργασίας 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.7 και παρ.9 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16 όπως αυτές αντικα-
ταστάθηκαν με τις παρ.9 και παρ. 11 του Άρθρου 59 του Ν. 4782/21. 

6.3 Εργατική νομοθεσία 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.7 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16 όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
με την παρ.9 του Άρθρου 59 του Ν. 4782/21. 

6.4 Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές 

(1) Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου 
Εργασίας για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες. 

(2) Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να α-
ντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία ζωής ή περιουσίας 
ή ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, επι-
τρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και 
εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση ε-
κτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. 
Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις 
σχετικές άδειες  και να τηρεί όλους τους Νόμους και κανονισμούς, που αφορούν τέτοια ερ-
γασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση ερ-
γασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρη-
ση, αναλαμβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής α-
πασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. 

(3) Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραί-
τητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού, αλλά 
δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές. 

(4) Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν 
θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. 

(5) Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη 
του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοι-
νού και εν γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν 
την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των 
εργασιών. 

(6) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση και 
ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου.  Κατά 
τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργα-
σιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαμβάνονται κατάλληλα προς τούτο μέτρα. 

6.5 Υποδομές εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

(1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο 
προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την εκπλήρωση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων και την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού 
του.  
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(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει προς την Υπηρεσία τις διευκολύνσεις σε υποδομές 
που ορίζονται στην παρούσα (παρ. 4.1.3). Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται με ευθύ-
νη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και θεωρούνται ανοιγμένες στις τιμές της προσφο-
ράς του. 

6.6 Προσωπικό Αναδόχου 

(1) Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό οργανόγραμμα εργοταξι-
ακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και απο-
δοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος εκτός από το διορισμό του προϊστάμενου του εργοταξιακού γρα-
φείου και του αναπληρωτή του (Άρθρο 4.3 της παρούσας), υποχρεούται να στελεχώσει 
μόνιμα τις εργοταξιακές του λειτουργίες με ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, αναγκαίο 
επί τόπου του έργου για την επαρκή καθοδήγηση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έρ-
γου. Στο ανωτέρω προσωπικό, από το οποίο θα πρέπει να καλύπτονται και οι αρμοδιότη-
τες υπεύθυνου χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυ-
νου ποιότητας έργου και υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας, θα περιλαμβάνεται απαραίτη-
τα ένας Διπλωματούχος Μηχανικός Ανώτατης Σχολής, με εμπειρία στη κατασκευή παρο-
μοίων έργων. 

(2) Όλα τα στελέχη, τα οποία θα απασχοληθούν στο Έργο κατά την εκτέλεση του Έργου, θα 
συμπεριληφθούν επωνύμως στο «Οργανόγραμμα Εργοταξίου» που θα συνταχθεί και θα 
υποβληθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Το οργανόγραμμα θα 
συνοδεύεται από τα Βιογραφικά Σημειώματα και από τα Πιστοποιητικά Εμπειρίας των 
προαναφερόμενων στελεχών. 

(3) Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να 
προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήπο-
τε τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση 
ομαλών συνθηκών και την προστασία προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς 
χώρους ή γύρω από αυτούς. 

(4) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την απομάκρυνση μέλους ή 
μελών του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
τους απομακρύνει και να τους αντικαταστήσει με άλλους, των οποίων ο διορισμός θα υπό-
κειται στους όρους της παρούσας παραγράφου.  Επίσης, η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει 
τη στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όποτε, κατά την κρίση της, γίνεται 
απαραίτητο. 

(5) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία περί-
πτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανά-
δοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπη-
ρεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

7.1 Τρόπος εκτέλεσης 

(1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύ-
θυνος με δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλι-
κών και μηχανημάτων, τη μεταφορά τους από τις πηγές προμήθειάς τους, καθώς και για 
τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρού-
σας, των σχετικών ΕΤΕΠ και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

(2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερεια-
κά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά, κατά το στάδιο 
κατασκευής, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

(3) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική πα-
ραλαβή του, οι εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμο-
ποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωμα-
τικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν 
συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε ερ-
γασία παρουσιάζει ελαττώματα τα οποία δεν αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο τότε εφαρ-
μόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρ.2 και της παρ.3 του Άρθρου 60 του Ν.4412/16. 

(4) O Εργοδότης έχει το δικαίωμα να διενεργεί, ανά πάσα στιγμή, δειγματοληψία και έλεγχο 
ποιότητας, διαστάσεων κτλ, τόσο των κάθε φύσης υλικών και εξοπλισμού, όσο και των ερ-
γασιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι παραπάνω έλεγχοι 
και δοκιμές δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη σαν μοναδικού και εξ ολοκλή-
ρου υπεύθυνου για την ποιότητα και το δόκιμο των κάθε φύσης υλικών, ειδών, εξοπλισμού 
και εργασιών. 

(5) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσω-
πων της Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υπο-
χρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίες, παρα-
λείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(6) 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 εργα-
στηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι 
κακότεχνα. 

7.2 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι - χαράξεις - τοπογραφικά διαγράμματα  

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το 
κατάλληλο προσωπικό, που είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που 
θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου. Για το σκοπό αυτό θα λάβει υ-
πόψη την τοπογραφική αποτύπωση, που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη μελέτη και 
(στη περίπτωση υφιστάμενων έργων) και όλα τα «ως κατασκευάστηκαν σχέδια», που θα 
του χορηγήσει η Υπηρεσία. Η τοπογραφική αποτύπωση θα συνδεθεί με το Ε.Γ.Σ.Α. ΄87 και 
τα υψόμετρα θα είναι από μέση στάθμη θάλασσας.  

(2) Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμέ-
νο σύστημα μόνιμων υψομετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τμήματα του έρ-
γου, όπως απαιτείται ή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν (Άρθρο 114, 
ΠΔ.696/74 ως ισχύει σήμερα). Οι ανωτέρω αφετηρίες θα τοποθετηθούν με κλειστή όδευ-
ση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν από κάθε πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύ-
ρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε να μη θίγονται και να είναι προσβάσιμες ανεξάρ-
τητα των εκτελούμενων εργασιών.  

(3) Η τοπογραφική αποτύπωση, η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία και εξασφάλιση των 
υψομετρικών αφετηριών, θα γίνει με δαπάνες του Αναδόχου, που θεωρούνται ανηγμένες 
στις τιμές προσφοράς του έργου. 

(4) Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλι-
σμός, που θα βρίσκεται επιτόπου του έργου και με τον οποίο θα γίνονται όλοι οι τοπογρα-
φικοί έλεγχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής.  

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα, σε όσες θέσεις είναι α-
ναγκαία και δεν υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και 
κλίμακα, για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράμματα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για 
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δανειοθαλάμους, λατομεία, χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, χώρους εργοταξίων, τε-
χνικά έργα κτλ. Τα διαγράμματα αυτά θα συνδέονται με το Ε.Γ.Σ.Α ΄87. 

(6) Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του 
ΠΔ.696/74, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που επέφεραν μεταγενέστερες διατάξεις, και 
των συναφών εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

7.3 Εξοπλισμός Αναδόχου 

(1) 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 μεταφορι-
κά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον 
έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο, προ-
κειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.  

(2) Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή 
επαρκή τα μηχανικά και λοιπά μέσα που προσκομίσθηκαν 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 ε-
νισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα  εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρε-
σίας.  

(3) 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. 

(4) 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 α-
ποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόμισή του στο έργο για έναρξη της εκτέ-
λεσης των εργασιών κατασκευής. Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει  να κοινο-
ποιεί 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 . 

(5) 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. 

(6) Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δα-
πάνη τους περιλαμβάνεται ανοιγμένη στα κονδύλια των τιμών της προσφοράς του Αναδό-
χου. 

7.4 Υλικά, μηχανήματα και εργαλεία  

7.4.1   Γενικά  

(1) O Ανάδοχος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συμφωνία με τις 
προδιαγραφές των κάθε φύσης υλικών κτλ., που ενσωματώνονται στα διάφορα έργα και 
εξυπακούεται, ότι με την προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη να εκτε-
λέσει έντεχνα τα έργα με δόκιμα υλικά. 

(2) O Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα εργαλεία και μηχανήματα, 
που είναι αναγκαία για την κατασκευή των έργων, την μεταφορά κάθε είδους υλικού από 
τα λατομεία και τις λοιπές πηγές, την εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισμού και γενικά 
για την εκτέλεση όλων των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολα-
βίας. Οφείλει επίσης ο Ανάδοχος να επισκευάζει, να συντηρεί και να ασφαλίζει με δικές του 
δαπάνες τα μηχανήματα και τα εργαλεία από κάθε κίνδυνο. 

(3) Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου υλικά και έτοιμα ή η-
μικατεργασμένα προϊόντα που προδιαγράφονται, συνοδευόμενα, όπου απαιτείται από τα 
συμβατικά τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις 
Ε.ΤΕ.Π., τις Τ.Π. και το ΠΠΕ του έργου. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσ-
διόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν 
έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

(4) Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα εί-
ναι 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. 
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(5) Για την οποιαδήποτε πληρωμή υλικού, μηχανήματος ή συσκευής αυτή θα πρέπει να προ-
σκομισθεί στο εργοτάξιο του έργου ή σε αποθήκη φύλαξης στην περιοχή. 

7.4.2 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών 

(1) Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7.9.4 της παρούσας ΕΣΥ.  

(2) Οι ανωτέρω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα 
πριν από την παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τους οποιοσδή-
ποτε κατ΄ αυτήν αναγκαίους ελέγχους και διερευνήσει κατάλληλα το θέμα, να έχει στη διά-
θεσή της επαρκή χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιαδήποτε παρατή-
ρηση και να απομένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρμόσει, 
σύμφωνα με τις απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του.  

(3) Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραμμα του έργου θα εξασφαλίζονται τα κατάλλη-
λα χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω μηχανημάτων, υλικών, συ-
σκευών και έτοιμων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να μη 
δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων. 

(4) Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγματοποίηση της 
παραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την 
υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και 
να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιμές και παραλαβές των εγκαταστάσεων. 

(5) Παραμένει στο ακέραιο το δικαίωμα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγματοληψία επί 
των υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, έτοιμων προϊόντων κτλ. που προσκομίσθηκαν στο 
εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιμές παραλαβής, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, να διατά-
ξει δε την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, μηχανήματος, συ-
σκευής, ετοίμου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους συμβατικούς όρους που αναφέρο-
νται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 

(6) Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη επιλογή από τον Ανάδοχο, 
και απόρριψη της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον 
Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συμβατικών προθεσμιών αποπεράτω-
σης του έργου. 

(7) Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την ενσωμάτωση στο 
έργο προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αμφιβολίες διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, 
αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιομηχανικής) ή μη ύπαρξης οργανωμένης α-
ντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό).  Επιπρόσθετα, 
η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει μόνη εκείνη ότι τα οποιαδήποτε σχετικά 
προϊόντα θα λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες προορίζονται, 
για  τη χρονική περίοδο για την οποία προορίζονται, και με προϋπόθεση εύλογης δαπάνης 
συντήρησης, κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις Ε.ΤΕ.Π. και τις Τ.Π. της μελέτης του έργου. 
Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώματα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύμφωνα 
με τα συμβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή 
άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας. 

7.4.3 Φύλαξη υλικών 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, με μέριμνα και δαπάνη του, σε ιδιαί-
τερους φυλασσόμενους χώρους όσα υλικά έχουν προσκομιστεί στο εργοτάξιο. Ομοίως, σε 
ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγματα υλικών, συσκευών, μη-
χανημάτων, κτλ. 

(2) Οι χώροι αποθήκευσης υλικών και δειγμάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο 
εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδόχου και της Υ-
πηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του 
έργου. 

 

7.5 Επιθεώρηση 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 179 του Ν.4412/16.  

(2) 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 ε-
κάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο 
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προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματα, τις ασφαλι-
στικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των ερ-
γαλείων 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 δι-
αγράμματα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υ-
πηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, μετά από σχετική 
αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν προηγουμέ-
νως. 

7.6  Μέτρα Ασφαλείας - Πρόληψη ατυχημάτων -Έλεγχος επιβλαβών αερίων 

(1) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για 
την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέ-
λεσης των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις 
αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα (από 
πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται 
στο έργο του. Οι σχετικές ευθύνες του Αναδόχου ορίζονται περαιτέρω στο Άρθρο 14 της 
παρούσας. 

(2) Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών 
χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε μηχάνημα του εξο-
πλισμού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει : 

i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 
ii. Για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την 

κατάλληλη διάθεσή τους. 
iii. Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά 

σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και 
των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

iv. Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και 
σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας Αρχής και βάσει των κείμενων διατάξεων 
διαχείρισής τους. 

(3) Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών 
και ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις, συστή-
ματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη 
προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες, υποκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές και ι-
διοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιμοποιήσει ε-
κρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υπο-
δείξεις των εντεταλμένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, κτλ.). 

(4) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και απο-
κλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομέ-
νων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων α-
σφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ι-
σχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο 
εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. 

(5) Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται 
ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

7.7 Ασφάλεια και υγιεινή 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφα-
λείας και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς και να δημιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3 του ΠΔ.305/96. Τα ανωτέρω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα 
συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συμβατά με τα σχετικά υποδείγματα που έχουν συνταχθεί 
από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νό-
μους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που 
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος 
να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο ασφάλειας, μαζί με πίνα-
κα διανομής και βεβαίωσης ενημέρωσης όλου του προσωπικού του εργοταξίου, αλλά και 
κάθε νεοπροσλαμβανομένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα μέλος του εργοτα-
ξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω μέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση 
για ενημέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
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από όλους τους εργαζόμενους. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου 
παραμένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια. 

(3) Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων 
και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόλη-
ψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ι-
σχύει κατά το χρόνο της εφαρμογής των διατάξεων. 

(4) Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο 
και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς 
του κατά ανηγμένο τρόπο στις τιμές της προσφοράς του. 

7.8 Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

(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 ελα-
χιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατα-
σκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7) όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.9 του Άρθρου 59 του Ν. 4782/21, Ν. 3850/10 (αρ. 42). 

(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.4412/16 (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.) ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, 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 κατα-
σκευής του έργου: Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 
του Άρθρου 59 του Ν. 4782/21.  

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 συμμε-
τοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 
(αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόη-
το ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να 
μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων α-
σφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει ανα-
λάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

(3) Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. (2), ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα: 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 

α.  Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργα-
σιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπό-
μενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα 
ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος ό-
γκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 
305/96. 

β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμή-
μα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 
305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14.5.2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία 
ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 με το Άρθρο138 παρ.7 και παραμένει μετά την αντικα-
τάστασή του  με  το Άρθρο 59  παρ. 9 του Ν. 4782/21. 

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 
σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευ-
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αστική 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 απαι-
τηθούν 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 η 
οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 με το Άρθρο 138 παρ.7  και παραμένει μετά την 
αντικατάστασή του  με  το Άρθρο 59  παρ. 9 του Ν. 4782/21.  

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 των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμε-
νους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρ-
κεια 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. 

Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις 
ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι 
οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/16 με το Άρθρο 138 παρ.7 και παραμένουν μετά την 
αντικατάστασή του  με  το Άρθρο 59  παρ. 9 του Ν. 4782/21.  

Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), ό-
ταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσό-
τερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 
(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

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 υγεί-
ας (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. 

Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλα-
βή κάθε Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωμα-
τώθηκε στο Ν.4412/16 με τα Άρθρα (170 και 172) και παραμένει μετά την αντικατάσταση 
τους με τα Άρθρα 84 και 86 του Ν. 4782/21.  

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 ΔΙ-
ΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνο-
νται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλει-
ας 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 και 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 και 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. 
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 Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνο-
δεύεται 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 ακόλου-
θων στοιχείων: 

-  Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργα-
σίας, 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. 1 α και παρ.3-8). 

-  Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα ανα-
γράφουν 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 αυ-
τών. 

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 Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 
εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προ-
βλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 
μόνο. 

-   Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχή-
ματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2β). 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημά-
των, 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 εξακρίβωση των αι-
τίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

-  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). 

-   Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (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 συν-
δυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήμα-
τα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες 
μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέρ-
γεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δο-
κιμών, 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 αρ.πρωτ. ΔΕ-
ΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 
με το ΗΜΑ. 
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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 ανα-
γραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήμα-
τος. 

(4) Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 

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 εργο-
ταξίου 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 εργοτα-
ξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτρο-
φόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζό-
μενους 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, υ-
γρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από 
τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π Δ 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 δι-
αφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή ανα-
θυμιάσεων, 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 εξο-
πλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτή-
ρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 πα-
ράρτ. 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: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), 
Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και 
Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

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 διέ-
λευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμ-
φωνα με: 

-  Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: 

 «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέ-
τρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινό-
χρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πε-
ζών » 

-  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).  
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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 ηλε-
κτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκα-
ταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVμέρος 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 στοι-
χείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 
8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ 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 (άρ. 36-
41), ΠΔ 82/10. 

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 μηχανημά-
των (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. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ 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 παραρτ.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, μέ-
ρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Ση-
μειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση 
- εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα κατα-
χωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 
και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρη-
σης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 
15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

(5) Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας 

στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργα-

σιών του εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθε-
τα 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: 

(5).1  Κατεδαφίσεις: 
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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 ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 
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 II, παρ.11), ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 
2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

(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 ).  

(5).3  Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Ερ-
γασίες 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.IV μέρος Α παρ.1, 
10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

(5).4  Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & 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. 

(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 πα-
ραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).  

(5).6  Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομι-
κών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια 
της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, 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 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

(5).7  Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ 
με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.)  

ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
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(6) Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περι-

λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:  «ΑΠΑΙ-

ΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 116/Α/08 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π. Δ. 413/77 

Π. Δ. 95/78 

Π. Δ. 216/78 

Π. Δ. 778/80 

Π. Δ. 1073/81 

Π. Δ. 225/89 

Π. Δ. 31/90 

Π. Δ. 70/90 

Π. Δ. 85/91 

Π. Δ. 499/91 

Π. Δ. 395/94 

Π. Δ. 396/94 

Π. Δ. 397/94 

Π. Δ. 105/95 

Π. Δ. 455/95 

Π. Δ. 305/96 

Π. Δ. 89/99 

Π. Δ. 304/00 

Π. Δ. 155/04 

Π. Δ. 176/05 

Π. Δ. 149/06 

Π. Δ. 2/06 

Π. Δ. 212/06 

Π. Δ. 82/10 

 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 
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Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

ΦΕΚ 155/Β/96 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ: Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

7.9         Αποφυγή όχλησης 

(1) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυ-
λάξεις και αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γει-
τονικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις 
σ' αυτές.  

(2) 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 δανειοθά-
λαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ. 
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7.10 Προστασία περιβάλλοντος 

7.10.1   Γενικά 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.7 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16 όπως αυτή αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 9 του Άρθρου 59 του Ν.4782/21. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει  προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας 
στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν με λεπτομέρεια όλα τα μέτρα 
που θα ληφθούν για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα υποστούν 
ζημιές από την εκτέλεση του έργου.  Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συμφωνούν με τους 
περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά 
στην απόφαση έγκρισής τους. 

(3) Ενδεικτικά, τέτοια μέτρα θα είναι, μετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισμός 
των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκομιδή ό-
λων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο, ώστε τελικά 
η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

(4) Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε 
τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρι-
σμό των μηχανημάτων του ή καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από τα μηχανικά μέσα 
που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζημιάς με δικές του δα-
πάνες. 

7.10.2   Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

(1) Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του ερ-
γοταξίου, θα πρέπει να συντηρούνται  και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επι-
τυγχάνεται αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος 

(2) Εργοτάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήμανση, εκσκαφή κτλ.) και στη συνέχεια ε-
γκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, σε άμεση αποκατάσταση με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, εφαρμοζομέ-
νων εν προκειμένω των οριζομένων στην παρ.5.1.2 της παρούσας. 

(3) Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι 
παρακάτω όροι: 

i. Θα εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βό-
θρους και η διάθεσή τους θα γίνεται σε χώρους, που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  

ii. Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του 
εργοταξίου όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χημικά κτλ. σε χωριστούς βόθρους από 
αυτούς των λυμάτων. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την αποχέτευση των νε-
ρών καθαρισμού των μονάδων παραγωγής και μεταφοράς σκυροδέματος. 

iii. Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών, καυ-
σίμων κτλ. από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 

iv. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται μόνον ύστερα από σχετική 
έγκριση της Υπηρεσίας και μόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 

v. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών (σκόνη, 
πριονίδι, τρίμματα, ρετάλια, κτλ).  

(4) Χρήση εκρηκτικών θα γίνεται υπό τους όρους που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και 
στην κείμενη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει. 

(5) Για τις αποθέσεις των περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων και άλλων υπολειμμάτων 
εργασιών, προϊόντων καθαιρέσεων κτλ., ισχύουν τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 5.3.2 της 
παρούσας. 

(6) Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων.  Αυτό απαιτεί: 

i. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαμπτηρίων εξυπη-
ρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο 5.2 της παρούσας. 

ii. Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κά-
τι τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις μέρους του 
εργοταξιακού χώρου.  

iii. Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά) 



  

- 36 - 

iv. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορρύπανσης, ακόμη και με χρήση ηχοπετασμά-
των ή/και με κατάλληλη χρήση μηχανικού εξοπλισμού εφοδιασμένου με αντιθορυβι-
κές διατάξεις. 

v. Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας 
και τη ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό 

vi. Σήμανση / επισήμανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. 
Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο  5.5 της παρούσας 

7.11 Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος  

 Το έργο δεν περιλαμβάνει εκσκαφές και κατά συνέπεια δεν προβλέπεται να υπάρξουν ευρήμα-
τα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος    

7.12 Ημερολόγιο έργου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί λεπτομερές ηλεκτρονικό ημερολόγιο εργασιών και καιρικών συνθη-
κών, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του 
ν. 4872/21. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολό-
γιο, γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το 
ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως::  

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 

β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προ-
σωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 

γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερί-
ας του εργοδότη, 

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρό-
οδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης να καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήμα-
τα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, 

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 

θ) οι  εργαστηριακές δοκιμές, 

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυ-
στερήσεις, ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών, 

αα) οι  εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 

ββ) έκτακτα περιστατικά και 

γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, 

δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και απο-
στέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του 
έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υπο-
βάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων 
ημερών. 

Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει ό-
σες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την 
εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που 
προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στα-
τιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρε-
σία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με 
video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων.  

Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 146 του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 65 του ν. 4872/21, σε περίπτωση παράλειψης της υποχρέωσης του αναδόχου για 
καθημερινή τήρηση ημερολογίου , επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα του ποσού των #εκατό (100) 
ευρώ# για κάθε ημέρα παράλειψης. 



  

- 37 - 

ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

8.1 Έναρξη εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 145 και 147 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν με τα Άρθρα  
64 και 66 του Ν. 4782/2021. 

8.2 Προθεσμίες  

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 147 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 66 του 
Ν. 4782/2021 . 

8.2.1 Συνολική προθεσμία 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε ΕΞΙ ημερολογιακούς (6) μήνες και 

αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

8.2.2 Τμηματικές προθεσμίες 

(1) Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις Απο-
κλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΑΠ) και τις ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΤΠ), 
σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 66 του Ν. 
4782/2021. Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από 
την ημέρα υπογραφή της Σύμβασης.  

(2) Καθορίζεται η εξής Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (ΑΠ): 

  Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβα-
σης θα υποβληθεί το οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτο-
μερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών και οι αρμοδιότητες, καθώς επίσης και του εξο-
πλισμού και των μηχανημάτων, που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την ε-
κτέλεση του έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 139 του Ν.4412/16. Επίσης ο Ανάδοχος υπο-
χρεούται:   

- να έχει παραδώσει σε λειτουργία τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις και τις ευκο-
λίες που αναφέρονται στο Άρθρο 4.1.3 της παρούσας 

- να υποβάλει Πρόγραμμα (Φάκελο και Σχέδιο) Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφω-
να με το ΠΔ.305/96 

. 

(3) Καθορίζονται οι παρακάτω Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΕΠ):  

i. Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης (1

η
 ΕΠ) υποβάλλονται ή/και παραδίδονται: 

- οι προβλεπόμενες από το ΠΔ.305/96 και το ΠΔ.17/96 δηλώσεις και 
γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή  
Υγιεινής και Ασφάλειας και Γιατρού Ασφαλείας  

- Οριστικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύμβασης 
υπεβλήθη μόνον το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν 
παρατηρήσεις) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 15 της παρούσας και 
τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 

8.3 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

8.3.1 Σύνταξη προγράμματος  

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία, εντός είκοσι (20) η-

μερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, χρονοδιάγραμμα της όλης κα-
τασκευής του Έργου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προθεσμίες της παρούσας ΣΥ. Το 
χρονοδιάγραμμα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 145 του Ν.4412/16 ό-
πως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 64 του Ν. 4782/2021, θα συνταχθεί με τη μέθοδο δικτυ-
ωτής ανάλυσης και θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει και θα δικαιολογεί πλήρως 
τον προτεινόμενο προγραμματισμό. Η ανάπτυξη του προγράμματος του έργου και των 
υπο-προγραμμάτων του πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να τεκμηριώνεται ότι τηρούνται οι προ-
θεσμίες που αναφέρονται στο Άρθρο 8.2 της παρούσας. 

(2) Μετά την υποβολή του προγράμματος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, με 
τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή 
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του (παρ.2, Άρθρου 145, Ν.4412/16) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του Άρθρου  64 
του Ν. 4462/2021. Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία μεγαλύτερη από την ανω-
τέρω προθεσμία των δέκα πέντε (15) ημερών συνεπάγεται την αποδοχή του προγράμμα-
τος του Αναδόχου. 

(3) Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράμμα-
τος κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας 
ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των συμβατικών τευχών. Για τον λόγο 
αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή μεταβολής του 
χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος δεν 
περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε έννοια, συμφωνία της Υπηρεσίας σχετικά με τον τρόπο 
υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο. 

(4) Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τα προηγούμενα, οριστικοποίηση του 
χρονοδιαγράμματος, που όπως θα διαμορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία τριμηνιαία έκθεση προό-
δου, στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συμφωνία ή όχι με το εγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν 
διαφοροποιήσεων καθώς και τα μέτρα που προτείνονται για την κάλυψη των τυχόν καθυ-
στερήσεων. 

(5) Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή, μαζί με 
τα προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα κατασκευής των τεχνικών 
και λοιπών επί μέρους έργων με ενδείξεις του μέρους που εκτελέσθηκε κτλ.), τα οποία εί-
ναι επιβοηθητικά για να σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονι-
κή περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέψεις τoυ χρο-
νοδιαγράμματος. 

(6) Κάθε μεταγενέστερη ενημέρωση ή αναθεώρηση του προγράμματος του έργου, ή/και των 
υποπρογραμμάτων του, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και 
έγκριση.  Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του προγράμματος ή υποπρο-
γραμμάτων, που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ο τελευταίος υποχρεούται να τα ανασυντάξει, 
ώστε να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές. 

8.4 Ρυθμός προόδου εργασιών 

(1) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα συγκαλείται, με συχνότητα ή κατά τα χρονικά 
ορόσημα που θα ορίζει η Υπηρεσία, 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. 

(2) Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγματική πρόοδος των 
εργασιών υπολείπεται της αναμενόμενης ή της προγραμματισμένης, κατά το Άρθρο 8.3 
της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται με εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεω-
ρημένο 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. 

(3) Σύμφωνα με την παρ.15 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16  η οποία αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 17 του Άρθρου 59 του Ν.4782/2021, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κάθε τρίμηνο, 
να συντάσσει και να στέλνει στην Προϊσταμένη Αρχή, μέσω της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 
συνοπτικές, ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία εκτέλεσης του έργου. Οι εκθέσεις 
αυτές θα πρέπει να περιέχουν ενημέρωση σχετικά με την πορεία εφαρμογής της εγκεκρι-
μένης μελέτης του έργου, με τον εντοπισμό σφαλμάτων της προμέτρησης και με την εμφά-
νιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίμηση για 
το αν στο επόμενο τρίμηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματι-
κών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Άρθρο 146 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4782/2021 και 
τις εντολές της Υπηρεσίας.   

8.5 Ποινικές ρήτρες 

Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στο Άρθρο 148 του Ν.4412/16 όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατά-
στασή του με το Άρθρο 67 του Ν. 4782/2021.  
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(1) Για τις πρώτες εβδομήντα τρεις (73) ημερολογιακές ημέρες υπέρβασης της συνολικής ε-
γκεκριμένης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με δέκα πέντε τοις εκατό (15%) 
της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και για τις επόμενες πενήντα πέντε (55) ημερολογια-
κές ημέρες υπέρβασης, ποινική ρήτρα ίση με είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας 
αξίας του έργου. Σε κάθε περίπτωση οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβα-
ση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις 
εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

(2) Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για υπέρβαση των τμηματικών (αποκλειστικών και 
ενδεικτικών) προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 8.2.2, ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις 
εκατό (3%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου για κάθε ημέρα υπέρβασης. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθε-
σμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας της σύμβα-
σης, χωρίς Φ.Π.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ  

9.1 Γενικά 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 159 του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε  με το 
Άρθρο 77 του Ν. 4782/2021. 

(2) O Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατ' αντιπαράσταση με τον επιβλέποντα μηχανικό, 
στην παραλαβή των υλικών, εξοπλισμού κτλ, που θα προσκομίζει στο Εργοτάξιο, καθώς 
επίσης και των εκάστοτε περαιωμένων εργασιών, καταχωρώντας σε βιβλίο παραλαβών, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρόγραμμα Ποιότητας (βλ. παράγραφο 7.9 της παρού-
σας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων) τις επακριβείς διαστάσεις, τις εκτελεσθείσες δοκι-
μές και ελέγχους και τις ενδεχόμενες σχετικές παρατηρήσεις. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισμό, όργανο, συνδρο-
μή, συμβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, αναλώσιμα, κα-
θώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την 
απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των δοκιμών που προδιαγρά-
φονται στα συμβατικά τεύχη. 

(4) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και των ελέγχων και αφού πραγματοποιηθούν 
με δαπάνες του Αναδόχου οι τυχόν απαιτούμενες επιδιορθώσεις ή/και αποκαταστάσεις, o 
Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του έργου που 
θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 1956/Β/7-7-2017 (Απόφαση Α-
ριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΒ 466 ΥΠΟΜΕΔΙ)  

9.2 Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιμών 

(1) Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιμών ολοκλήρωσης οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για την 
άμεση διεξαγωγή των δοκιμών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιμές στις 
προθεσμίες που θα ορίζεται στην εντολή. 

(2) Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές εντός της ορισθείσας διορίας, ο ΚτΕ 
διατηρεί το δικαίωμα να τις εκτελέσει, με ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασμό του Αναδό-
χου και να κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσματα των δοκιμών.  Στην περίπτωση αυτή, 
θα θεωρηθεί ότι οι δοκιμές εκτελέστηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέ-
σματα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα. 
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ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(1)     Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: 

i.     Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, 

ii.   Διοικητικής παραλαβής για χρήση, 

iii.   Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε, 

iv.   Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντή   

      ρησης του έργου που κατασκευάστηκε, 

v.   Οριστικής παραλαβής του έργου, 

ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 168, 169, 170, 171 και 172 του Ν.4412/16 όπως αυτά 
αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα 82,83,84,85, και 86 του Ν. 4782/2021. Ειδικότερα ισχύουν 
τα ακόλουθα:  

 (2)    Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και των επιτυχών, κατά τις 
απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, ελέγχων και δοκιμών, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση 
Περάτωσης Εργασιών. Η κατά την παρ.2 του Άρθρου 170 του Ν.4412/16 έννοια της τελι-
κής επιμέτρησης όπως αυτή πλέον ορίζεται από την παρ. 9 του Άρθρου 70 του Ν. 4782/21 
περιλαμβάνει τα Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας 
του Έργου, το μητρώο έργου,  καθώς και τα λοιπά κατά τις παρ. 13 και 14 του Άρθρου 86 
του Ν.4782/21 «απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου»   

 (3)     Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται 
σε δεκαπέντε (15) μήνες σύμφωνα με το Άρθρο 171 του Ν. 4412/16 όπως αυτό αντικατα-
στάθηκε με το Άρθρο 172 του Ν. 4782/2021. Στο διάστημα αυτό, ο Ανάδοχος οφείλει να 
επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα το έργο και να το διατηρεί σε άριστη κατάσταση, 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ αυτό.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη 
ή ζημιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί για τον σκο-
πό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευ-
θείας, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.  

(4) Oι εργασίες και οι ενέργειες συντήρησης, κατά το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του 
έργου από τον Ανάδοχο, θα καταγραφούν σε ειδικό τεύχος, ο μορφότυπος του οποίου και 
η συχνότητα καταγραφής θα συμφωνηθούν με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν την έκδοση 
της βεβαίωσης περαίωσης.    

(5) Η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου θα γίνει μετά την πάροδο του χρόνου υπο-
χρεωτικής συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο.  
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ΑΡΘΡΟ 11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

11.1 Περιεχόμενα των μονάδας του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον 

 Ανάδοχο  

(1) Συμβατικές τιμές μονάδας για την υπόψη Σύμβαση ορίζονται οι τιμές των άρθρων του Τι-
μολογίου της μελέτης. Αναλυτικά το περιεχόμενο των τιμών μονάδας του Τιμολογίου περι-
γράφεται στους γενικούς όρους του Τεύχους Τιμολόγιο Μελέτης.  

(2) Οι ως άνω συμβατικές τιμές μονάδας 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 που ορίζεται δεκαοκτώ 
τοις εκατό (18%), περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή και λειτουργία - συντήρηση των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Α-
ναδόχου, 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. 

(3) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επι-
βαρύνει τον ΚτΕ. 

(4) O Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθορι-
ζομένων (με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας, δώρων 
λόγω εορτών, αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγηση άδειας με αποδο-
χές, αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, καθώς και καταβολή των νομίμων εισφορών του υπέρ 
των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων (IKA κτλ). 

(5) H καταβολή των προβλεπομένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση κανο-
νικής απόδειξης πριν από την πληρωμή των λογαριασμών, όπως ο Νόμος ορίζει. 

(6) O Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των πάσης φύσης μεταφορικών μέ-
σων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τον ΦΠA και τον ειδικό φόρο του Άρθρου 
17 του NΔ.3092/54 επί των εισαγόμενων από το εξωτερικό, πάσης φύσης υλικών, εφοδίων 
κτλ και από τους φόρους κτλ., που αναφέρονται στο NΔ.4486/65 (ΦEK 131A) και 
NΔ.4535/66 (ΦEK165A) περί Φορολογικών Διατάξεων, όπως ισχύουν σήμερα. 

(7) Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δι-
καίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με τον N.2366/53 (ΦEK 
83A) και τον N.1081/71 (ΦEK 273A) και την εγκύκλιο B19/79. 

11.2  Τροποποιήσεις 

(1) Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υπό τις προϋποθέ-
σεις του Άρθρου 156 του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 75 του Ν. 
4782/2021, να επιφέρει μικροτροποποιήσεις στη μορφή του έργου, στην ποιότητα, στο εί-
δος ή στην ποσότητα των εργασιών, αν η αρτιότητα η/και λειτουργικότητα το επιβάλλουν 
χωρίς αλλαγή του σχεδίου του έργου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβεί σε καμία αντί-
στοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 

(2) Για τον καθορισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, θα ισχύουν ανάλογα με τη φύση των 
νέων εργασιών οι αναλύσεις τιμών ΑΤΥΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΕΠ, ΑΤΗE, σε συνδυασμό με 
τα ενιαία τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύουν την ημέρα της δημοπρασίας.  

11.3  Κανονισμός Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών  

Τα ισχύοντα εγκεκριμένα αναλυτικά Τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) για τον τυχόν κανονισμό τιμών 
μονάδας νέων εργασιών για την παρούσα εργολαβία σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 είναι τα παρακάτω: 

• Τα ενιαία Τιμολόγια στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρα-
σίνου, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1556 Β’/18-10-2004, ως τροποποιήθηκαν, αναπρο-
σαρμόστηκαν  ή βελτιώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

• Το Ενιαίο Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1939 Β/29-12-
2004, ως τροποποιήθηκε, αναπροσαρμόστηκε ή βελτιώθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Το Ενιαίο Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 363 
Β/19-02-2013, ως τροποποιήθηκε, αναπροσαρμόστηκε ή βελτιώθηκε και ισχύει σήμερα. 
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• Το Τιμολόγιο Εργαστηριακών και επί Τόπου Δοκιμών (ΚΕΔΕ), το οποίο δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 124 Β/24-2-1995. 

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται υπό τις προϋποθέσεις της σχετικής περί Δημοσίων 
Έργων Νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. 

11.4  Αναθεώρηση τιμών 

Η αναθεώρηση των τιμών γίνεται με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 153 του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 72 του Ν. 4782/2021. Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν για κάθε 
άρθρο του τιμολογίου τα αναγραφόμενα στον Προϋπολογισμό αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων 
Αναλύσεων Τιμών.  

11.5  Απρόβλεπτα 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 156 του Ν.4412/16, που τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
Άρθρου 75 του Ν. 4782/2021, το ποσό των απρόβλεπτων ορίζεται υποχρεωτικά σε 15% επί του 
προϋπολογισμού του έργου (στον οποίο έχει ενσωματωθεί και το Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο επαναϋ-
πολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

11.6  Επιμετρήσεις - Πιστοποιήσεις - Λογαριασμοί  

Ισχύουν τα καθοριζόμενα στα Άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν από τα 
Άρθρα 70 και 71 του Ν. 4782/2021. 

11.7  Προκαταβολή 

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

11.8   Καθυστέρηση πληρωμών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.9 του Άρθρου 152 του Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ 10 του Ν. 4782/2021. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

12.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 
78 του Ν. 4782/2021 .  

12.2  Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης  

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 161 του Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 
79 του Ν. 4782/2021.  

12.3   Ματαίωση διάλυσης  

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 162 του Ν.4412/16.  

12.4  Αποζημίωση ανάδοχου λόγω διάλυσης  της σύμβασης  

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 163 του Ν.4412/16.  
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ΑΡΘΡΟ 13.  ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

13.1  Εγγυήσεις 

Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρ-
θρα 4.2 και 14.6 της παρούσας. 

13.2 Ευθύνη Αναδόχου 

(1) Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιή-
θηκε και ισχύει  με το Ν. 4782/2021, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την 
ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγ-
χος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο 
από τη σχετική ευθύνη. 

(2) 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. 

(3) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για τις κατασκευαστικές μεθόδους, τις χρήσεις υλικών, τη 
δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαμόρ-
φωσης των έργων, τις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και τα στοιχεία των 
μόνιμων έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν μελετών που θα εκπονη-
θούν από αυτόν. 

(4) Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων 
του, του προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο Άρθρο 14 της 
παρούσας. 

(5) Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις 
του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και η παρ.1, του Άρθρου 157 του Ν.4412/16 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 1 του Άρθρου 76 του Ν. 4782/2021, μόνο σε όση έκτα-
ση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» σύμφωνα με 
τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 14 της παρούσας. 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 κα-
τασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, 
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Σχετικά με την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι του εδαφίου 14.4.2 της παρούσας. 

(6) Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π. και 
Τ.Π. της μελέτης του έργου). Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις 
εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαμοι, λατομεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδή-
ποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης, πλην 
ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκατα-
στήσει 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 αμέ-
λεια η υπαιτιότητά του. 

(7) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος ερ-
γαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και 
να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο 
για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). Σε περίπτωση απώ-
λειας 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 που δεν έχουν καλυφθεί από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

(8) 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 των Τ.Π. 
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(9) Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστι-
κού Κώδικα. 

13.3 Ευθύνη ΚτΕ 

(1) Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τα οριζόμενα στο Άρθρο 
1.5 και στο Άρθρο 2 της παρούσας.  Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, κατά το 
βαθμό που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του Άρθρου 14 της παρού-
σας, ο ΚτΕ αναλαμβάνει τους κινδύνους για ζημιές προκαλούμενες από αποδεδειγμένη 
υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στο Άρθρο 14.3 της παρούσας. 

(2) Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα 
υποστούν ζημιές, προκαλούμενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ΚτΕ, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την 
Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσμίας ή/και πληρωμής του κόστους αποκα-
τάστασης των ζημιών στο βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβό-
λαια που ορίζονται στο Άρθρο 14 της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στο 
Άρθρο 157 του Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 76 του Ν. 4782/2021. 

13.4  Πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα 

(1) Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα, λογισμικό ή τρόποι εργασίας, από τα απαι-
τούμενα για το έργο, καλύπτονται από πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης των σχετικών δικαιωμάτων για τη χρησιμοποίησή τους 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση από τον ΚτΕ. 

(2) Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνο-
μη χρησιμοποίηση υλικών, μεθόδων, μελετών, μηχανημάτων, λογισμικών κτλ., που καλύ-
πτονται από πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

(3) Αν ο Ανάδοχος παραλείψει, σκόπιμα ή αθέλητα, να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο 
τα ανωτέρω δικαιώματα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και ε-
πισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: 

 Ο ΚτΕ δικαιούται, με μονομερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον πρώτο 
επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που 
αντιστοιχεί στα ανωτέρω δικαιώματα (πνευματικά, βιομηχανικά ή ευρεσιτεχνίας), ή το 
ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικαστεί από τον κάτοχο του δι-
καιώματος. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Ο όρος αυ-
τός έχει ισχύ, αν η προβλεπόμενη στο Άρθρο 14 της παρούσας ασφάλιση δεν καλύ-
πτει και την περίπτωση αυτή. 

 Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

14.1  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 σύ-
ναψης 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. Ο-
μοίως, 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 έρ-
γου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις 
απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραμέ-
νει 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 ό-
ρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συμβατικών τευχών και θα τυγχά-
νουν της αποδοχής  του ΚτΕ. 

Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρί-
νονται στους όρους των συμβατικών τευχών. 

(7) Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστι-
κό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της α-
σφάλισης, 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 14.4 και 14.5 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παρ. 14.6 του παρόντος Άρθρου. 

(10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβά-
νουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες - μέλη της Ευρωπα-
ϊκής 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 εκ-
πλήρωση 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. 
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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) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Άρθρου 14.4, οι ασφαλιστικές ε-
ταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρουν 
ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της ΣΥ και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται 
πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπόψη 
άρθρα. Όμοια, κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 19.6, εφόσον τούτο 
αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του συγκεκριμένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλι-
στήριο ετήσιας βάσης των μελετητών / συμβούλων (Annual open cover) με όριο κάλυψης 
τουλάχιστον τα ζητούμενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη 
Δήλωση ιδίου περιεχομένου με την προηγούμενη υποπαράγραφο. 

(15) 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 αντί-
θεση 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  ε-
πικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

14.2  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 διαδι-
κασία σύμφωνα με το Άρθρο 160 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 78 του 
Ν 4782/2021.  

(2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστι-
κές του υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδό-
χου 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 μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, θα ισχύ-
σουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3.(3) της παρούσας, με τη διευκρίνιση ότι οι τόκοι 
υπερημερίας θα υπολογίζονται: 

για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους, 

και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 
οφειλομένων ποσών. 

(4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το ο-
φειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των α-
σφαλιστηρίων, 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.   

(5) 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 δικαί-
ωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 14.2(3) ανωτέρω. 

(6) 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 αποκατάστα-
ση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζημίωσης κτλ., σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογί-
σει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με τη 
παράγραφο 14.2(3) ανωτέρω. 
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(7) 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 ενδεχο-
μένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδο-
χο κατά τα ανωτέρω. 

14.3 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 συμφωνη-
τικού, τις ασφαλιστικές συμβάσεις της παραγράφου 14.4. Δεκτή γίνεται επίσης επίσημη 
βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνο-
δευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 14.1(14) της παρούσας. 

(3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκατα-
βολής 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 παραγράφου 14.2(1) της 
παρούσας. 

(5) Σε περίπτωση συμφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλι-
στρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα αποδεικτικά 
καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 
8.2.2 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 παραγράφων 14.3(4) ή 14.3(5), 
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. 

14.4  Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου 

14.4.1    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 συμ-
βατικό τίμημα του έργου συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπροσαρμογών αυτού (θετι-
κών ή αρνητικών).  

(2)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστή-
ματα, την αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το πραγ-
ματικό 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 περι-
στατικά, 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 ε-
ξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 

- βλάβες / καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και ζημιο-
γόνα συμβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). 
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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 15 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.   

14.4.2  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 βλά-
βες, 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 κατα-
σκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων 
ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβα-
τικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.  Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτη-
σίες / εγκαταστάσεις. 

(2)  Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέ-
ρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

(3) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περί-
οδο λειτουργίας και συντήρησης του έργου, με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή με άλλο α-
νεξάρτητο, εκδιδόμενο πριν από την έναρξη της περιόδου λειτουργίας και συντήρησης και 
το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο. Στην περίπτωση της μη υποβο-
λής και αποδοχής του, δεν θα επιτραπεί η έναρξη της λειτουργίας και συντήρησης του έρ-
γου.  

14.4.3    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 παρέ-
χεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή του-
λάχιστον 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 απο-
ζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος κτλ. ακόμη και για περίπτωση α-
νωτέρας βίας. 

(5) Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και τους τυ-
χαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του έργου. 

14.5  Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 

(1)  Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το προσω-
πικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 
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(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, 
ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, α-
ναγνωρισμένες 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. 

14.6  Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 14.4 της παρούσας θα περιλαμβάνο-
νται 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 Υπη-
ρεσία 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 πρόσω-
πα, 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 α-
σφαλιστών. 

(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειμέ-
νου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κτλ. αποζη-
μίωση, 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 ε-
ξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εται-
ρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική ε-
ταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση 
στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό.  Η εκχώρηση της απαί-
τησης 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 Υπηρε-
σίας, 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. 
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(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 14.4, θα καλύπτεται και η ευ-
θύνη της Υπηρεσίας ή/και των Συμβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει 
από το Άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

(1) Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 157 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το Άρ-
θρο 76 του Ν. 4782/21. 

(2) Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που α-
ποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών: 

i. πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα,  

ii. ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της 
συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος, 

iii. βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολά-
βους του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία 
εργοδοτών,  

iv. ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτι-
νοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή 
παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, 

v. άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και που: 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη,  

δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ.,   

δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευ-
σή τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

16.1 Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 174 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του 
Ν. 4782/2021. 

 

16.2  Δικαστική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 175 του Ν.4412/16. 

 

  
Χίος, 05/10/2021 

Ο Συντάξας 
Για τα έργα Οδοποιίας 

 
 
 
 
 

Δαμαλάς Δημόκριτος 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΠΕ 

Χίος, 05/10/2021 
Ο Συντάξας 

Για τα Η/Μ έργα 
 

 
 
 
  

Πιτροπάκης Μιχαήλ 
Ηλεκτρολόγος ΤΕ 

με Α Βαθμό 

Χίος, 05/10/2021 
Θεωρήθηκε 

Ο Πρ/νος Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Χίου 
 
 
 

 Παπαλάνης Ελευθέριος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

με Α Βαθμό  

 



 5 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
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Σ. Α. Υ.  
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5/10/2021 
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ΤΜΗΜΑ A 
 
1.   ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
 

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου Θυμιανών του 
Δήμου  Χίου. Αυτές περιλαμβάνουν τα εξής: 
Α. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Α.1 Κατασκευή περίφραξης- οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του γηπέδου. 

Α.2 Καθαίρεση και επανακατασκευή της περίφραξης του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου. 

Α.3 Διαμόρφωση του χώρου που βρίσκεται σήμερα το γήπεδο μπάσκετ σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων 

Α.4 Κατασκευή νέου γηπέδου μπάσκετ στην δυτική πλευρά του γηπέδου  

Α.5 Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην βόρεια πλευρά του γηπέδου  

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Β.1 Ανακατασκευή υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο κτίσμα των αποδυτήριων.  

Β.2 Φωτισμός των γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και 5Χ5 βάσει μελέτης φωτοτεχνίας της παρούσας τεχνικής 

έκθεσης.  

Β.3 Γειώσεις 

 
Στο ανωτέρω έργο και κατά ολοκληρωμένα τμήματα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες: 
 
2.1 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 1 
Εκσκαφές με εκκοπή, απομάκρυνση φυτικής γης, εκχερσώσεις, φορτοεκφορτώσεις, προώθηση και διαμόρφωση 

χαλαρών, γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών 
Εκσκαφές ημιβραχωδών υπογείων-θεμελίων-τάφρων-φρεάτων χειρωνακτικώς με χαλάρωση Α/Σ, εκσκαφή, 

σποραδική αντιστήριξη, άντληση, ανύψωση, αναπέταση, συσσώρευση, μόρφωση 
Καθαιρέσεις λιθοδομών-πλινθοδομών-σκυροδεμάτων με χειροεργαλία με αναπέταση προϊόντων, από-σύνθεση 

ικριώματων και αντιστηρίξεων, συσσώρευση 
Κατασκευή απλών ή πολλαπλών σιδηροδοκών με προς/από-κομίσεις υλικών, κοπές, πακτώσεις, τοποθετήσεις, 

διατρήσεις, κοχλιώσεις συνδέσεις 
Εκσκαφή ή καθαρισμοί τάφρων-διωρύγων-χανδάκων με εκρίζωση, εναπόθεση, εκσκαφή, προώθηση, χονδρική 

μόρφωση, φορτοεκφόρτωση 
Επαναπλήρωση και/χωρίς εκσκαφή χάνδακα σωληνώσεως με εκσκαφή, μόρφωση, διαλογή, προώθηση, 

επαναπλήρωση, εξομάλυνση, συμπύκνωση, μεταφορά 
Επίχωση ορυγμάτων - εγκιβωτισμός, σωλήνων και στραγγιστηρίων με έκριψη, διάστρωση, πλαγιομεταφορά, 

προσκόμιση νερού, διαβροχή, συμπύκνωση, δοκιμή 
 
2.2 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 2 
Κατασκευή πάσης φύσεως εξ ωπλισμένου σκυροδέματος με καλούπωμα-ξεκαλούπωμα, ανάμιξη υλικών, 

σκυροδέτηση, συντήρηση, φορτοεκφορτώσεις 
Κατασκευή πεζοδρομίων-κρασπέδων νησίδων και πλατειών με φορτοεκφορτώσεις υλικών, κονιάματα, τοποθετήσεις, 

αρμολογήματα 
Κατασκευή βάσης-υπόβασης με φορτοεκφορώσεις υλικών, διαμόρφωση, διαβροχή, συμπύκνωση, συμπληρώσεις 
Ασφαλτικές επαλείψεις με σάρωση, διανομή 
Κατασκευή ασφαλτικής επιφάνειας δι' επαλείψεως ή εμποτισμού επί τόπου με φορτοεκφορτώσεις υλικών, σάρωση, 

διανομές αργών-ασφάλτου, οδοστρωσία 
Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος με φρεζάρισμα, συγκέντρωση υλικού, ματαφορά, απόθεση, μηχανική 

σάρωση και χρήση Α/Σ 
Κατασκευή κονιοδεμάτων με παραγωγή σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου (προς/από-κόμιση και προσέγγιση υλικών, 

κοσκίνισμα, καθαρισμό, πλύση, καταμέτρηση, ανάμιξη), μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, δόνηση, διαβροχή, 
συντήρηση, δοκιμές 

Ξυλότυποι κονιοδεμάτων με προς/από-κόμιση υλικών, κατεργασία, από-σύνθεση ή/και επεξεργασία επιφανείας 
ξυλοτύπου 

 
2.3 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 3 
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Κατασκευή περίφραξης με προσκομίσεις υλικών, εκσκαφή θεμελίων, εγκατάσταση στυλίσκων, Παρασκευή 
κονιάματος, στερέωση, ανάπτυξη συρματοπλέγματος, συνδέσεις, σιδηρές θύρες, κλείθρα και μικροϋλικά 

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων εκ ράβδων με προς/από-κόμιση υλικών, επεξεργασία σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου 
(κοπές, κατεργασία, σύνθεση, συνδέσεις, συγκολλήσεις, πριτσινώσεις, ηλώσεις, μικροϋλικά), τοποθετήσεις, 
στερεώσεις 

Κατασκευή περίφραξης με προσκομίσεις υλικών, εκσκαφή θεμελίων, εγκατάσταση στυλίσκων, Παρασκευή 
κονιάματος, στερέωση, ανάπτυξη συρματοπλέγματος, συνδέσεις, σιδηρές θύρες, κλείθρα και μικροϋλικά 

 
2.4 ΥΠΟΦΑΣΗ 2 1 
Ενδοεδάφιος τοποθέτηση καλωδίου με προς/από-κόμιση υλικών, εγκατάσταση, διακλαδώσεις, μουφάρισμα, 

επισήμανση, δοκιμή μονώσεως 
Τοποθέτηση υπογείου καλωδίου με προσκόμιση, ανάπτυξη, εγκατάσταση σε σωλήνα ή χάνδακα, συνδέσεις, ελέγχους 
Κατασκευή αγωγών πλαστικών σωλήνων με προς/από-κομίσεις, προσέγγιση, τοποθέτηση, κοπές, συνδέσεις, δοκιμές 
Τοποθέτηση ρευματοδοτών-διακοπτών με προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, συνδέσεις, έλεγχος λειτουργίας 
Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με προσκόμιση υλικών, συναρμολόγηση, συνδέσεις, εγκατάσταση, στερέωση, 

έλεγχος λειτουργίας 
Τοποθέτηση ιστού με προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, θυρίδα 
 

3.   ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
"ΘΥΜΙΑΝΑ", ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 

4.   ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 

5.   ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. 
Ο αναδοχος εκτέλεσης του έργου. Το παρόν αποτελεί σχέδιο. 
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Φάσεις - Επικινδυνότητα - Χρονοδιάγραμμα

Ιουν-2021Μαϊ-2021Απρ-2021Μαρ-2021Φεβ-2021Ιαν-2021

ΥΠΟΦΑΣΗ 1 1     198,0

ΥΠΟΦΑΣΗ 1 2     140,0

ΥΠΟΦΑΣΗ 1 3     86,0

ΥΠΟΦΑΣΗ 2 1     90,0

6 μήνες5 μήνες5 μήνες4 μήνες4 μήνες3 μήνες3 μήνες2 μήνες2 μήνες1 μήνες1 μήνες0 μήνες

Διάγραμμα Επικινδυνότητας

45,69 82,81 88,52 82,81 88,52 82,81 42,83

80

60

40

20

0  
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6.   ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
6.1   ΥΠΟΦΑΣΗ 1 1 
6.2   ΥΠΟΦΑΣΗ 1 2 
6.3   ΥΠΟΦΑΣΗ 1 3 
6.4   ΥΠΟΦΑΣΗ 2 1 
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ΤΜΗΜΑ Β 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ         
 
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα 
δε από μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". Έτσι κατά την σύνταξη του ΣΑΥ: 
 

1)Έχουν αντιστοιχισθεί οι φάσεις - υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο 
παραπάνω σημείο του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους 
πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων γίνεται αντίστοιχη προσαρμογή του 
πινακιδίου). 
 

2)Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι που, κατά την κρίση μας 
ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1,2, ή 3 στους κόμβους του 
πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την 
αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.  
 
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι : 
είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υπόφαση εργασίας (π.χ. κίνδυνος 
κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 
είτε (ii)οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος 
αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.), 
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος 
έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε 
δεξαμενή καυσίμων). 
 
Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : 
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από 
ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 
είτε (ii)δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο 
υπαίθριο εργοτάξιο), 
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την 
εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 
 
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» 1 και 3 περιπτώσεις. 
 

ΦΑΣΗ 1 Φ11 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 1 
ΦΑΣΗ 1 Φ12 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 2 
ΦΑΣΗ 1 Φ13 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 3 
ΦΑΣΗ 2 Φ21 ΥΠΟΦΑΣΗ 2 1 

 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ

1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

Φ
2
1 

.01100 
Φυσικά 
Πρανή 

      

 .0110
1 

Κατολίσθηση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 1 1   

 .0110
2 

Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας 1 1   

 .0110
3 

Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός 1 1   

 .0110
4 

Δυναμική επιφόρτιση Φυσική Αιτία 1 1   

 .0110
5 

Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις     



  

          8 από 35 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

Φ
2
1 

 .0110
6 

Δυναμική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισμός 1 1   

.01200 
Τεχνητά 
Πρανή και 
Εκσκαφές 

      

 .0120
1 

Κατάρρευση Απουσία / Ανεπάρκεια Υποστήριξης 1 1  2 

 .0120
2 

Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας 1 1  1 

 .0120
3 

Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση 1 1   

 .0120
4 

Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός 1 1  1 

 .0120
5 

Δυναμική επιφόρτιση Φυσική Αιτία 1 1  1 

 .0120
6 

Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις     

 .0120
7 

Δυναμική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισμός 1 1  1 

.01300 
Υπόγειες 
Εκσκαφές 

      

 .0130
1 

Καταπτώσεις οροφής/παρειών Ανυποστήλωτα τμήματα     

 .0130
2 

Καταπτώσεις οροφής/παρειών Ανεπαρκής υποστύλωση     

 .0130
3 

Καταπτώσεις οροφής/παρειών καθυστερημένη υποστύλωση     

 .0130
4 

Κατάρρευση Μετώπου προσβολής     

.01400 
Κατολισθήσει
ς 

      

 .0140
1 

Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές     

 .0140
2 

Προϋπάρχουσα υπόγεια  κατασκευή     

 .0140
3 

Διάνοιξη υπόγειου έργου     

 .0140
4 

Ερπυσμός     

 .0140
5 

Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές     

 .0140
6 

Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα     

 .0140
7 

Υποσκαφή / απόπλυση     

 .0140
8 

Στατική επιφόρτιση 2 1   

 .0140
9 

Δυναμική καταπόνηση φυσική αιτία     

 .0141
0 

Δυναμική καταπόνηση ανθρωπογενής αιτία 1    

.01500 
Άλλη πηγή 

      

 .0150
1 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

Φ
2
1 

 .0150
2 

     

 .0150
3 

     

.02100 
Κίνηση 
οχημάτων και 
μηχανημάτω
ν 

      

 .0210
1 

Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1 1  1 

 .0210
2 

Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1 2 1 

 .0210
3 

Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1 1 1 

 .0210
4 

Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος 1 1  2 

 .0210
5 

Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1 2 2 

 .0210
6 

Ανεξέλεγκτη κίνηση Βλάβες συστημάτων 1 1 1 1 

 .0210
7 

Ανεξέλεγκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1 1 1 

 .0210
8 

Μέσα σταθερής τροχιάς - Ανεπαρκής προστασία  1   

 .0210
9 

Μέσα σταθερής τροχιάς - Εκτροχιασμός  1   

.02200 
Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτω
ν 

      

 .0220
1 

Ασταθής έδραση 1 1   

 .0220
2 

Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 1  1 

 .0220
3 

Έκκεντρη φόρτωση 1 1 1 1 

 .0220
4 

Εργασία σε πρανές 1 1  1 

 .0220
5 

Υπερφόρτωση 2 1   

 .0220
6 

Μεγάλες ταχύτητες 1 2  1 

.02300 
Μηχανήματα 
με κινητά 
μέρη 

      

 .0230
1 

Στενότητα χώρου 1 1  1 

 .0230
2 

Βλάβη συστημάτων κίνησης 1 1 1 1 

 .0230
3 

Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων -πτώσεις 1 1 1 1 

 .0230
4 

Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων - παγιδεύσεις μελών 1 1 1 1 

 .0230
5 

Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματα τους  2   
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

Φ
2
1 

.02400 
Εργαλεία 
χειρός 

      

 .0240
1 

Ηλεκτροσυγκόλληση 3  3  

 .0240
2 

Αλυσοπρίονα 1    

 .0240
3 

Πιστολέτο Α/Σ 2  1  

 .0240
4 

Δίσκοι-τροχοί 3 1 2 1 

 .0240
5 

Δονητές  1   

 .0240
6 

Πιστολέτο βαφής     

 .0240
7 

Τρυπάνια 1  1 1 

 .0240
8 

Χλοοκοπτική     

.02500 
Άλλη πηγή 

      

 .0250
1 

     

 .0250
2 

     

 .0250
3 

     

.03100 
Οικοδομές-
κτίσματα 

      

 .0310
1 

Κατεδαφίσεις 3    

 .0310
2 

Κενά τοίχων 2  2  

 .0310
3 

Κλιμακοστάσια 2  3  

 .0310
4 

Εργασία σε στέγες 1    

.03200 
Δάπεδα 
εργασίας - 
προσπελάσει
ς 

      

 .0320
1 

Κενά δαπέδων 2 2 2 1 

 .0320
2 

Πέρατα δαπέδων 1 2 2 1 

 .0320
3 

Επικλινή Δάπεδα 1 2   

 .0320
4 

Ολισθηρά δάπεδα 2 2 1  

 .0320
5 

Ανώμαλα δάπεδα 2 2 1 2 

 .0320
6 

Αστοχία υλικού δαπέδου 1 2   

 .0320
7 

Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες 1 2  2 

 .0320
8 

Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες 1 2  1 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

Φ
2
1 

 .0320
9 

Αναρτημένα δάπεδα Αστοχία ανάρτησης     

 .0321
0 

Κινητά δάπεδα Αστοχία μηχανισμού 3    

 .0321
1 

Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση 2    

.03300 
 Ικριώματα 

      

 .0330
1 

Κενά ικριωμάτων 3 3   

 .0330
2 

Ανατροπή Αστοχία συναρμολόγησης 2 2   

 .0330
3 

Ανατροπή Αστοχία έδρασης 2 2   

 .0330
4 

Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώματος 1 2  1 

 .0330
5 

Κατάρρευση Ανεμοπίεση 1 2   

.03400 
Τάφροι-
φρεάτια 

      

 .0340
1 

Πτώσεις εντός αφύλακτου σκάμματος 1 1 3 2 

 .0340
2 

Πτώσεις εντός αφύλακτου φυσικού ανοίγματος 1 1   

.03500 
Άλλη πηγή 

      

 .0350
1 

     

 .0350
2 

     

 .0350
3 

     

.04100 
Εκρηκτικά - 
Ανατινάξειας 

      

 .0410
1 

Ανατινάξεις βράχων     

 .0410
2 

Ανατινάξεις κατασκευών     

 .0410
3 

Ατελής ανατίναξη υπονόμων     

 .0410
4 

Αποθήκες εκρηκτικών     

 .0410
5 

Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών     

 .0410
6 

Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων     

.04200 
Δοχεία και 
δίκτυα υπό 
πίεση 

      

 .0420
1 

Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου 3  1  

 .0420
2 

Υγραέριο 1   2 

 .0420
3 

Υγρό άζωτο     
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

Φ
2
1 

 .0420
4 

Αέριο πόλης 1  1 1 

 .0420
5 

Πεπιεσμένος αέρας 2  1  

 .0420
6 

Δίκτυα ύδρευσης 1  1 1 

 .0420
7 

Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα 1 1  1 

.04300 
Αστοχία 
υλικών υπό 
ένταση 

      

 .0430
1 

Βραχώδη υλικά σε θλίψη  1   

 .0430
2 

Προεντάσεις οπλισμού / αγκυριών 1    

 .0430
3 

Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων 3    

 .0430
4 

Συρματόσχοινα 1  1 1 

 .0430
5 

Εξολκεύσεις 1   1 

 .0430
6 

Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων 1 1   

.04400 
Εκτοξευμένα 
υλικά 

      

 .0440
1 

Εκτοξευμένο σκυρόδεμα     

 .0440
2 

Αμμοβολές     

 .0440
3 

Υδροβολές     

 .0440
4 

Αεροβολές     

 .0440
5 

Τροχίσεις / λειάνσεις 3 1 2  

 .0440
6 

Ψεκασμός χρώματος    1 

.04500 
Άλλη πηγή 

      

 .0450
1 

     

 .0450
2 

     

 .0450
3 

     

.05100 
Κτίσματα-
φέρων 
οργανισμός 

      

 .0510
1 

Αστοχία Γήρανση 1 1   

 .0510
2 

Αστοχία  Στατική επιφόρτιση 1 1   

 .0510
3 

Αστοχία Φυσική Δυναμική καταπόνηση 1 1   

 .0510
4 

Αστοχία Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 2 1   
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

Φ
2
1 

 .0510
5 

Κατεδάφιση 3 1   

 .0510
6 

Κατεδάφιση παρακειμένων 1 1   

.05200 
Οικοδομικά 
στοιχεία 

      

 .0520
1 

Γήρανση πληρωτικών στοιχείων 1 1   

 .0520
2 

Διαστολή - συστολή υλικών 1  1  

 .0520
3 

Αποξήλωση δομικών στοιχείων 1 1   

 .0520
4 

Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα 2 1 2 1 

 .0520
5 

Φυσική δυναμική καταπόνηση 1 1 1 1 

 .0520
6 

Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 2 1 1  

 .0520
7 

Κατεδάφιση 3 1   

 .0520
8 

Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων 1 1 1  

.05300 
Μεταφερόμεν
α υλικά - 
Εκφορτώσεις 

      

 .0530
1 

Μεταφορικό μηχάνημα Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1 1 1 1 

 .0530
2 

Μεταφορικό μηχάνημα Βλάβη 1 1 1 1 

 .0530
3 

Μεταφορικό μηχάνημα Υπερφόρτωση 1 1 2 1 

 .0530
4 

Απόκλιση μηχανήματος Ανεπαρκής έδραση 1 1 1 1 

 .0530
5 

Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 2 1 1  

 .0530
6 

Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1 1 1 1 

 .0530
7 

Πρόσκρουση φορτίου 1 1 1 2 

 .0530
8 

Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 3 1 2 2 

 .0530
9 

Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 2 2 2 1 

 .0531
0 

Απολυση χύδην υλικών Υπερφόρτωση 1 1  1 

 .0531
1 

Εργασία κάτω από σιλό  2   

 .0531
2 

Πτώση υλικού / κακός χειρισμός 1 2 1 1 

.05400 
Στοιβασμένα 
υλικά 

      

 .0540
1 

Υπερστοίβαση 1 1 1 1 

 .0540
2 

Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 1 1  1 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

Φ
2
1 

 .0540
3 

Ανορθολογική απόληψη 1 1 1 1 

.05500 
Άλλη πηγή 

      

 .0550
1 

     

 .0550
2 

     

 .0550
3 

     

.06100 
Εύφλεκτα 
υλικά 

      

 .0610
1 

Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων 2    

 .0610
2 

Δεξαμενές /  αντλίες καυσίμων 1 1  1 

 .0610
3 

Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 1 1  1 

 .0610
4 

Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας  2   

 .0610
5 

Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά     

 .0610
6 

Αυτανάφλεξη - απορρίματα 1 1   

 .0610
7 

Επέκταση εξωγενούς εστίας Ανεπαρκής προστασία 1 2 1  

.06200 
Σπινθήρες 
και 
βραχυκυκλώ
ματα 

      

 .0620
1 

Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 1 1  1 

 .0620
2 

Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1   1 

 .0620
3 

Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση 1  1  

 .0620
4 

Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 3  2  

.06300 
Υψηλές 
θερμοκρασίε
ς 

      

 .0630
1 

Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 3    

 .0630
2 

Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις     

 .0630
3 

Χρήση φλόγας - χυτεύσεις     

 .0630
4 

Ηλεκτροσυγκολλήσεις     

 .0630
5 

Πυρακτώσεις υλικών 3 1 2  

 .0630
6 

Χρήση φλογίστρου 2 1  1 

.06400 
Άλλη πηγή 

      



  

          15 από 35 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

Φ
2
1 

 .0640
1 

     

 .0640
2 

     

 .0640
3 

     

.07100 
Δίκτυα - 
εγκαταστάσει
ς 

      

 .0710
1 

Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 1  2 

 .0710
2 

Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1  1 1 

 .0710
3 

Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 2  1 1 

 .0710
4 

Προϋπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα 2   1 

 .0710
5 

Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 2 1 2 1 

 .0710
6 

Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1 1 

.07200 
Εργαλεία - 
μηχανήματα 

      

 .0720
1 

Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα  2   

 .0720
2 

Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 3 1 2 1 

.07300 
Άλλη πηγή 

      

 .0730
1 

     

 .0730
2 

     

 .0730
3 

     

.08100 
Νερό 

      

 .0810
1 

Υποβρύχιες εργασίες     

 .0810
2 

Εργασίες εν πλώ - πτώση     

 .0810
3 

Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου     

 .0810
4 

Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Πτώση  1   

 .0810
5 

Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Ανατροπή μηχανήματος  1   

 .0810
6 

Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές Πτώση     

 .0810
7 

Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές Ανατροπή μηχανήματος     

 .0810
8 

Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου 1 1  1 

.08200 
Ασφυκτικό 
περιβάλλον 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

Φ
2
1 

 .0820
1 

Βάλτοι, ιλύες, κινούμενες άμμοι     

 .0820
2 

Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί     

 .0820
3 

Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ.  2   

 .0820
4 

Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου 1 1   

.08300 
Άλλη πηγή 

      

 .0830
1 

     

 .0830
2 

     

 .0830
3 

     

.09100 
Υψηλές 
Θερμοκρασίε
ς 

      

 .0910
1 

Συγκολλήσεις / συντήξεις 3  2  

 .0910
2 

Υπέρθερμα ρευστά     

 .0910
3 

Πυρακτωμένα στερεά 1    

 .0910
4 

Τήγματα μετάλλων     

 .0910
5 

Ασφαλτος / πίσσα  2   

 .0910
6 

Καυστήρες     

 .0910
7 

Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 1 1 1 

.09200 
Καυστικά 
υλικά 

      

 .0920
1 

Ασβέστης   1  

 .0920
2 

Οξέα     

 .0920
3 

Αλκαλικά 1 1 1 1 

.09300 
Άλλη πηγή 

      

 .0930
1 

     

 .0930
2 

     

 .0930
3 

     

.10100 
Φυσικοί 
παράγοντες 

      

 .0101
01 

Ακτινοβολίες 2 1 1  

 .0101
02 

Θόρυβος / δονήσεις 2 2 1  
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

Φ
2
1 

 .0101
03 

Σκόνη 2 1 1 1 

 .0101
04 

Υπαίθρια εργασία Παγετός 1 1 1 1 

 .0101
05 

Υπαίθρια εργασία Καύσωνας 1 1 1 1 

 .0101
06 

Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1  1 

 .0101
07 

Υψηλή θερμοκρασία  χώρου εργασίας 1 1  1 

 .0101
08 

Υγρασία χώρου εργασίας 1 1  1 

 .0101
09 

Υπερπίεση / υποπίεση     

 .0101
10 

     

.10200 
Χημικοί 
παράγοντες 

      

 .0102
01 

Δηλητηριώδη αέρια 1   1 

 .0102
02 

Χρήση τοξικών υλικών     

 .0102
03 

Αμίαντος 2    

 .0102
04 

Ατμοί τηγμάτων     

 .0102
05 

Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες  1  2 

 .0102
06 

Καπναέρια ανατινάξεων     

 .0102
07 

Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης 1 1  1 

 .0102
08 

Συγκολλήσεις 3  1  

 .0102
09 

Καρκινογόνοι παράγοντες 1    

 .0102
10 

     

.10300 
Βιολογικοί 
παράγοντες 

      

 .0103
01 

Μολυσμένα  εδάφη 1 1  1 

 .0103
02 

Μολυσμένα  κτίρια 1    

 .0103
03 

Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς    1 

 .0103
04 

Χώροι υγιεινής 1 1 1 1 

 .0103
05 

Δαγκώματα, τσιμπήματα ζώων 1 1 1 1 

 .0103
06 

     

.10400 
Άλλη πηγή 
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ΤΜΗΜΑ Γ 
 
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
Οδηγίες Σύνταξης 
 

Για κάθε "πηγή κινδύνων" που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / 
υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας που προβλέπουν την λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του 
συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις 
του έργου (στήλη 4). 
 
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ. 3 του π.δ. 1073/81) 
(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται  από την 
νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι  επαρκής για την συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει    να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3,   παρ. 5 του Π.Δ. 305/96) 

 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
.01101 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 1073/81:@ 2 

 
Κ-001,Κ-002 

 
.01102 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 1073/81:@ 2 

 
Κ-003,Κ-004 

 
.01103 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 1073/81:@ 2,7 

 
Κ-005 

 
.01104 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 1073/81:@ 10,2 

 
Κ-004,Κ-006 

 
.01106 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 1073/81:@ 2 

 
Κ-008 

 
.01201 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΠΔ 225/89:@ 15,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-001,Κ-002 

 
.01202 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΠΔ 225/89:@ 11,15,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-003,Κ-004 

 
.01203 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-005 

 
.01204 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 1073/81:@ 10,2,46,5,54 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-005 

 
.01205 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 1073/81:@ 10,2 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-004,Κ-006 

 
.01207 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 1073/81:@ 10,2,7 & ΠΔ 305/96:@ 10 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-008 

 
.01408 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 1073/81:@ 9 

 
Κ-005 

 
.01410 

 
Φ11 

 
ΠΔ 1073/81:@ 10,2 

 
Κ-014 

 
.02101 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 10,4,44,47,79,8,9,97 & 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 
11,12,14,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 
3,4,5,6 

 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 

 

.02102 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 10,4,44,47,79,8,9,97 & 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 
11,12,14,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 
3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 

 

.02103 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 10,31,4,44,48,7,79,9,97 
& ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 
11,12,14,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 
3,4,5,6 

 

Κ-017 

 

.02104 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 10,4,44,47,79,8,9,97 & 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 
11,12,14,24,25,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 
3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-018,Κ-020,Κ-024 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
 

.02105 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 10,31,4,44,48,7,79,9,97 
& ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 
11,12,14,24,25,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 
3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-018,Κ-020,Κ-024 

 

.02106 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 44,47,48,79,97 & ΠΔ 
105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 
11,12,14,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 
3,4,5,6 

 

Κ-021 

 

.02107 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 10,4,44,47,62,79,8,9,97 
& ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 
11,12,14,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 
3,4,5,6 

 

Κ-019 

 

.02108 

 
Φ12 

 
Ν 2094/92:@ 79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 57 & ΠΔ 
225/89:@ 14,24,25 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 

 

Κ-016,Κ-022,Κ-031 

 

.02109 

 
Φ12 

 
Ν 2094/92:@ 79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 57 & ΠΔ 
225/89:@ 14 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 

 

Κ-021,Κ-023 

 

.02201 

 
Φ11,Φ12 

 
Ν 2094/92:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 

 
Κ-025 

 
.02202 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
Ν 2094/92:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 72 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 
305/96:@ Π8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 

 

Κ-025 

 

.02203 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 2094/92:@ 32,79,97 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 305/96:@ Π8 & ΠΔ 
31/90:@ 4,5 

 

Κ-026,Κ-027,Κ-028 

 

.02204 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
Ν 2094/92:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 14,7 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 

 
Κ-005,Κ-025 

 
.02205 

 
Φ11,Φ12 

 
Ν 2094/92:@ 32,79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 7 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 
31/90:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5,6 

 

Κ-028,Κ-029 

 

.02206 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
Ν 2094/92:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 46 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 
31/90:@ 4,5 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 

 

Κ-015,Κ-030,Κ-031 

 

.02301 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 1073/81:@ 46 & ΠΔ 225/89:@ 10,4 & ΥΑ 22/5/93:@ 6 

 
Κ-024 

 
.02302 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 1073/81:@ 47 & ΥΑ 22/5/93:@ 6 

 
Κ-021 

 
.02303 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 

 
Κ-021 

 
.02304 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 

 
Κ-021,Κ-024 

 
.02305 

 
Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 64 & ΠΔ 377/93:@ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΥΑ 
470/85:@ 16 

 

Κ-020,Κ-032 

 

.02401 

 
Φ11,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 
307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
95/78:@ 10,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16 

 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 

 

.02402 

 
Φ11 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 102,103,104,105 
& ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 377/93:@ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ 
& ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & 
ΥΑ 470/85:@ 16 

 

Κ-033,Κ-034 

 

.02403 

 
Φ11,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 102,103,104,105 
& ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 377/93:@ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ 
& ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & 
ΥΑ Α5/2375/78:@ 1 

 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 

 

.02404 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 102,103,104,105 
& ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 377/93:@ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ 
& ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & 
ΥΑ 470/85:@ 16 

 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 

 

.02405 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 102,103,104,105 
& ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 377/93:@ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΠΔ 395/94:@ 
6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

Κ-033,Κ-034 

 



  

          20 από 35 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
 

.02407 

 
Φ11,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 102,103,104,105 
& ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 377/93:@ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ 
& ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & 
ΥΑ 470/85:@ 16 

 

Κ-033,Κ-034 

 

.03101 

 
Φ11 

 
ΠΔ 1073/81:@ 18,19,33 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 778/80:@ 
1,11 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,5,6 

 

Κ-035,Κ-042 

 

.03102 

 
Φ11,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 41 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

 
Κ-036 

 
.03103 

 
Φ11,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 43,44 & ΠΔ 225/89:@ 15,9 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 778/80:@ 20,21 

 

Κ-037 

 

.03104 

 
Φ11 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 17 & ΠΔ 22.12.33:@ 5 & ΠΔ 
305/96:@ Π5 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 778/80:@ 18,19 

 

Κ-035,Κ-038 

 

.03201 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 38,40 & ΠΔ 225/89:@ 19,9 & ΠΔ 
305/96:@ Π8 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 778/80:@ 9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-035 

 

.03202 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 38,40 & ΠΔ 225/89:@ 19,9 & ΠΔ 
305/96:@ Π8 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 778/80:@ 9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-035 

 

.03203 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 38,40 & ΠΔ 225/89:@ 5 & ΠΔ 
305/96:@ Π8 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 778/80:@ 16 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-038 

 

.03204 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106,37 & ΠΔ 225/89:@ 12 & ΠΔ 
305/96:@ Π6 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-039 

 

.03205 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106,37 & ΠΔ 225/89:@ 19 & ΠΔ 
305/96:@ Π8 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-040,Κ-041,Κ-042 

 

.03206 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 305/96:@ Π1 & ΠΔ 778/80:@ 9 & ΥΑ 22/5/93:@ 
5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-042,Κ-043 

 

.03207 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106,37 & ΠΔ 305/96:@ Π6 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-035,Κ-044 

 

.03208 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 43,44 & ΠΔ 
17/78:@ 1 & ΠΔ 22.12.33:@ 1,10,2,3,4,6,7,8,9 & ΠΔ 225/89:@ 15,5 & 
ΠΔ 305/96:@ Π6 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-045 

 

.03210 

 
Φ11 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 778/80:@ 12 & ΥΑ 
16440/Φ10.4/445/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-021,Κ-045 

 

.03211 

 
Φ11 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 778/80:@ 12,14 & ΥΑ 
16440/Φ10.4/445/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-017,Κ-020 

 

.03301 

 
Φ11,Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 34 & ΠΔ 
225/89:@ 15 & ΠΔ 778/80:@ 13 & ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93:@ 5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-045 

 

.03302 

 
Φ11,Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 1073/81:@ 34 & ΠΔ 225/89:@ 15 & ΠΔ 
778/80:@ 13,5,6,7,8 & ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93:@ 5 & ΥΑ 22/5/93:@ 
5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-042,Κ-046 

 

.03303 

 
Φ11,Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 1073/81:@ 34 & ΠΔ 225/89:@ 15 & ΠΔ 
305/96:@ Π6 & ΠΔ 778/80:@ 5 & ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93:@ 5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-042,Κ-043 

 

.03304 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 225/89:@ 15 & ΠΔ 305/96:@ Π1 & ΠΔ 
778/80:@ 13,5,6,7,8 & ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93:@ 5 & ΥΑ 22/5/93:@ 
5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-043 

 

.03305 

 
Φ11,Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 225/89:@ 15 & ΠΔ 778/80:@ 3 & ΥΑ 
16440/Φ10.4/445/93:@ 5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-043,Κ-047 

 

.03401 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 40,41 & ΠΔ 225/89:@ 11,15 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-035 

 

.03402 Φ11,Φ12 ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ Κ-035 



  

          21 από 35 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
  22/5/93:@ 3 

 
 

.04201 

 
Φ11,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΠΔ 
307/86:@ 3 & ΠΔ 329/83:@ 16 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,3,5,9 & ΥΑ 14165/Φ17/373/93:@ 3 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-031,Κ-034,Κ-045,Κ-046,Κ-049,Κ-
058,Κ-059,Κ-060,Κ-061 

 

.04202 

 
Φ11,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,93,94,94 & ΠΔ 225/89:@ 15 & 
ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 329/83:@ 16 & ΠΔ 
395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 95/78:@ 10,3,5,9 & ΥΑ 14165/Φ17/373/93:@ 3 
& ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-031,Κ-045,Κ-046,Κ-049,Κ-058,Κ-
059,Κ-061,Κ-062 

 

.04204 

 
Φ11,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 2,92 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 
305/96:@ Π2 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-012,Κ-046,Κ-049,Κ-064,Κ-065 

 

.04205 

 
Φ11,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,94,94,95,96 & ΠΔ 225/89:@ 11 & 
ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 14165/Φ17/373/93:@ 3 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-021,Κ-046,Κ-061,Κ-066 

 

.04206 

 
Φ11,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 2,92,94,95,96 & ΠΔ 225/89:@ 11 & 
ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-012,Κ-064,Κ-065 

 

.04207 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,94,95,96 & ΠΔ 225/89:@ 11,12 & 
ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-004,Κ-066 

 

.04301 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 103,104,105,106 
& ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-003 

 

.04302 

 
Φ11 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 103,104,105,106 
& ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-004,Κ-042,Κ-067,Κ-068 

 

.04303 

 
Φ11 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 7 

 
Κ-069 

 
.04304 

 
Φ11,Φ13,Φ21 

 
ΕΛΟΤ 891/88:@ 1,2,3,4,5,ΠΑ,ΠΒ,ΠΓ,ΠΔ & ΠΔ 1073/81:@ 
60,61,62,63 

 

Κ-046,Κ-066,Κ-070 

 

.04305 

 
Φ11,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 103,104,105,106 
& ΠΔ 225/89:@ 24,24,3 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-046 

 

.04306 

 
Φ11,Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 103,104,105,106 
& ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-034,Κ-046 

 

.04405 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 103,104,105,106 
& ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16 

 

Κ-031,Κ-034,Κ-072 

 

.04406 

 
Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 103,104,105,106 
& ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 329/83:@ 16 & ΠΔ 
395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-031,Κ-034,Κ-071,Κ-072 

 

.05101 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 1073/81:@ 18,24,33 

 
Κ-073 

 
.05102 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 1073/81:@ 24 & ΥΑ 22/5/93:@ 10 

 
Κ-042,Κ-074 

 
.05103 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 24 

 
Κ-004,Κ-073 

 
.05104 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 

 
Κ-042,Κ-075 

 
.05105 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 17,27,28,33,89,90,91 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2,5,6 & ΥΑ 3046/89:@ 10 

 

Κ-034,Κ-042,Κ-076,Κ-077 

 

.05106 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 20,24 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,5 & ΥΑ 
3046/89:@ 10 

 

Κ-033,Κ-034 

 

.05201 

 
Φ11,Φ12 

 
 

 
Κ-034 

 
.05202 

 
Φ11,Φ13 

 
ΠΔ 1073/81:@ 110,96 

 
Κ-078 

 
.05203 

 
Φ11,Φ12 

 
 

 
Κ-046,Κ-079 

 
.05204 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-080 

 



  

          22 από 35 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
.05205 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-004,Κ-073 

 
.05206 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-042,Κ-075 

 
.05207 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΥΑ 22/5/93:@ 5,6 

 
Κ-034,Κ-042,Κ-076,Κ-077 

 
.05208 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
 

 
Κ-079,Κ-080 

 
.05301 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 2094/92:@ 10,79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48 & 
ΠΔ 225/89:@ 14,7 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 
& ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-021 

 

.05302 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 2094/92:@ 10,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48 & 
ΠΔ 225/89:@ 14,7 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 
& ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-021 

 

.05303 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 2094/92:@ 10,32,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 91 & ΠΔ 
225/89:@ 14,7 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & 
ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-027,Κ-028,Κ-029 

 

.05304 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 2094/92:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 25,72,86 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 
31/90:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 6 

 

Κ-005,Κ-025,Κ-073 

 

.05305 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2094/92:@ 32,97 & ΠΔ 1073/81:@ 25,86 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 
31/90:@ 4,5 

 

Κ-026,Κ-027,Κ-028 

 

.05306 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 2094/92:@ 32,97 & ΠΔ 1073/81:@ 85,86,86,87,88,89,90 & ΠΔ 
31/90:@ 4,5 

 

Κ-028,Κ-081,Κ-083 

 

.05307 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 2094/92:@ 32,97 & ΠΔ 1073/81:@ 85,87,88,89,90 & ΠΔ 31/90:@ 
4,5 

 

Κ-024,Κ-081,Κ-082,Κ-085 

 

.05308 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 1073/81:@ 91 

 
Κ-082,Κ-084,Κ-085 

 
.05309 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 1073/81:@ 91 & ΠΔ 397/94:@ 4,6,ΠΙ,ΠΙΙ 

 
Κ-086 

 
.05310 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 1073/81:@ 89 

 
Κ-027,Κ-028,Κ-029 

 
.05311 

 
Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 85,86,89 

 
Κ-004,Κ-046 

 
.05312 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106 & ΠΔ 225/89:@ 24,25 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-034,Κ-085,Κ-087 

 

.05401 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2094/92:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 85,86,87 & ΠΔ 
31/90:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 

 

Κ-042,Κ-088 

 

.05402 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2094/92:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 86 & ΠΔ 
31/90:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 

 

Κ-042,Κ-088,Κ-089 

 

.05403 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2094/92:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 89 & ΠΔ 
31/90:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 

 

Κ-090 

 

.06101 

 
Φ11 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 
10,11,15,16,17,18,23 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΠΔ 307/86:@ 3 & 
ΠΔ 95/78:@ 3,5 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-021,Κ-049,Κ-091 

 

.06102 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 82,93 & ΠΔ 225/89:@ 11,23 & ΠΔ 
305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & 
ΥΑ 22/5/93:@ 3,9 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-021,Κ-031,Κ-049,Κ-091,Κ-092,Κ-
093,Κ-094 

 

.06103 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 23 & ΠΔ 
305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 329/83:@ 16 

 

Κ-049,Κ-091,Κ-094 

 

.06104 

 
Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 23,96 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & 
ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 

 

Κ-049,Κ-091,Κ-094 

 

.06106 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 23 & ΠΔ 
305/96:@ Π2,Π3,Π4 

 

Κ-049,Κ-091,Κ-094,Κ-096 

 

.06107 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 23,96 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & 
ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 

Κ-049,Κ-091,Κ-094,Κ-095 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
 

.06201 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΔΕΗ 22/8/97:@ 1,2,3 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 
305/96:@ Π2 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-042,Κ-091,Κ-097,Κ-098 

 

.06202 

 
Φ11,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 10,2,56 

 
Κ-012,Κ-042,Κ-091,Κ-098 

 
.06203 

 
Φ11,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3 

 

Κ-042,Κ-091,Κ-098,Κ-099 

 

.06204 

 
Φ11,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 104 & ΠΔ 
225/89:@ 3 

 

Κ-091,Κ-100 

 

.06301 

 
Φ11 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 23 & ΠΔ 
395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,7,9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 8 

 

Κ-091,Κ-100 

 

.06305 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 23 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 

 

Κ-091,Κ-100 

 

.06306 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 23 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,7,9 

 

Κ-091,Κ-100 

 

.07101 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΔΕΗ 22/8/97:@ 1,2,3 & Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 78,79 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 

 

Κ-042,Κ-046,Κ-097,Κ-101 

 

.07102 

 
Φ11,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 2,78,79 & ΠΔ 
305/96:@ Π2 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

 

Κ-012,Κ-042,Κ-046,Κ-099 

 

.07103 

 
Φ11,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-042,Κ-046,Κ-099 

 

.07104 

 
Φ11,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-042,Κ-046,Κ-099 

 

.07105 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 75,76,77,78 & 
ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-102,Κ-103,Κ-104 

 

.07106 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 1073/81:@ 75,76,77,78 

 
Κ-105,Κ-106,Κ-107,Κ-108 

 
.07201 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10,10 & Ν 2094/92:@ 97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 48,49 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 

 

Κ-021,Κ-046,Κ-109,Κ-110 

 

.07202 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 48,49,80,81 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & 
ΥΑ 470/85:@ 16 

 

Κ-021,Κ-046,Κ-109,Κ-110 

 

.08104 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 17 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 100 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 

 

K-113,Κ-034,Κ-042 

 

.08105 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 17 & Ν 2094/92:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 100 & ΠΔ 
31/90:@ 4,5 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

 

Κ-001,Κ-042,Κ-046 

 

.08108 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 17 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 100,6 & ΠΔ 
225/89:@ 15,25,6 & ΠΔ 305/96:@ Π10 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

 

K-116,K-117 

 

.08203 

 
Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 40 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 

 

K-119 

 

.08204 

 
Φ11,Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,94 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18 & 
ΠΔ 305/96:@ Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
95/78:@ 10,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 9 

 

K-120,Κ-034,Κ-042 

 

.09101 

 
Φ11,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

 

 

.09103 

 
Φ11 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 99 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 

 

 

 

.09105 

 
Φ12 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 110,99 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

 
 

 
.09107 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 2094/92:@ 97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 24,3 & ΠΔ 
31/90:@ 4,5 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

Κ-004 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
 

.09201 

 
Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 105,106,97 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 
& ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-121,Κ-124 

 

.09203 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 105,106,97 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 
& ΠΔ 329/83:@ 16 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-123,Κ-124 

 

.010101 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,24,25 & ΠΔ 329/83:@ 16 & ΠΔ 
395/94:@ 7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 398/94:@ 11,7,8 & ΠΔ 
95/78:@ 10,8,9 & ΥΑ 1014(ΦΟΡ)94:@ 1,11,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-125,Κ-126,Κ-127,Κ-
128,Κ-129,Κ-130 

 

.010102 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2094/92:@ 15 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,20,24,25 & ΠΔ 
395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 85/91:@ 4,5,6 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ Α5/2375/78:@ 1 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-131 

 

.010103 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 30 & ΠΔ 225/89:@ 
16,17,18,18,22,24,25 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 
395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 94/87:@ 13,14,19 & 
ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-132 

 

.010104 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 1073/81:@ 102 & ΠΔ 305/96:@ Π7 

 
Κ-034,Κ-133 

 
.010105 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & ΠΔ 305/96:@ Π3,Π7 & ΣΣΕ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ:@ 4 

 

Κ-034,Κ-126,Κ-133 

 

.010106 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π7 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 
Κ-034,Κ-133 

 
.010107 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π7 
& ΣΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ:@ 4 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-133 

 

.010108 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π7 
& ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-034,Κ-134 

 

.010201 

 
Φ11,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ 
Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 
10,3,5,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3,9 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-135 

 

.010203 

 
Φ11 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 
329/83:@ 16 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 70Α/88:@ 
10,11,12,13,14,15 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3,9 & ΥΑ 8243/1113/91:@ 4,7,8 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-137,Κ-138 

 

.010205 

 
Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ 
Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 329/83:@ 16 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 
& ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-134,Κ-139 

 

.010207 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
Ν 2094/92:@ 15 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 47 & ΠΔ 
225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 
3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 18477/92:@ 1 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & 
ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-004,Κ-021,Κ-141 

 

.010208 

 
Φ11,Φ13 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ 
Π5,Π6 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 94/87:@ 
13,14,19 & ΠΔ 95/78:@ 10,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-142,Κ-143 

 

.010209 

 
Φ11 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ 
Π5,Π6 & ΠΔ 329/83:@ 16 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 399/94:@ 
10,11,12,3,4,5,7,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 

 

Κ-146 

 

.010301 

 
Φ11,Φ12,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 186/95:@ 10,6,8,9,ΠΙ & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

 
Κ-034,Κ-124,Κ-147,Κ-148 

 
.010302 

 
Φ11 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 186/95:@ 10,6,8,9,ΠΙ & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

 
Κ-034,Κ-124,Κ-147,Κ-148 

 
.010303 

 
Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 186/95:@ 10,6,8,9,ΠΙ & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-034,Κ-046,Κ-148,Κ-149 

 

.010304 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 109 & ΠΔ 186/95:@ 8 & ΠΔ 
225/89:@ 30 & ΠΔ 305/96:@ Π14 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 329/83:@ 
16 

 

Κ-150 

 

.010305 

 
Φ11,Φ12,Φ13,Φ21 

 
ΠΔ 1073/81:@ 110 & ΠΔ 225/89:@ 31 & ΠΔ 305/96:@ Π13 

 
Κ-151 
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Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας 
 
 

01000 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Κ-001: Έλεγχος ευστάθειας των γαιωδών επιφανειών πλησίον θα προηγείται της ανάληψης εργασιών και αν 
απαιτείται θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα. 
 
 
Κ-002: Συχνές, τακτικές επιθεωρήσεις θα διενεργούνται για πρόδρομα σημεία αστοχίας γαιωδών επιφανειών και αν 
απαιτείται και των τεχνικών μέσων εξασφάλισης των 
 
 
Κ-003: Συχνή τακτική επιθεώρηση των γαιωδών επιφανειών για επισφαλείς χαλαρούς όγκους, τοπικές συγκεντρώσεις 
τάσεων, επικείμενες αποσφηνώσεις ή θραύσεις, ταχείες εξαλλοιώσεις, πρόσφατες εκριζώσεις, ξένα σώματα, αλλαγή 
σχηματισμού και λοιπά σχετικά θα προηγείται της ανάληψης εργασιών πλησίον πρανών και αν απαιτείται θα 
επιχειρείται ξεσχάρωμα. 
 
 
Κ-004: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 
 
 
Κ-005: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης πρανών, επιφανειών θεμελίωσης ή 
προσωρινών χωμάτινων επιφανειών με συσσώρευση υλικών πάσης φύσης και εξοπλισμού θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-006: Έκτακτη επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών μέτρων εξασφάλισης θα διενεργείται μετά 
από βίαια φυσικά φαινόμενα. 
 
 
Κ-008: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων εκ μηχανημάτων στα πρανή θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-012: Επιτόπιος έλεγχος και ανεύρεση σχετικών σχεδίων ΟΚΩ θα διενεργείται πριν την ανάληψη οποιασδήποτε 
νέας κατασκευαστικής δραστηριότητας. 
 
 
Κ-014: Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου εργασίας θα λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
εδάφους και η επίδρασή τους σε κάθε κατασκευαστική φάση. 
 
 

02000 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΌ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
Κ-015: Σαφής κυκλοφοριακή ρύθμιση θα υφίσταται σε κάθε φάση κατασκευής του έργου αναφορικά με την έξω -και 
έσω- κυκλοφορία του έργου, μηχανοκίνητης, πεζής και υλικών. 
 
 
Κ-016: Θα διαμορφώνεται πάντοτε σαφές σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας πεζών-οχημάτων και αντιθέτως 
κινουμένων οχημάτων.  
 
 
Κ-017: Θα αποφεύγεται η ύπαρξη και η άνευ αδείας τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στους χώρους κυκλοφορίας και 
αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε τα εμπόδια θα σημαίνονται κατάλληλα. 
 
 
Κ-018: Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού μεταξύ οχημάτων. 
 
 
Κ-019: Τα ακινητοποιημένα οχήματα και μηχανήματα θα έχουν πάντοτε ενεργοποιημένη την πέδη στάθμευσης. 
 
 
Κ-020: Η κίνηση μηχανοκίνητου ή τηλεχειριζόμενης μηχανής σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας χωρίς βοηθό θα 
απαγορεύεται. 
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Κ-021: Όλα τα εμπλεκόμενα στην κατασκευαστική δραστηριότητα οχήματα, μηχανήματα, πλωτά μέσα, μηχανές και 
εργαλεία θα φέρουν τις νόμιμες άδειες και εξοπλισμό, θα έχουν υποστεί όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και θα 
διατηρούνται συνεχώς συντηρημένα και σε καλή κατάσταση. 
 
 
Κ-022: Κατάλληλη ηχητική σήμανση θα προβλέπεται στον χώρο τροχιοδρόμισης. 
 
 
Κ-023: Συχνή τακτική επιθεώρηση θα διενεργείται των τροχιών, των εξαρτημάτων αυτών και του επιτρόχιου υλικού. 
 
 
Κ-024: Ελάχιστη απόσταση και διαστήματα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούμενου εξοπλισμού. 
 
 
Κ-025: Οι αμφιβόλου ευστάθειας επιφάνειες του έργου θα σημαίνονται και θα απομονώνονται απαγορευομένης της 
πρόσβασης οχημάτων σ' αυτές. 
 
 
Κ-026: Η μονόπλευρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς ειδικά μέτρα θα 
απαγορεύονται. 
 
 
Κ-027: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων με προβληματική φόρτωση θα ελέγχεται. 
 
 
Κ-028: Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτομο (επιστάτης, στοιβαδόρος κλπ). 
 
 
Κ-029: Η φόρτωση οχημάτων ή μηχανημάτων καθ' υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο κατασκευαστής θα 
απαγορεύεται. 
 
 
Κ-030: Οι χρόνοι μετάβασης επιστροφής και εν γένει οι ταχύτητες των οχημάτων θα ελέγχονται συνεχώς. 
 
 
Κ-031: Ο χώρος του εργοταξίου θα σημαίνεται καταλλήλως. 
 
 
Κ-032: Διακόπτης ασφαλείας (emergency button) θα προβλέπεται σε κατάλληλες θέσεις για όλες τις τηλεχειριζόμενες 
διατάξεις. 
 
 
Κ-033: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της επικίνδυνης δραστηριότητας. 
 
 
Κ-034: Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας θα ελέγχεται συνεχώς. 
 
 

03000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΨΟΣ 
Κ-035: Για κάθε υψομετρική διαφορά >1.00 μ επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαμβάνεται μέριμνα για κατάλληλα 
μέτρα προστασίας έναντι πτώσης, ήτοι απομόνωση περιοχής ή απαγόρευση προσπέλασης ή κάλυψη ή περίφραξη ή 
ζώνες ασφαλείας ή κεκλιμένα πετάσματα ή δίκτυα. 
 
 
Κ-036: Τα κενά τοίχων θα παραμένουν γενικώς φραγμένα, ενώ κατά την διάρκεια εργασίας μέσω αυτών θα τηρούνται 
άλλα εξίσου πρόσφορα μέτρα ασφαλείας. 
 
 
Κ-037: Η διακίνηση φορτίων μέσω κλιμακοστασίου θα κρατείται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. 
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Κ-038: Σε κάθε κεκλιμένη επιμήκη επιφάνεια όπου ενδεχόμενη απλή πτώση θα επιφέρει και μεγάλες ταχύτητες 
καθόδου θα λαμβάνονται τα ίδια μέτρα όπως και στις πτώσεις από ύψη. 
 
 
Κ-039: Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των περιοχών προσπέλασης του εργοταξίου θα λαμβάνονται και σε 
περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας θα προβλέπεται κατάλληλη σήμανση και χρήση αντιολισθηρών υποδημάτων 
από τους εργαζόμενους. 
 
 
Κ-040: Δημιουργία προσβάσιμων επιφανειών εργοταξίου ανώμαλης γεωμετρίας ή ατάκτως συσσωρευμένων υλικών 
θα αποφεύγεται και αν αυτό δεν είναι εφικτό κατάλληλα μέτρα θα λαμβάνονται (απομόνωση περιοχής, ασφαλείς 
διάδρομοι διέλευσης κλπ). 
 
 
Κ-041: Συνεχής προσπάθεια θα καταβάλλεται στο εργοτάξιο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για ευταξία ως προς την 
μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού. 
 
 
Κ-042: Θα υφίσταται συνεχής επίβλεψη εργοδηγού. 
 
 
Κ-043: Κάθε επιφάνεια εργασίας θα ελέγχεται ως προς την φέρουσα ικανότητα της για την συνήθη και ορθή χρήση, 
πριν να επιτραπεί η εργασία σε αυτή. 
 
 
Κ-044: Κάθε ειδική δίοδος (μαδέρια, ελαφρές πεζογέφυρες, πασαρέλες, ψηλές ράμπες, λαμαρίνες κλπ) και εφόσον 
απαιτείται θα είναι κατασκευασμένη ορθώς, με επαρκή γεωμετρία και αντοχή, αντιολισθηρή, ασφαλώς εδραζόμενη, 
κατάλληλα σημασμένη, με προστασία έναντι πτώσης και ολίσθησης. 
 
 
Κ-045: Μόνο τυποποιημένος εξοπλισμός εγκεκριμένων κατασκευαστών θα χρησιμοποιείται στο εργοτάξιο. 
 
 
Κ-046: Μόνο έμπειρο, καταρτισμένο και ευφυές προσωπικό θα χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή. 
 
 
Κ-047: Θα γίνεται χρήση μόνο αεροπερατών επενδύσεων στις προσόψεις των ικριωμάτων. 
 
 

04000 ΕΚΡΗΞΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ -ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
Κ-049: Θα απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας εντός της επικίνδυνης περιοχής. 
 
 
Κ-058: Αν χρειάζεται ικανός αριθμός φιαλών αερίου στο εργοτάξιο, η αποθήκευση θα γίνεται σε ευάερους χώρους, 
προστατευμένους από την ηλιακή ακτινοβολία, σε όρθια θέση, προσδεδεμένες με καλύμματα ασφαλείας και με 
διαχωρισμό αερίων όπως και πλήρεις - κενές φιάλες. 
 
 
Κ-059: Δεν θα γίνονται δεκτοί προμηθευτές ή υπεργολάβοι που διακινούν φιάλες σε οριζόντια θέση, 
υπερθερμασμένες, κακοποιημένες, χωρίς κάλυμμα ασφαλείας, ελλιπώς στερεωμένες και σε κλειστά μη αεριζόμενα 
μεταλλικά κουβούκλια. 
 
 
Κ-060: Στο μέτωπο εργασίας θα επιτρέπεται μόνο ένα φορείο με ζευγάρι φιαλών Οξυγόνου-Ασετιλίνης σταθερά 
προσδεδεμένων, κατάλληλα συνδεδεμένων, με καλή κατάσταση συνδέσεων, μανοεκτονωτών, μετρητών, σωλήνων, 
αντεπίστροφων φλογοπαγίδων, σαλμιών και λοιπού εξοπλισμού. 
 
 
Κ-061: Θα απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση του αερίου αυτού. 
 
 
Κ-062: Στο μέτωπο εργασίας θα επιτρέπεται μόνο μία φιάλη σταθερά προσδεδεμένη, κατάλληλα συνδεδεμένων, με 
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καλή κατάσταση συνδέσεων, αντεπίστροφων φλογοπαγίδων, φλογίστρου και λοιπού εξοπλισμού. 
 
 
Κ-064: Κατά την ανεύρεση, λόγω εκσκαφής, δικτύου πόλης η εκσκαφή θα συνεχίζεται χειρωνακτικά και υπό την 
επίβλεψη αρμόδιου υπαλλήλου της εταιρείας. 
 
 
Κ-065: Η πλήρωση του δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης και η χρήση του θα επιτρέπεται μόνο μετά τους 
απαραίτητους ελέγχους. 
 
 
Κ-066: Θα τηρείται αυστηρό πρόγραμμα συντηρήσεων του εξοπλισμού. 
 
 
Κ-067: Θα απαγορεύεται η παραμονή του προσωπικού πλησίον των άκρων αγκύρωσης και τάνυσης των καλωδίων. 
 
 
Κ-068: Θα ακολουθείται επιμελώς το πρόγραμμα τάνυσης. 
 
 
Κ-069: Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου κατεδάφισης θα λαμβάνονται υπόψη τα στατικά συστήματα των 
ενδιαμέσων φάσεων των φορέων που δημιουργούνται για την αποφυγή ανεξέλεγκτης ή/και αλυσιδωτής κατάρρευσης. 
 
 
Κ-070: Καμία ανύψωση με συρματόσχοινα δεν θα επιτρέπεται αν δεν γίνει σωστό αρτάνιασμα από αρμόδιο άτομο 
(σαμπανιαδόρος, χειριστής). 
 
 
Κ-071: Ο χειριστής της μηχανής θα έχει άμεση ορατότητα με την επικίνδυνη ζώνη ειδικά όταν επιχειρεί απέμφραξη. 
 
 
Κ-072: Κανείς δεν θα εισέρχεται στην ζώνη εκτόξευσης υλικού. 
 
 

05000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Κ-073: Πριν την έναρξη εργασιών σε παλαιές κατασκευές θα προηγείται έλεγχος του oργανισμού τους. 
 
 
Κ-074: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης του Φέροντος Οργανισμού της κατασκευής 
θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-075: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων στο οργανισμό της κατασκευής θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-076: Ο χώρος ρίψης των υλικών κατεδαφίσεως, πριν την έναρξη των εργασιών, θα έχει διευθετηθεί, περιφραχθεί, 
σημανθεί και οι θα υφίστανται κατάλληλοι οχετοί υλικών. 
 
 
Κ-077: Η παρουσία, εργασία ή διέλευση εργαζομένων κάτω από θέσεις εργασίας δεν θα επιτρέπεται. 
 
 
Κ-078: Τμήματα των κατασκευών που υπόκεινται σε αυτεντατικές καταστάσεις θα ελέγχονται ως προς την 
επικινδυνότητα τους. 
 
 
Κ-079: Τα προς αποξήλωση στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία της αφαίρεσής 
των. 
 
 
Κ-080: Τα αναρτούμενα στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία στερέωσης τους, τα δε 
ήδη αναρτημένα θα ελέγχονται για τυχόν αστοχίες των συνδέσμων των. 
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Κ-081: Θα απαγορεύεται η διακίνηση μη χύδην υλικών που δεν θα είναι σταθερά προσδεδεμένα στο πήγμα του 
οχήματος ή εξασφαλισμένα έναντι μετακίνησης. 
 
 
Κ-082: Κατά την ανυψωτική δραστηριότητα υλικών θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέσο για να αποφευχθεί η 
πρόσκρουση του φορτίου (ασύστροφα συρματόσχοινα, οδηγά σχοινία, επαρκής ανυψωτική ικανότητα και ύψος, 
χώρος ελεύθερος εμποδίων). 
 
 
Κ-083: Τα υλικά που μεταφέρονται σε παλέτες θα μετακινούνται κατόπιν ελέγχου της συσκευασίας τους. 
 
 
Κ-084: Θα υφίσταται καλός συντονισμός σε περίπτωση συνδυασμένης ανύψωσης φορτίων από δύο ανυψωτικές 
διατάξεις. 
 
 
Κ-085: Η πρόσδεση φορτίου για ανύψωση θα γίνεται ή θα επιβλέπεται από έμπειρο άτομο (σαμπανιαδόρο). 
 
 
Κ-086: Όλο το προσωπικό που θα εμπλέκεται σε χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων θα έχει εκπαιδευτεί επ' 
αυτού. 
 
 
Κ-087: Θα απαγορεύεται η απ΄ευθείας χειρωνακτική μετακίνηση υλικών που δεν προσφέρουν σταθερή λαβή. 
 
 
Κ-088: Θα απαγορεύεται η υπερστοίβαση υλικών χύδην ή μη, ειδικά αυτών που δεν προσφέρουν σταθερή βάση 
έδρασης ή που δίνουν σωρούς ασταθείς. 
 
 
Κ-089: Απόθεση σωρών χύδην υλικών με προσωρινές γωνίες πρανών μεγαλύτερες από τη φυσική δεν θα 
επιτρέπεται. 
 
 
Κ-090: Η απόληψη υλικού από στοίβα ή σωρό με τρόπο που να υπονομεύει την ευστάθεια τους θα απαγορεύεται. 
 
 

06000 ΠΥΡΚΑΪΕΣ 
Κ-091: Πλησίον επικινδύνων για πυρκαϊά δραστηριοτήτων θα υπάρχει πάντοτε κατάλληλη πυροσβεστική διάταξη σε 
περίοπτη θέση, σε καλή κατάσταση, άμεσα προσπελάσιμη και αναγομωμένη. 
 
 
Κ-092: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων - μηχανημάτων χωρίς τους απαραίτητους πυροσβεστήρες δεν 
θα επιτρέπεται. 
 
 
Κ-093: Οι προσωρινές αποθέσεις καυσίμων θα ελέγχονται τακτικά και οι διαμορφωμένες εγκαταστάσεις θα πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές των αντίστοιχων μονίμων. 
 
 
Κ-094: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε το καύσιμο φορτίο πλησίον να είναι το ελάχιστο δυνατόν. 
 
 
Κ-095: Εκτεταμένη αποψίλωση θα διενεργείται στην περιοχή του εργοταξίου πριν την έναρξη της καλοκαιρινής 
περιόδου, εφόσον απαιτείται και οι επιτόπιες συνθήκες το επιβάλουν. 
 
 
Κ-096: Σύστημα ταχείας και συχνής αποκομιδής απορριμμάτων θα οργανωθεί στο εργοτάξιο. 
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Κ-097: Εργασία πλησίον εναερίων ηλεκτρικών  αγωγών, που πρέπει να παραμείνουν υπό τάση, θα εκτελείται με 
μέγιστη προσοχή και με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 
 
 
Κ-098: Θα γίνεται προσπάθεια μη συνύπαρξης σε κοντινή απόσταση ηλεκτροφόρων γραμμών, κατασκευαστική 
δραστηριότητα και καύσιμο φορτίο. 
 
 
Κ-099: Πριν την έναρξη εργασιών θα επιχειρείται εντοπισμός πιθανής κοντινής διέλευσης ρευματοφόρου γραμμής και 
ή δυνατόν διακοπή της. 
 
 
Κ-100: Θα απαγορεύεται η παρουσία ευφλέκτων πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 
 
 

07000 ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
Κ-101: Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περίπτωση εναερίων ηλεκτροφόρων γραμμών, όταν εκτελούνται εργασίες με 
ανυψούμενα υλικά ή εξοπλισμό (σωλήνες, μπετόβεργες, γερανός, αντλία σκυροδέματος, υδροβολές, εκτοξεύσεις, 
ανατροπή οχημάτων, καλαθοφόρα, αερομεταφορές, εκνεφώσεις κλπ). 
 
 
Κ-102: Το δίκτυο ηλεκτροδότησης του έργου θα πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 
 
 
Κ-103: Όλοι οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι χειριστές ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανημάτων θα εκπαιδευθούν στην 
ορθή χρήση, συντήρηση, προφύλαξη, ανάπτυξη και αποσυναρμολόγηση του δικτύου όπως και στην σωστή 
ρευματοληψία και διανομή ρεύματος. 
 
 
Κ-104: Το δίκτυο του εργοταξίου θα τελεί υπό την συνεχή επίβλεψη καταλλήλου ατόμου με προσόντα ανάλογα και με 
την δυναμικότητα της εγκατάστασης. 
 
 
Κ-105: Η εργασία σε περιοχές με βεβαρημένες συνθήκες κεραυνοπληξίας λόγω αναγλύφου, σύστασης ή παρουσίας 
εξοπλισμού σε περίοδο καταιγίδας ή χαμηλής διέλευσης νεφών δεν θα επιτρέπεται, ειδικά θα απαγορεύονται αυστηρά 
οι μεταγγίσεις καυσίμων. 
 
 
Κ-106: Ο επικίνδυνος για κεραυνοπληξία εξοπλισμός (σιλό, γερανοί, οχήματα, βυτία καυσίμων, ιστοί,  κλπ) θα 
προστατεύεται κατάλληλα. 
 
 
Κ-107: Ασφαλή καταφύγια για το προσωπικό θα υφίστανται για την περίοδο καταιγίδας. 
 
 
 
Κ-108: Ειδικές εργασίες απαιτούσες υψηλή ασφάλεια έναντι ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού (γόμωση εκρηκτικών, σκόνες 
μετάλλων κλπ) θα παρακολουθούνται με όργανα οι δυσμενείς φυσικές παράμετροι. 
 
 
Κ-109: Θα απαγορεύεται η επέμβαση προς επισκευή ή συντήρηση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
 
 
Κ-110: Θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετασκευή τυποποιημένου εξοπλισμού. 
 
 

08000 ΠΝΙΓΜΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑ 
K-113: Κάθε θέση εργασίας θα επιτηρείται συνεχώς και όλοι οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν την θέση τουλάχιστον δύο 
συνεργατών τους και θα αναφέρουν πάσα αλλαγή θέσης των. 
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K-116: Η εργασία στα έγκατα κατασκευών (έγκοιλα, ρεύματα, τάφροι, φρέατα, εκσκαφές, κανάλια, ταμιευτήρες, 
σήραγγες, δεξαμενές, διπύθμενα, βυτία, κάδοι κλπ) σε φάση ηυξημένου κινδύνου κατάκλυσης από υγρό μέσο θα 
απαγορεύεται. 
 
 
K-117: Για την περίπτωση μη αναμενόμενης πάντως πιθανής κατάκλυσης (θραύση σωλήνος ύδρευσης, θραύση 
δικλείδας, άφιξη πλημμυρικού προφίλ υδατορεύματος, θραύση κυματισμού κλπ) ή ρευστοποίησης εδάφους  θα 
προβλέπεται διάταξη ταχείας ανάσυρσης εργαζομένων. 
 
 
K-119: Ο χώρος επικινδύνων ρευστών υλικών θα σημαίνεται και θα περιφράσσεται προς αποφυγή πτώσης, και 
εφόσον αυτό δεν  είναι εφικτό οι πλησίον εργαζόμενοι θα φέρουν τον ανάλογο εξοπλισμό (ζώνες ασφαλείας). 
 
 
K-120: Σε κάθε κλειστό χώρο (μη αεριζόμενα δωμάτια, υπόγεια, σήραγγες, δεξαμενές, οχετοί, φρέατα, κύτος πλοίου 
κλπ), όπου διεργασία αφαιρεί οξυγόνο (υπόγεια ύδατα ελεύθερα ή σε επιφάνεια διαστάλαξης, εργασίες γυμνής 
φλόγας, οξείδωση σιδηρών επιφανειών, τέλεια καύση, αδρανή αέρια, εξάντληση αποθεμάτων κλπ) θα λαμβάνονται τα 
απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα ασφαλείας (ΜΑΠ, έλεγχος Ο2, αερισμός) για τους εργαζόμενους. 
 
 

09000 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
Κ-121: Ο χειρισμός μιγμάτων εξ ασβέστου θα γίνεται με μεγάλη προσοχή και ει δυνατόν σε κλειστό σύστημα. 
 
 
Κ-123: Η επαφή με υλικά έντονης αλκαλικής αντίδρασης (τσιμέντο, σκυρόδεμα, ειδικά κονιάματα, απορρύπανση κλπ) 
θα αποφεύγεται. 
 
 
Κ-124: Θα υφίσταται πλησίον της διεργασίας αυτής δυνατότητα πλύσης με άφθονο νερό. 
 
 

10000 ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Κ-125: Κατά την διάρκεια συγκολλήσεων θα χρησιμοποιούνται πετάσματα για την προστασία του κοινού και των 
πλησίον ευρισκόμενων εργαζομένων. 
 
 
Κ-126: Η έκθεση των εργαζομένων στην ηλιακή ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-127: Οι οθόνες οπτικής απεικόνισης θα είναι χαμηλής ακτινοβολίας. 
 
 
Κ-128: Η έκθεση των εργαζομένων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-129: Η εργασία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες θα καλύπτεται από ειδική διαδικασία ασφαλείας. 
 
 
Κ-130: Η πιθανότητες άμεσης οπτικής επαφής με LASER θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-131: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες να επιλέγονται κατάλληλα ή να 
τροποποιούνται ή να τίθενται μακριά ή να απομονώνονται και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα τίθεται σήμανση στην 
περιοχή και θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων. 
 
 
Κ-132: Θα επιλέγονται μέθοδοι εργασίας που παράγουν την κατά το δυνατό λιγότερη σκόνη (πχ υγρή δέσμευση στην 
πηγή, αποκονίωση αναρρόφησης, κλειστά συστήματα κλπ) και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα ελαχιστοποιείται η έκθεση 
των εργαζομένων. 
 
 
Κ-133: Σε εργασία ακραίων θερμοκρασιών θα ακολουθείται ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης. 
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Κ-134: Η έκθεση των εργαζομένων σε υγρά περιβάλλοντα πρέπει να ελαχιστοποιείται ενώ μέριμνα θα λαμβάνεται για 
μείωση των επιπτώσεων (στολές, αερισμός, στραγγίσεις, απορροές, υποβιβασμός υδροφόρου ορίζοντα κλπ). 
 
 
Κ-135: Σε χώρους με πιθανότητα ανάπτυξης ατμόσφαιρας δηλητηριωδών αερίων θα ανιχνεύεται συνεχώς ο χώρος 
όσον αφορά τον επικίνδυνο παράγοντα, εφόσον τα μέτρα (περιορισμός εκπομπών, αλλαγή μεθόδου εργασίας, 
αερισμός χώρου, αύξηση όγκου πεδίου διάχυσης κλπ) δεν κρίνονται επαρκή ή σίγουρα. 
 
 
Κ-137: Στο εργοτάξιο δεν θα γίνεται χρήση υλικών που περιέχουν αμίαντο. 
 
 
Κ-138: Σε περίπτωση ανάγκης χειρισμού παλαιών υλικών αμιάντου η εργασία θα καλύπτεται από ειδική διαδικασία. 
 
 
Κ-139: Οι χώροι αποθήκευσης ή εφαρμογής τέτοιων υλικών θα είναι καλά αεριζόμενοι. 
 
 
Κ-141: Η έκθεση του προσωπικού στα καυσαέρια των οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανών θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-142: Μέριμνα θα λαμβάνεται για τον επαρκή αερισμό των κλειστών θέσεων συγκόλλησης (έντονος αερισμός, ορθή 
απαγωγή αερίων, αυτόνομες συσκευές προσαγωγής αέρος). 
 
 
Κ-143: Πριν την έναρξη εργασιών συγκόλλησης θα μελετάται η περιεκτικότητα σε επικίνδυνα στοιχεία ή συνδυασμούς 
αυτών των ηλεκτροδίων και του μετάλλου (πχ HCN). 
 
 
Κ-146: Θα αποφεύγεται η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες. 
 
 
Κ-147: Θα επιχειρείται απολύμανση ή εξουδετέρωση των μολυσμένων περιοχών αλλιώς θα αποφεύγεται η επαφή 
γυμνών μερών του σώματος με μολυσμένα υλικά, όπως επίσης και η άμεση εισπνοή και το κάπνισμα. 
 
 
Κ-148: Απαγορεύεται η εστίαση εντός μολυσμένων χώρων. 
 
 
Κ-149: Θα επιτρέπεται η εργασία μόνο σε άτομα που έχουν εμβολιασθεί κατάλληλα. 
 
 
Κ-150: Σε κάθε φάση εργασίας θα υφίστανται κατάλληλοι και επαρκείς χώροι υγιεινής ανάλογα και με τον αριθμό των 
εργαζομένων, καθαριζόμενοι τακτικά και αποτελεσματικά και συντηρούμενοι. 
 
 
Κ-151: Σε περίπτωση εμφάνισης ζώων στην περιοχή του έργου η εργασία θα σταματά και θα επιχειρείται εκδίωξη 
των, επίσης μέριμνα θα λαμβάνεται για την αντιμετώπιση επικινδύνων εντόμων και ερπετών και θα επιβάλλεται η 
χρήση γαντιών για τον χειρισμό υλικών σε άμεση επαφή με το έδαφος. 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Δ 
 
Πρόσθετα Στοιχεία και Σχέδια 
 
Οδηγίες σύνταξης 
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Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης του έργου στο 
οποίο θα φαίνεται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή 
πάχος γραμμών κλπ.) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία: 
 
1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 
Δίοδος προς το εργοτάξιο αποτελεί το τμήμα που εφάπτεται το εργοτάξιο με την οδο * 
Οι προσβάσεις προς τις θέσεις εργασίας θα μεταβάλλονται συνεχώς, ακολουθώντας την εκάστοτε φάση κατασκευής. 
2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου. 
Η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων θα μεταβάλλονται συνεχώς, ακολουθώντας την εκάστοτε φάση κατασκευής. 
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού. 
Αρχικώς όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. 
4. Χώροι αποθήκευσης. 
Αρχικώς όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. 
5. Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους). 
* 
6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
* 
7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 
* 
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ΤΜΗΜΑ Ε 
 
Νομοθετικά κείμενα για τη λήψη μετρων προστασίας 
 
1) ΔΕΗ 22/8/97 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ 
2) ΕΓΚ 130427/90 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 
3) ΕΛΟΤ 891/88 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
4) Ν 1430/84 - (49/Α/1984) 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.62 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΉ 
5) Ν 2094/92 - (182/Α/1992) 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΚ) 
6) ΠΔ 105/95 - (67/Α/1995) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/58/ΕΟΚ 
7) ΠΔ 1073/81 - (260/Α/1981) 

ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
8) ΠΔ 17/78 - (3/Α/1978) 

ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΌ 22/29.12.33 ΠΔ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ 
ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 
9) ΠΔ 186/95 - (97/Α/1995) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
90/679/ΕΟΚ ΚΑΙ 93/88/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 174/97 - ΦΕΚ 150/Α/1997) 
10) ΠΔ 22.12.33 - (406/Α/1933) 

ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 
11) ΠΔ 225/89 - (149/Α/1989) 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
12) ΠΔ 305/96 - (212/Α/1996) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΚΙΝΗΤΑ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/57/ΕΟΚ 
13) ΠΔ 307/86 - (135/Α/1986) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ  
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΠΔ 77/93 - ΦΕΚ 34/Α/1993 ΚΑΙ ΠΔ 90/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 
14) ΠΔ 31/90 - (11/Α/1990) 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 49/91 - ΦΕΚ 180/Α/1991) 
15) ΠΔ 329/83 - (118/Α/1983) 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚ 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/179/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΚ 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ279/85 - ΦΕΚ 135/Α/1986) 
16) ΠΔ 377/93 - (160/Α/1993) 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 89/392/ΕΟΚ ΚΑΙ 91/368/ΕΟΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ 
17) ΠΔ 395/94 - (220/Α/1994) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΔ 89/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 
18) ΠΔ 396/94 - (220/Α/1994) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/656/ΕΟΚ 
19) ΠΔ 397/94 - (221/Α1994) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 
90/269/ΕΟΚ 
20) ΠΔ 398/94 - (221/Α/94) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 90/270/ΕΟΚ 
21) ΠΔ 399/94 - (221/Α/1994) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 
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ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
90/394/ΕΟΚ 
22) ΠΔ 70Α/88 - (31/Α/1988) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
23) ΠΔ 778/80 - (193/Α/1980) 

ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
24) ΠΔ 85/91 - (38/Α/1991) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 86/188/ΕΟΚ 
25) ΠΔ 94/87 - (54/Α/1987) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΛΥΒΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
26) ΠΔ 95/78 - (20/Α/1978) 

ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 
27) ΣΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 39°C ΥΠΟ ΣΚΙΑ 
28) ΥΑ 1014(ΦΟΡ)94 - (216/Α/2001) 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
29) ΥΑ 14165/Φ17/373/93 - (673/Β/1993) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΑΕΡΙΟΥ 
30) ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93 - (756/Β/1993) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ 
31) ΥΑ 18477/92 - (558/Β/1992) 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΙΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (HC) ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
32) ΥΑ 19846/79 - (Χ/Α/1979) 

ΠΕΡΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 2750/80) 
33) ΥΑ 22/5/93 - (Χ/Α/1993) 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
34) ΥΑ 3046/89 - (59/Δ/1989) 

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ49977/89 - ΦΕΚ 535/Β/89) 
35) ΥΑ 470/85 - (183/Β/1985) 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΣΕΩΣ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 73/23/ΕΟΚ 
36) ΥΑ 8243/1113/91 - (138/Β/1991) 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΠΌ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 
37) ΥΑ Α5/2375/78 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ 
38) ΥΑ Β17081/2964 - (157/Β/1996) 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ 
39) ΥΑ ΒΜΠ/30058/83 - (121/Β/1983) 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
40) ΥΑ ΒΜΠ/30428/80 - (589/Β/1980) 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 
Χίος, 05/10/2021 
Ο Συντάξας 

Για τα έργα Οδοποιίας 
 
 

 
 
  

Δαμαλάς Δημόκριτος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Χίος, 05/10/2021 
Ο Συντάξας 

Για τα Η/Μ έργα 
 

 
 
 
  

Πιτροπάκης Μιχαήλ 
Ηλεκτρολόγος ΤΕ με Α Βαθμό 

Χίος, 05/10/2021 
Θεωρήθηκε 

Ο Πρ/νος Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Χίου 
 
 
 

 Παπαλάνης Ελευθέριος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α 

Βαθμό  
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