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Φ.Π.Α.  ( 24 %) : 64.545,87  

ΣΥΝΟΛΟ : 333.487,00 Ευρώ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 
Γενικά στοιχεία. 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή – αιτιολογική έκθεση αφορά 
1… To Εθνικό Στάδιο του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ, που διαμορφώνεται σε χώρο 

συνολικής έκτασης 24.781,80 τμ και η πρόσβαση σ΄ αυτόν γίνεται από την 
επαρχιακή οδό Σητείας - Αγ. Νικολάου καθώς και από την πλευρά της πόλης 
από την οδό Ασπραδάκη και την Δ. Σολομού. 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην αποπεράτωση του στίβου 
περιμετρικά του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου.  

Η κατασκευή του στίβου περιλαμβανόταν στο έργο : ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑΣ( ΣΤΙΒΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ) το οποίο 
ξεκίνησε το 2004 και με το οποίο εκτελέστηκε το γήπεδο ποδοσφαίρου. 
Λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης η εν λόγω εργολαβία διαλύθηκε αφήνοντας 
ανεκτέλεστο τον στίβο και τα απαραίτητα για την στήριξη τους τοιχία 
αντιστήριξης. Ο Δήμος έχει προβλέψει την κατασκευή των παραπάνω 
τοιχίων αντιστήριξης και απομένει να γίνει η αποπεράτωση του στίβου όσον 
αφορά τις υποδομές του ώστε στη συνέχεια ο Δήμος Σητείας με την 
προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 
(ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ να επιστρωθεί και η τελική 
στρώση του στίβου .     
      

 

Στίβος  
 

Στο χώρο που θα γίνει η επέκταση του στίβου υπάρχει πρανές με αρκετά 
έντονες υψομετρικές διαφορές. Στο χώρο αυτό έχουν κατασκευαστεί τοιχία 
αντιστήριξης, τα οποία όμως θα πρέπει να αποπερατωθούν προκειμένου σε 
συνδυασμό με τα μεταβατικά επιχώματα που θα εκτελεστούν θα 
δημιουργηθεί η κατάλληλη βάση για την αποπεράτωση του στίβου. Το έργο 
αυτό έχει ήδη δημοπρατηθεί και εκτελείται. 

Με την συγκεκριμένη μελέτη διαμορφώνεται στίβος 400 μ με έξι (6) 
διαδρομές (οι περιορισμοί του οικοπέδου δεν επιτρέπουν την επίτευξη του 
επιθυμητού στίβου των οκτώ (8) διαδρομών με τις απαραίτητες υποδομές 
βάσει των προδιαγραφών που ισχύουν.   

Ο νέος στίβος θα χαραχθεί με κέντρο χάραξης τα σημεία Κ1 και Κ2 
(βλέπε κατασκευαστικό σχέδιο ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ) με ακτίνα 34.50 μ. Ο 
άξονας του στίβου είναι η ευθεία Κ1 και Κ2 και είναι παράλληλος με τις 
κερκίδες. 
       
 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΙΒΟΥ 

  
Το συνολικό πλάτος προβλέπεται 7,32μ. (6Χ1,22μ) και διαμορφώνεται 

και 1,00 μ περιμετρικό διάδρομο προστασίας ο οποίος μπορεί να 
επιστρωθεί με υλικό ελεύθερης επιλογής π.χ. (χλοοτάπητας, συνθετικός 
τάπητας, σκυρόδεμα, πλακόστρωση κλπ με κύρια επιδίωξη την αποφυγή 
λάσπης, το χαλάρωμα των αθλητών και την αισθητική του χώρου).  

Στην πρώτη φάση εκτελούνται οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, 
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επιχώσεις) όπου χρειάζεται ( γιατί πολλά τμήματα ήταν στίβος) με μέγιστες 
επιτρεπόμενες ανοχές ± 2 εκατοστών από τις στάθμες που καθορίζει η 
μελέτη.  
 Στη συνέχεια και ανεξάρτητα από την ποιότητα του εδάφους 
διαστρώνεται θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0.180 του ΥΔΕ, σε στρώσεις 
σταθερού πάχους 20 cm, με μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 2 cm, σε 
εφαρμογή ευθύγραμμου πήχη 4 μέτρων και σε οποιαδήποτε διεύθυνση 
πάνω στην επιφάνειά του. 
 Ακολούθως διαστρώνεται θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0.155 του ΥΔΕ. σε 
στρώση 
σταθερού πάχους 10 cm με μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 1 cm σε εφαρμογή 
ευθύγραμμου πήχη 3 μέτρων και σε οποιαδήποτε διεύθυνση πάνω στην 
επιφάνειά του. 

Μετά την κατασκευή των δύο παραπάνω στρώσεων. που αποτελούν 
την υπόβαση των ασφαλτικών ταπήτων κατασκευάζεται η πρώτη στρώση 
ασφαλτικού τάπητα Α 265 Β ή Γ σταθερού πάχους 5 cm, με μέγιστη 
επιτρεπόμενη ανοχή 0.4 cm σε εφαρμογή ευθύγραμμου πήχη 4 μέτρων και 
σε οποιαδήποτε διεύθυνση πάνω στην επιφάνειά του και 

Τέλος κατασκευάζεται η δεύτερη στρώση ασφαλτικού τάπητα Α 265 Β Γ 
σταθερού πάχους 3.5 cm, πάνω στην οποία θα κατασκευαστεί ο συνθετικός 
τάπητας η επιφάνεια της οποίας δεν θα παρουσιάζει ανοχές μεγαλύτερες 
από 0.4 cm όταν πάνω σ' αυτήν και σε οποιαδήποτε διεύθυνση εφαρμόζεται 
πήχης απολύτως ευθύγραμμος. μήκους 4 μέτρων. 

 
 
2. Ειδικές Εγκαταστάσεις 
 
     Οι ειδικές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν ή τοποθετηθούν είναι 
οι εξής : 

 Κράσπεδα στίβου (πλαστικά ή αλουμινένια) 

 Κανάλια απορροής όμβριων υδάτων του στίβου 

 Η μεταλλική περίφραξη του γηπέδου( υφίσταται μεταλλική 
περίφραξη η οποία θα πρέπει να μετακινηθεί και να συμπληρωθεί 
στο εξωτερικό τμήμα του στίβου.) 

 Σκάμμα άμμου 

 Βατήρες αλμάτων μήκους 

 Βατήρες αλμάτων επί κοντώ 

 Κατασκευή λίμνης 
      Όλα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια 
των πρότυπων μελετών της Γ.Γ.Α.  
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Ομάδα  Χωματουργικών 

ΑΤ   1.1 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 4.000,0 m2 

 
 

ΑΤ   1.2 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 340,0 m2 

 
 

ΑΤ   1.3 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 800,0 m3 

 
 

ΑΤ   1.4 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 200,0 m3 

 
 

ΑΤ   1.5 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 100,0 m3 

 
 

ΑΤ   1.6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2.000,0 m3 

 
 

Ομάδα  Επιστρώσεων 

ΑΤ   2.1 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)ΝΕΟ 105,0 m2 

 
 

ΑΤ   2.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,035 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου(ΣΧΕΤ) 

4.000,0 m2 

 
 

ΑΤ   2.3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΕΣ) ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΛΩΜΕΝΟΥ 

ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m 

4.000,0 m2 

 
 

ΑΤ   2.4 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm. 150,0 m2 

 
 

ΑΤ   2.5 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 4.000,0 m2 

 
 

ΑΤ   2.6 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 150,0 m2 
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Ομάδα  Σκυροδεμάτων-Τύπων-Οπλισμών 

ΑΤ   3.1 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 550,0 m 

 
 

ΑΤ   3.2 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 400,0 m2 

 
 

ΑΤ   3.3 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 1.000,0 Kgr 

 
 

ΑΤ   3.4 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

100,0 m3 

 
 

Ομάδα  Ειδικών εγκαταστάσεων 

ΑΤ   2 ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΣΤΙΒΟΥ 400,0 m 

 
 

ΑΤ   3 ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 50,0 m 

 
 

ΑΤ   4.3 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

393,0 m 

 
 

ΑΤ   4.4 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 70,0 m 

 
 

ΑΤ   5 ΣΚΑΜΜΑ ΑΜΜΟΥ 2,0 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   6 ΒΑΤΗΡΕΣ ΑΛΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 2,0 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   7 ΒΑΤΗΡΑΣ ΑΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 2,0 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΗΣ 1,0 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   4.9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΥΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ (ΝΕΟ) 2,0 τεμαχ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

Ομάδα  Χωματουργικών  

1 
Βάση οδοστρωσίας πάχους 

0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 
1.1 ΟΔΟ3211Β m2 4.000,0 1,62 

6.480,00  

 

2 
Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ 

Ο-155) 
1.2 ΟΔΟ3211Β m2 340,0 2,34 

795,60  

 

3 
Υπόβαση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους 
1.3 ΟΔΟ3121Β m3 800,0 22,90 

18.320,00  

 

4 

Γενικές εκσκαφές σε 

έδαφος βραχώδες χωρίς 

χρήση εκρηκτικών 

1.4 ΟΔΟ1133Α m3 200,0 10,10 
2.020,00  

 

5 

Διάνοιξη τάφρου σε 

έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες 

1.5 ΟΔΟ1212 m3 100,0 3,55 
355,00  

 

6 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 

ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔ

ΕΣ 

1.6 ΟΔΟ1123Α m3 2.000,0 2,60 
5.200,00  

 

Άθροισμα ομάδας   Χωματουργικών   33.170,60 

Ομάδα  Επιστρώσεων  

1 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

(ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

ΝΕΟ 

2.1 ΟΙΚ m2 105,0 19,00 
1.995,00  

 

2 

Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 

0,035 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου(ΣΧΕΤ) 

2.2 ΟΔΟ4521Β m2 4.000,0 7,73 
30.920,00  

 

3 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ 

(ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΕΣ) 

ΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΣΥΜΠΥΚΛΩΜΕΝΟΥ 

ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m 

2.3 ΟΔΟ4421Β m2 4.000,0 7,13 
28.520,00  

 

4 

Απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώματος 

(φρεζάρισμα) σε βάθος 

έως 6 cm. 

2.4 ΟΔΟ1132 m2 150,0 1,45 
217,50  

 

5 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 

ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
2.5 ΟΔΟ4110 m2 4.000,0 1,20 

4.800,00  

 

6 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

2.6 ΟΔΟ4120 m2 150,0 0,45 
67,50  

 

Άθροισμα ομάδας   Επιστρώσεων   66.520,00 

Ομάδα  Σκυροδεμάτων-Τύπων-Οπλισμών  

1 
ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ 

ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
3.1 ΟΔΟ2921 m 550,0 9,60 

5.280,00  

 

2 
Ξυλότυποι χυτών 

μικροκατασκευών 
3.2 ΟΙΚ3811 m2 400,0 22,50 

9.000,00  
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3 

Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος, χαλύβδινοι 

οπλισμοί κατηγορίας 

B500C 

3.3 ΟΙΚ3873 Kgr 1.000,0 1,07 
1.070,00  

 

4 

Προμήθεια, μεταφορά επί 

τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού, 

για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 

3.4 ΟΙΚ3214 m3 100,0 90,00 
9.000,00  

 

Άθροισμα ομάδας   Σκυροδεμάτων-Τύπων-Οπλισμών   24.350,00 

Ομάδα  Ειδικών εγκαταστάσεων  

1 ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΣΤΙΒΟΥ 2 ΟΙΚ m 400,0 30,00 
12.000,00  

 

2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 3 ΟΙΚ m 50,0 35,00 
1.750,00  

 

3 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.3 ΟΙΚ6402 m 393,0 80,21 
31.522,53  

 

4 

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.4 ΟΙΚ6401 m 70,0 336,78 
23.574,60  

 

5 ΣΚΑΜΜΑ ΑΜΜΟΥ 5 ΟΙΚ τεμαχ 2,0 800,00 
1.600,00  

 

6 
ΒΑΤΗΡΕΣ ΑΛΜΑΤΩΝ 

ΜΗΚΟΥΣ 
6 ΟΙΚ τεμαχ 2,0 500,00 

1.000,00  

 

7 
ΒΑΤΗΡΑΣ ΑΛΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 
7 ΟΙΚ τεμαχ 2,0 200,00 

400,00  

 

8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΗΣ 9 ΟΙΚ τεμαχ 1,0 1.300,00 
1.300,00  

 

9 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΥΛΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ (ΝΕΟ) 

4.9  τεμαχ 2,0 500,00 
1.000,00  

 

Άθροισμα ομάδας   Ειδικών εγκαταστάσεων   74.147,13 

 

 Αθροισμα εργασιών 198.187,73 

 Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %  35.673,79 

 Σύνολο 233.861,52 

 Απρόβλεπτα  15 % 35.079,61 

 Αναθεωρήσεις - 

 Προυπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 268.941,13 

 Φ.Π.Α.   24 % 64.545,87 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (με ΦΠΑ ) 333.487,00 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, 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 

Έργου. 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, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή 

λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., 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 λοιπών υλικών, σε 

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, 

σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) 

και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 

χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

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 κ.λπ.), 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) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού 

όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, 

επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού 

που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 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. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 

θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 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 
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των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 

στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 

καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. 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)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν 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. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 

κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κ.λπ.) 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 κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες 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 Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η 

απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

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 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 Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 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. κ.λπ.),  

(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 κ.λπ.),  

(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 κ.λπ.). 

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

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
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(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση 

της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 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 

κ.λπ. 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. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών 

κ.λπ.) 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 ορίζοντας υπογείων 

υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 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 εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 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.  

1.17 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. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 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.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 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 αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο 

και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 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 κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 

για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (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. 

1.23 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 
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(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 

αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

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

έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 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 κ.λπ. 

1.26 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. 

1.27 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 κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 

εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(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. 

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 δαπάνες οι οποίες δεν 

μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 

όπως, 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%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 

εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 

αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του 

έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 

(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 

αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 

εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας 

και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά 

την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, 

απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη 

καλυπτόμενες από ασφάλιση). 
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(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 

χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 

Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 

μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 

απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 

προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 

περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  

έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  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 κ.λπ. 

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 

 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. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 

πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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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   

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   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων 

και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
0,03 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 

Ομάδα  Χωματουργικών  

Κωδ. Αναθ/σης   

 

ΑΤ   1.1 

 

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)  (ΟΔΟΓ2.2)  
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Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ3211Β 

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

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

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

υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

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

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

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 

Τιμή ανά m2  ένα ευρώ & εξήντα δύο λεπτά  (1,62€) 

 

ΑΤ   1.2 

 

Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)  (ΟΔΟΓ2.2)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ3211Β 

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

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

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

υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

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

· η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 

Τιμή ανά m2  δύο ευρώ & τριάντα τέσσερα λεπτά  (2,34€) 

 

ΑΤ   1.3 

 

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  (ΟΔΟΓ1.1)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ3121Β 

 Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

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

ασύνδετα αδρανή υλικά", με 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, διαβροχή 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 

Τιμή ανά m3  είκοσι δύο ευρώ & ενενήντα λεπτά  (22,90€) 

 

ΑΤ   1.4 

 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών  (ΟΔΟΑ3.3)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ1133Α 

 Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 

ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση 

υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε 

εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της 

Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και 

απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες  και υποσταθμούς της ΔΕΗ, 
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εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

 Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  

 

 ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των πρανών 

και του πυθμένα τους, 

 για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων  

 τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις 

γενικές εκσκαφές της οδού 

 τεχνικών Cut & Cover 

 

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

1.η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

2.η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του 

πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

3.η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 

4.η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες 

εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλλίδες, 

πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

5.η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή 

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 

6.η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών αποθέσεων 

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

με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου  

7.η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών 

εκσκαφών.  

8.η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση και 

απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση.  

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

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  

10.η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού 

και μεταφορικών μέσων 

11.η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι 

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

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

σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 

τοπικούς περιορισμούς.  

 

 Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη 

χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

 

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

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση 

γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί 

πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

Τιμή ανά m3  δέκα ευρώ & δέκα λεπτά  (10,10€) 

 

ΑΤ   1.5 

 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  (ΟΔΟΑ4.1)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ1212 

 Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις 

γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου ή 

ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης 

ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, 
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μαντρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων 

εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

 

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

·η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,  

·η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε 

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή 

πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων. 

·η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου. 

 Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων 

συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

Τιμή ανά m3  τρία ευρώ & πενήντα πέντε λεπτά  (3,55€) 

 

ΑΤ   1.6 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ  (ΟΔΟΑ2)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ1123Α 

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

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

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

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

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

την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

 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).  
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· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 

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

συμπύκνωσης 

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

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

περιορισμούς.  

 

 Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού 

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

επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 

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

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

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

εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Τιμή ανά m3  δύο ευρώ & εξήντα λεπτά  (2,60€) 

Ομάδα  Επιστρώσεων  

Κωδ. Αναθ/σης   

 

ΑΤ   2.1 

 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)ΝΕΟ  

(ΟΙΚ)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 

Αποξήλωση και επαναποθέτηση λωρίδων υφιστάμενου συνθετικού χόρτου (φάρδους 4 μ) σε πολυεφίνη 

σύμφωνα με την τελική κλίση που πρέπει να έχει το γήπεδο και τους κανόνες της τεχνικής και της 

επιστήμης γεμισμένο με άμμο και κόκκους καουτσούκ (SBR), ανθεκτικό σε κρύο και ζέστη.Η άμμος θα 

πρέπει να είναι πυριτικού τύπου, στρογγυλή, πλυμένη και στεγνή σε συμφωνία με τα επίσημα ελληνικά 

στάνταρτ, με μέγεθος κόκκου από 0,3 - 0,8 χιλ., το δε τελικό πάχος στρώσης 12 χιλ. Οι δε κόκκοι 

καουτσούκ θα είναι διαστάσεων 0,5-1,5 χιλ., το δε τελικό ενιαίο πάχος της στρώσης θα είναι 28 

χιλ.Μετά το γέμισμα, το χόρτο πρέπει να υφανθεί με ειδική μηχανή. Το ύψος των ινών είναι 55-60 χιλ. το 

δε ύψος της ύφανσης θα είναι 2-4 χιλ. Το τελικό πάχος του συνθετικού χλοοτάπητα θα είναι 55-60 χιλ.Το 

πρώτο υποστήριγμα του συνθετικού χόρτου είναι 100% πολυπροπυλένιο με επίχρισμα στυρένιου 

βουταδιένιου ενισχυμένο με μη υφασμένο στρώμα, το οποίο παίζει το ρόλο του προστατευτικού από 

μολύνσεις φίλτρου, με υψηλή σταθερότητα στις διαστάσεις του.Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση 

τμήματος χλοοτάπητα και τοποθέτηση του σε νέα θέση καθώς και η προμήθεια και η πλήρωση του εν 

λόγω τμήματος με τα απαραίτητα υλικά, καθώς και κάθε εργασία και υλικό που θα απαιτηθεί για την 

πλήρη κατασκευή των εν λόγω τμημάτων όπως φαίνεται και στα σχέδια της μελέτης. 

 

Τιμή ανά m2  δέκα εννέα ευρώ & μηδέν λεπτά  (19,00€) 

 

ΑΤ   2.2 

 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,035 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου(ΣΧΕΤ)  (ΟΔΟΔ8.1)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ4521Β 

 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 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 
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· 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), ώστε 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. 

 Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματούμενης ασφάλτου 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά m2  επτά ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά  (7,73€) 

 

ΑΤ   2.3 

 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΕΣ) ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΛΩΜΕΝΟΥ 

ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m  (ΟΔΟΔ7)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ4421Β 

 Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) 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), ώστε 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 

προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

Τιμή ανά m2  επτά ευρώ & δέκα τρία λεπτά  (7,13€) 

 

ΑΤ   2.4 

 

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm.  (ΟΔΟΔ2.2)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ1132 

 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  



 20 

· Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής 

εργοταξιακής σήμανσης 

 Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m
2
) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος υφιστάμενου 

οδοστρώματος. 

Τιμή ανά m2  ένα ευρώ & σαράντα πέντε λεπτά  (1,45€) 

 

ΑΤ   2.5 

 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ  (ΟΔΟΔ3)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ4110 

 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 αυτοκινούμενο 

διανομέα ασφάλτου (Federal),  

· η αναθέρμανση 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. 

Τιμή ανά m2  ένα ευρώ & είκοσι λεπτά  (1,20€) 

 

ΑΤ   2.6 

 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ  (ΟΔΟΔ4)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ4120 

 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 αυτοκινούμενο 

διανομέα ασφάλτου (Federal) και η αναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν 

απαιτείται).  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

Τιμή ανά m2  μηδέν ευρώ & σαράντα πέντε λεπτά  (0,45€) 

Ομάδα  Σκυροδεμάτων-Τύπων-Οπλισμών  

Κωδ. Αναθ/σης   

 

ΑΤ   3.1 

 

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  (ΟΔΟΒ51)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ2921 

 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.  
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 Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι όμβρων 

καταστρώματος οδών υπενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

 

 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 m
3
 άμμου. 

 

 Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασης του, η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 

Τιμή ανά m  εννέα ευρώ & εξήντα λεπτά  (9,60€) 

 

ΑΤ   3.2 

 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών  (ΟΙΚ38.2)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3811 

 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους 

(π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε 

οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 

"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

 

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 

εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 

όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) αναπτύγματος επιφανείας. 

Τιμή ανά m2  είκοσι δύο ευρώ & πενήντα λεπτά  (22,50€) 

 

ΑΤ   3.3 

 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  (ΟΙΚ38.20.2)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3873 

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

κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 

προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 

οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων" 

 

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

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

 Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση 

πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 

 Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 

τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των 

οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 

οπλισμών. 

 

 Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm
2
) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-συγκολλ

ημένα πλέγματα 

και δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  Φ  Φ  19,6 0,154 

5,5  Φ  Φ  23,8 0,187 

6,0 Φ Φ Φ Φ Φ 28,3 0,222 

6,5  Φ  Φ  33,2 0,260 

7,0  Φ  Φ  38,5 0,302 

7,5  Φ  Φ  44,2 0,347 

8,0 Φ Φ Φ Φ Φ 50,3 0,395 

10,0 Φ  Φ  Φ 78,5 0,617 

12,0 Φ  Φ  Φ 113 0,888 

14,0 Φ  Φ  Φ 154 1,21 

16,0 Φ  Φ  Φ 201 1,58 

18,0 Φ     254 2,00 

20,0 Φ     314 2,47 

22,0 Φ     380 2,98 

25,0 Φ     491 3,85 

28,0 Φ     616 4,83 

32,0 Φ     804 6,31 

40,0 Φ     1257 9,86 

 

 Στις επιμετρούμενες ποσότητες, 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 προβλέπεται 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. 

Τιμή ανά Kgr  ένα ευρώ & επτά λεπτά  (1,07€) 

 

ΑΤ   3.4 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  (ΟΙΚ32.1.4)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3214 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
). 

 

Γενική περιγραφή ομάδας 32.01 :  

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

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

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

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

καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ: 

 

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
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01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

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

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

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

 

 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

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

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

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

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

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

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων 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 Αναδόχου. 

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

προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 

πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

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

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

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 

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

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

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 (την πρόσθεσα εγώ για ένδειξη τέλους περιγραφής γενικού άρθρου) 

Τιμή ανά m3  ενενήντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (90,00€) 

Ομάδα  Ειδικών εγκαταστάσεων  

Κωδ. Αναθ/σης   

 

ΑΤ   2 

 

ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΣΤΙΒΟΥ  (ΟΙΚ)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 

Διαχωριστικά  κράσπεδα  στίβου  από P.V.C. ή  ελαστικό (NEOPRENE ή άλλο ανάλογο)      διατομής U, 

πλάτους 5εκ. σε χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς     Ομοσπονδίας Κλασσικού 

Αθλητισμού (I.A.A.F.). Το σύστημα  πάκτωσης θα  είναι  κινητό από  αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα 

που θα στερεώνεται σε κατάλληλες υποδοχές που υπάρχουν στην επιφάνεια του στίβου,  ώστε να είναι 

δυνατή η αφαίρεση ή η επανατοποθέτησή τους πολύ εύκολα στην ίδια θέση. Δηλαδή προμήθεια και 

μεταφορά στον τόπο του έργου των  διαχωριστικών  κρασπέδων, ,των  υποδοχών  τους  και  των  

μικροϋλικών τοποθέτησης και στερέωσης καθώς και η εργασία για  πλήρη, έντεχνη  και  απόλυτα  
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ακριβή (με  μηδενικό διάκενο) τοποθέτηση των κρασπέδων σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της 

μελέτης. 

 

Τιμή ανά m  τριάντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (30,00€) 

 

ΑΤ   3 

 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ  (ΟΙΚ)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 

Κατασκευή καναλιών απορροής από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C12 σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης.  Έχουν πλάτος 40 εκ. και κυμαινόμενο βάθος  έτσι ώστε να διαμορφώνεται η απαραίτητη 

κλίση. Τα κανάλια συνδέονται με το δίκτυο απορροής ομβρίων της περιοχής.Τα κανάλια καλύπτονται 

με μεταλλική σχάρα που εδράζεται σε εντός καταλλήλων εσοχών του σκυροδέματος τοποθετούμενη 

σιδερογωνιά εδράσεως 50/25.Η σχάρα αποτελείται από περιμετρικές λάμες 5/20 και εσωτερικές 5/16 

που σχηματίζουν, μεταξύ τους, ενδιάμεσα κενά των 10 χιλ. Στην τιμή περιλαμβάνεται το σκυρόδεμα, ο 

ελαφρυ οπλισμός με τους απαραίτητους ξυλότυπους, οι μεταλλικές σχάρες, οι σιδερογωνιές και οι 

περιμετρικές λάμες καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 

οδηγίες της επίβλεψης.  

 

Τιμή ανά m  τριάντα πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά  (35,00€) 

 

ΑΤ   4.3 

 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  (ΟΙΚ)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ6402 

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων  Αθλητικων  Εγκαταστασεων, εσωτερικής περίφραξης γηπέδου 

συνολικού ελεύθερου ύψους 2160 mm με περαστή σχάρα 30/5  Φ6,με  μεταβαλλόμενη βροχίδα (76-106--146)Χ76,8mm και 

κεκλιμένο τμήμα με βροχίδα 146Χ99mm , υποστηλώματα IPN 100, αξονικής απόστασης 2,00 m, βάρους ανα τρ. μέτρο 46 

Kg, κατα ΕΛΟΤ και ΙΟΝΕΤ.Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό που θα απαιτηθεί καθές και η εργασία για την αποξήλωση 

και την επανατοποθέτηση των κιγλιδωματων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. 

Τιμή ανά m  ογδόντα ευρώ & είκοσι ένα λεπτά  (80,21€) 

 

ΑΤ   4.4 

 

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  (ΟΙΚ)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ6401 

Περίφραξη ελεύθερου ύψους 2160 mm από προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα από 

δομικό χάλυβα κατά DIN EN 

 10025, τύπου ΑΣΚΟ, αποτελούμενη από : 

 •Σχάρα περαστή ΠΚ-Γ’ διαστάσεων 1610x1992 mm, με 15 οριζόντιες λάμες 30/5, μεταβλητή 

αξονική βροχίδα (76-106- 

 146)x76,8 mm και κατακόρυφες εγκάρσιες περαστές ράβδους Φ6 mm στο κέντρο της λάμας. 

Οι οριζόντιες λάμες καταλήγουν σε 

 πλευρικές κατακόρυφες λάμες 30/5, οι οποίες βιδώνονται με τρία μπουλόνια Μ 8 x 30 

γαλβανιζέ στα υποστηλώματα. 

 •Κεκλιμένο τμήμα από σχάρα περαστή ΠΚ-Γ’, διαστάσεων 443x1992 mm, με αξονική βροχίδα 

146x99 mm, οριζόντιες λάμες  

 30/5, και κατακόρυφες εγκάρσιες περαστές ράβδους Φ 6 mm (στο κέντρο της λάμας). Οι 

οριζόντιες λάμες καταλήγουν σε 

 πλευρικές λάμες 30/5, οι οποίες βιδώνονται με δύο μπουλόνια Μ 8 x 30 γαλβανιζέ στα 

υποστηλώματα. 

 •Υποστηλώματα τοποθετημένα ανά 2,0 m , από δοκούς IPN 100, ελευθέρου ύψους 1734 mm με 

κεκλιμένο τμήμα μήκους 600  

 mm, τα οποία πακτώνονται στο τοιχείο βάσης κατά 400 mm. Όλα τα υλικά είναι γαλβανισμένα 

εν θερμώ κατά ΙSO 1461. 

 Ελάχιστο βάρος/τρ.μέτρο: 46,0 kg Τα παραπάνω, καθώς και όλα τα μικροϋλικά, μαζί με την 

εργασία τοποθέτησης σύμφωνα με 

 τις οδηγίες επίβλεψης, ανά μέτρο (m) : 
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Τιμή ανα μ.μ. 

Τιμή ανά m  τριακόσια τριάντα έξη ευρώ & εβδομήντα οκτώ λεπτά  (336,78€) 

 

ΑΤ   5 

 

ΣΚΑΜΜΑ ΑΜΜΟΥ  (ΟΙΚ)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 

Σκάμμα αλμάτων μήκους με άμμο θαλάσσης, καθαρών εσωτερικών  διαστάσεων 4,00Χ10,00μ., 

κατασκευαζόμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IAAF, την αντίστοιχη  πρότυπη τεχνική  

περιγραφή και το πρότυπο σχέδιο της μελέτης, πλήρες και έτοιμο  για χρήση 

Αναλυτικότερα  προβλέπονται, μαζί  με την  αξία όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών επί 

τόπου, οι ακόλουθες εργασίες: 

       1. Εργασία εκσκαφής και μόρφωσης, με την απομάκρυνση των χωμάτων που πλεονάζουν,  της 

σκάφης υποδοχής, της υπόβασης και του χαντακιού αποστράγγισης σε  όλο το μήκος του σκάμματος και 

τοποθέτηση διάτρητου τσιμεντοσωλήνα αποστράγγισης  Φ10  εκ. εφ' όσον απαιτείται. 

       2. Πλήρωση του χαντακιού με σκύρα οδοστρωσίας της Π.Τ.Π. 0180  διαστάσεων  μέχρι 0,10 μ. σε 

στρώση τελικού συμπιεσμένου πάχους 0,15 μ. 

       3. Κατασκευή κρασπέδου περιμετρικά του σκάμματος εκτός από το τμήμα που εφάπτεται με τον 

διάδρομο. 

       4. Εξασφάλιση του  εγκιβωτισμού του  σκάμματος με  τοποθέτηση χοντροσανίδας όπως αναφέρεται 

αναλυτικά στην αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή. 

       5. Πλήρωση του σκάμματος με χαλαζιακή άμμο, καθαρή, πλήρους διαβάθμισης, με οριζόντια 

επάνω επιφάνεια, απόλυτα ισόπεδη με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Δηλαδή όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία  για  πλήρη και έντεχνη 

κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IAAF, με την  αντίστοιχη πρότυπη τεχνική  περιγραφή και 

το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο της μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμαχ  οκτακόσια ευρώ & μηδέν λεπτά  (800,00€) 

 

ΑΤ   6 

 

ΒΑΤΗΡΕΣ ΑΛΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ  (ΟΙΚ)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 

Βατήρας αλμάτων μήκους αναστρεφόμενος από ξυλεία δρυός ή οξιάς, μήκους 1,22 μ. σύμφωνα  με την 

αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή, την τεχνική περιγραφή και το πρότυπο σχέδιο της μελέτης της 

Γ.Γ.Α., πλήρης  και  έτοιμος  για χρήση. 

Αναλυτικότερα  προβλέπονται, μαζί με την  αξία όλων των  απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών επί 

τόπου του έργου, οι ακόλουθες εργασίες. 

1. Κατασκευή του βατήρα από ξυλεία δρυός ή οξιάς, αρίστης ποιότητας, αποτελούμενου από το  κύριο  

σώμα  σύνθεσης τελικής διατομής, όπως φαίνεται στο σχέδιο, τη βάση της κινητής σανίδας συνδεόμενης 

με εντορμία με το κύριο σώμα του βατήρα και το γωνιακό υποδοχής της κινητής σανίδας που βιδώνει 

στη βάση της κινητής σανίδας 

2. Τοποθέτηση του βατήρα στη θέση που προβλέπεται στα σχέδια, με την επάνω επιφάνεια ισόπεδη με 

την επιφάνεια του διαδρόμου φοράς, στερέωση με δύο ζευγάρια τζινέτια και πάκτωση σε σκυρόδεμα 

των 350 χγρ. τσιμέντου. 

3. Τοποθέτηση της  κινητής  σανίδας  υποδοχής του υλικού ελέγχου εγκυρότητας των αλμάτων από 

ξυλεία δρυός ή οξιάς άριστης ποιότητας, διατομής όπως  φαίνεται  στο σχέδιο. 

4. Εμποτισμός όλων των μη χρωματιζόμενων ξύλινων επιφανειών του  βατήρα  και της κινητής 

σανίδας με κρεόζωτο ή άλλο ανάλογο υλικό της έγκρισης της επίβλεψης πριν από την τοποθέτηση του 

σιδερένιου γωνιακού υποδοχής της κινητής σανίδας και χρωματισμός του γωνιακού με δύο στρώσεις 

αντισκωριακού χρώματος και της ορατής επιφάνειας του βατήρα με λευκό πλαστικό χρώμα. 

Δηλαδή όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία  για πλήρη και έντεχνη κατασκευή σύμφωνα 

με την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική  περιγραφή και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο της και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 

Τιμή ανά τεμαχ  πεντακόσια ευρώ & μηδέν λεπτά  (500,00€) 

 

ΑΤ   7 

 

ΒΑΤΗΡΑΣ ΑΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ  (ΟΙΚ)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 
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Βατήρας άλματος επί κοντώ διαστάσεων και μορφής σύμφωνα με την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική 

περιγραφή και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο της Γ.Γ.Α.. 

       Αναλυτικότερα προβλέπονται μαζί με την αξία των απαιτουμένων υλικών και  μικροϋλικών επί 

τόπου του έργου: 

1. Εργασία εκσκαφής, μόρφωσης της σκάφης και απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής. 

2. Στρώση  σκύρων  οδοστρωσίας  της Π.Τ.Π. 0180, πάχους 10 εκ. 

3. Στρώση  σκυροδέματος  των 300 χγρ. τσιμέντου  πάχους 10 εκ. με τον απαιτούμενο       ξυλότυπο, 

επεξεργασία της ορατής επιφάνειάς του  με επίπαση με τσιμέντο και τριβίδι στην ύφυγρη κατάστασή του 

και στρογγύλευση των ορατών ακμών του. 

4. Επένδυση του επιπέδου ολίσθησης του κονταριού με φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας       

ενισχυμένης με γωνιακά ελάσματα αγκυρωμένα με τζινέτια μέσα στο σκυρόδεμα. 

5. Τοποθέτηση δύο (2) σωληνίσκων από μολυβδοσωλήνα 30/36 με τάπες στο  χαμηλότερο       σημείο 

της λαμαρίνας για την απορροή των όμβριων και οριζοντίου συλλεκτήριου σωλήνα Φ10 που θα εξέχει 

εκατέρωθεν του σκυροδέματος της βάσης κατά 50 εκ., με τάπες για σύνδεση με το δίκτυο 

αποστράγγισης ή τα φρεάτια συγκέντρωσης των όμβριων  

6. Εγκατάσταση κινητού καλύμματος από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας ενισχυμένο με      γωνιακά 

ελάσματα. 

7. Χρωματισμός όλων των σιδερένιων επιφανειών με δύο στρώσεις μίνιο και δύο στρώσεις ντούκου. 

 Δηλαδή  όλα τα  αναγκαία  υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και η εργασία  για πλήρη και 

έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική  περιγραφή και το αντίστοιχο πρότυπο 

σχέδιο. 

 

Τιμή ανά τεμαχ  διακόσια ευρώ & μηδέν λεπτά  (200,00€) 

 

ΑΤ   9 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΗΣ  (ΟΙΚ)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 

Κατασκευή λίμνης δρόμου 3000 μ. με φυσικά εμπόδια, πλήρης κατασκευαζόμενη σύμφωνα με την 

αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το πρότυπο σχέδιο της μελέτης διαστάσεων και μορφής 

όπως ορίζονται στα σχέδια και τους διεθνείς κανονισμούς. 

Αναλυτικότερα προβλέπονται, μαζί με την αξία όλων των  απαιτουμένων  υλικών  και      μικροϋλικών 

επί τόπου, οι ακόλουθες εργασίες: 

1. Εκσκαφή, μόρφωση  και  συμπύκνωση της σκάφης, βάθους και διαστάσεων όπως φαίνονται στο 

σχέδιο και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής. 

2. Στρώση θραυστού υλικού της Π.Τ.Π. 0180  τελικού  πάχους  όπως σημειώνεται στο        σχέδιο. 

3. Διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος Β160 στη σκάφη. 

4. Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση του ξύλινου εμποδίου. 

       Δηλαδή όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία  για      πλήρη και 

έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική  περιγραφή και το αντίστοιχο πρότυπο 

σχέδιο της μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμαχ  χίλια τριακόσια ευρώ & μηδέν λεπτά  (1.300,00€) 

 

ΑΤ   4.9 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΥΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ (ΝΕΟ)  (ΗΛΜ)  
 
Κωδικός αναθεώρησης :  

Αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση στύλου με προβολείς. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη εργασία για 

την μεταφορά του στύλου σε νέα θέση σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης και τα απαραίτητα υλικά για την πλήρη 

λειτουργία των προβολέων στη νέα θεση. 

Τιμή ανά τεμαχ  πεντακόσια ευρώ & μηδέν λεπτά  (500,00€) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Ά 1: ί  ύ ...  
 

 ύ ό  ή ή ώ (..) ά  ύ  ύ 

ό   έ έ έ  ά  ί  ί  ό 

 ά  έ,  έ  ί  ά  ή 

ή  ό   ό ά ύ,  έ έ  

ύ,  ά, έ, έ έ    ύ ό  ί 

ώ    έ ί .  

 

  ά  έ,  έ  ύ   ή , 

ό  

 ά  ά ά:  

 Ο Ν.4412/2016 

 Τις σε εκτέλεση του ανωτέρου Νόμου εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας 

και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του 

έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

Ά 2: ί  ή ύ.  
 

 ό ί  ό ί ί ό  ά  ύ  ή 

ή  ύ έ.  

 

Ά 3: ύ ή έ  έ.  
 

3.1  ά έ  έ  ά έ  ό  ό  έ  

 ύ   ά  ύ   έ  έ έ.  

ά ί  ή ύ   ή έ  έ.  

 

3.2 ύ   ά ύ   ύ ά,   ή   

έ έ ώ    ό  ή  έ, ό  

 

ύ ί  ά  ή έ ί ό  ί  

 ά ό  ά ό  ύ .  

 

 

3.3.  ά ί  ή  ό ύ   ή   

ί  ί ώ  ά   έ  ώ  

ύ   ό  ύ ή,  έ έ   ά 

έ ά ύ  έ.  

 ά ύ  ύ  ή  ά ό  ά, ά  

 ή  ί ί   ή  έ, ώ     

ά  ό  έ ή .  ά ί ί  ά,  

ί  ί  έ  ά  ή  ί έ ό 

ύ.  

 

3.4  ά έ  έ  ά έ ύ   ά   

ά έ  έ έ ώ   ό ά ά  

ά  ή   ύ ό  ό.  

 ό  ί   ύ ύ  έ  έ  

 ύ  ώ ώ ό  ί ά,  

ό, ώ, ώ  ύ  ό  έ, ό 

έ ά  ό  ί.  

 

3.5 ά ί ό  έ  ί ά ύ  ή  
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ί  ό   ή  έ  ί ό  

ί  ύ  ά ό  ί   ί ά  

ά  ή.  

 

3.6 ή ά  έ ί  ή, ί  ά (ά,  

ί ...),  έ ό ή ί ή ά ά   

ά  ί,  ώ ί, ύ  ά,  ί ί 

έ    ή.  

 

3.7 ή ύ ή ή έ  ό  ό ή   

ί ή   ί ί  ί  έ ή ό  ύ 

 ό, ύ ά  ό  ά.  

 

3.8  ά ί  ά ά  έ  έ ό  ύ έ  

ί  ά ό  ύ ά  ή ί,  

ώ  ά ά έ  έ  ί ύ ό 

ά   ί   ύ  ϊή Έ.  

 

3.9  ί ί ά,   έ ή ύ  

ώ,  ά έ ό  ά ύ   ό  

ί, έ    ά ί έ ύ  ί  ί  

 

3.10 Οι λοιπές γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, που δεν περιγράφονται στην παρούσα, ρυθμίζονται 

στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 

 

Ά 4: έ έ  ύ.  

  έ ό ύ  έ έ έ  ί ά, 

ό, ώ, ώ  ύ.  

  ύ  ώ ώ ά ό, ά, ί  

ά ό  ά έ  ί ή  ί   ό  

ύ ... ή   ό  ί  έ   ό έ, ύ έ ά 

ά  ό  ά  ί   ύ ...  

 ά ί έ   ή  ή ή  ά   

ί  έ έ, ό  έ ά  ί 

ά  ί.  

ί ό ό  έ  έ  ύ ύ ό  

 ά  ώ  ύ,   έ  ύ ί  

ά.  

 

 

Ά 5: ύ   ή έ.  

 ύ  ύ ή έ, ί  ό 5% ί  ί  ύ 

ί , ύ   ά 72  .4412/2016.  

 

 

Ά 6: ύ ή  έ.  

 ύ   ή  έ  ί ύ  ό ί  ά 135 

 .4412/2016.  

 

 

Ά 7: ί.  

1.   ά  ό έ, ί ή ί εκατό ογδόντα  

(180) έ ό  ή  ύ.  

 

2.  ί έ ί.  

 

3. έ έ ί  ύ  ύ ό   
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έ ά ή , ύ   ά  ά 4 

 ά 147  .4412/2016. Τυχόν παρατάσεις στις προθεσμίες του έργου ρυθμίζονται από το 

άρθρο 147 του ν. 4412/2016 

 

Ά 8: ό (ά) ή  έ.  
 

8.1  ά ύ  ά  ά  ί ό   

 ά ό ό  ό έ  έ ώ  

ά  ί  ή ώ, ώ ... ό ί ή ί 

 ύ   ά ύ  ά, ά έ ό ώ  

 ί έ ό ή 'ό ό  ύ ό  

ά ή έ,   ό ή  έ.  

 

8.1.1 ά  ά  ά  ί ό, ό   έ ά   

ή,  ί έ ί  ή, ώ   

ί  ά ά, έ  ώ  έ ί  

ή,  ί  ή  έ.  

ί ά  ά  ά  έ  ί ά   

ό,  ό έ έ ί ό ύ ά ή  ά ώ.  

 

8.2  ό (ά)  ύ ά ό  ά 145   

.4412/2016,  ά:  

 

8.2.1 ή ά   ύ  ή έ  έ   

άή   ό  ύ  ό   ό  ύ 

 ί ί.  

 ά ά  ί ή   ύ  ό ί ή  

ό  ά  ί ί   έ  ά ό.  

 

8.2.2 ύαι  ή ό,  ά έ  ή ό ά  

ί ό ό  ά,  έ  ί έ   έ ώ  

(ό ί - ά) ό  ί ώ  ύ  ύ 

ύ.  

 

8.2.3 ή ό  ώ ώ  έ  ά  

ό  ά , ά ά ό, ή  

ή  ό   ί  ί, ή   ί ( 

 έ  ό).  

 

8.2.4 ί  ό   ύ  ί ..  

* ό έ έ  

* ή ό ................... 3  

* ή ά ................... έ έ  

* ό ή ό ................... 3 ά ά έ  

* ό ό ά ό έ 3/4 ..  7  

ί ά έ  έ ά έ  ά.  

 

 ό  ί έ  ύ  έ ύ ώ   

ά ή ά  ό ή .  

 

8.2.5 ά   έ   ά  ά (ό ί)  έ   

έ ά ί  30 έ,  ά ά έ ό   

ί (   ϋό ό  ί ί ό  ό έ).  

 

8.3  ά  ά ί  ύ  ύ ό ά  

 

ό   ύ ό  ά  ά:  
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8.3.1 ά ή ά (PERT - CPM), ( ί).  

8.3.2 ό ά (GANTT)  ύ ό  ύ,  ά  

 ύ ά ό  ί ί έ  ί  

ό  ά ά ή  ά ό, ώ   ύ  

ό ώ  ί ά ή.  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 145 για έργα πάνω από 1 εκ. € απαιτείται το διάγραμμα με τη μέθοδο 

δικτυωτής ανάλυσης 

 

8.3.3 ό  ή ή ά ( ί).  

8.3.4 ί ' ί ί ά (.. έ, ώ ... ά   

 ύ  ί  έ)   έ ά ή ή  

ώ  ί ό ό ώ   ύ  έ ( 

ά ί .. - .., έ, ό ώ,  

έ, έ, ... ...   έ  ί  ί   

ό έ  ή).  

 ό ί  ύ   ί ή   ή  

ή ώ  ώ   ύ ά ή    

ώ ά  έ  ώ  έ ό.  

 

8.3.5 ί ύ ύ ύ  ά όή  

  έ.  

 

8.3.6 ί έ ύ ύ   ό  ά ή.  

 

8.3.7 ή έ   ώ  ά.  

 

8.4 ί ό  ό έ  έ ί έ  έ,  

 ύ  ί ί ί ό  ί  ά  ά 

ή ά  ά . 2  3.  

 

8.5  ά ά  ή  ύ  έ  ά έ (15)  

ώ ώ  ά   ά  έ  "ά 

ή  Έ".  

 

8.5.1  ά ό   ί  ό ό έ  

 έ έ ί   ί  ί  ί.  

ί  έ  ά ύ   ί ό ό ί  

ά  .2  3.  

 

8.5.2  ί ή  ί ί  ά    

ί,  ά  ά .5  ί   έ  

ά  ή έ.  

 

8.5.3 ά ή έ    ά, ή  ή ά ά   

ά, ά  ί  έ  έ ό  ά 191  

.4412/2016.  

 

8.5.4 ά  ή  ά  ί ί ό ό ή,  

ή ό   ή, έ  έ (15) έ ό  ή .  

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου.  

 

8.6.1 ά  ά ή ό, ύ   ύ, ί  

 ά,  ό  ί  ί   ί  

έ  ώ,  ά ί  ά  ί ί έ 

ό  ί  ί  ό  ώ   ί ή ό   
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έ ά ή  Έ. ί  έ  ό  

ό ή.  

 

8.6.2 ί έ  ά ί ί   ά ί έ ό   

ά  ί   έ (5) ί:  

 

 

 

 

8.6.2.1 ί  ά (GANTT), ό ό ή  

ύ   ή ά  έ  έ  ί  ώ  

έ   έ έ (έ ό).  

 

8.6.2.2 ί  ύ ί ή  ή  ή ή  

ή,  ώ  έ ί  έ έ, ή  

ά  έ  έ, ό  ί,  ό ή  

ύ ...  

 ά ί (ά ί ή) ί ά   έ  

 ί  ώ  ό,    ύ   ί  ά 

  ά  έ ά  έ. ό ή  

 ί  ύ  ά  ό  ί,  ί  ή 

ή, ή  ά.  

 

8.7  ά, ύ έ  έ ή ό  ή  ύ   

ά   ά ό  ί,  ί  ά  

ώ  ή ί ώ, ύ  ά,    

ά  ή ά   έ  έ (ά 145 . 4  . 

4412/2016).  

 

8.8  ά ί έ  ά  ή ά ή  έ έ  

ί  ά  ή ή ά  έ   

.8.3.3.  ί  ί  ί ύ   ά:  

1.  ό  ό ώ, ί  ί έ   ύ  

ό  

2.  ό  ή ά, ί  ί   έ   

έ ή.  

3.  ό  ή ά, ί  ί  έ  

 ί ή.  

4.  ό  ύ ώ, ί  ί  έ έ  

(  ί ή).  

ί  έ ά ή  ά  έ έ ί  ί   

έ  .7.3.4 έ   ί  ώ ώ  

ώ  έ ί έ  έ ή.  

 

 

8.9  ί ά   ό   ί  ή   ή  

ί   ύ  ά ί (ό .. ά ή  

ώ  ώ ί έ έ  έ ί  έ  έ 

...)  ί ά   ί ή ό   

ή  ά ή ί, ό  έ,  ύ ά   

έ έ  ά.  

 

8.10  ί ά ί  ύ έ  

ά   ώ  έ ό  ί  

ά (ά, ύ  έ)  ά έ έ  

ά   ί  ύ ό  έ  ά ά.  



 32 

Οι απαιτούμενες αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα την παρ. 2 του 

αρ. 145 του ν. 4412/2016 

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος με την υποβολή του χρονοδιαγράμματος 

κατασκευής του έργου, να υποβάλλει το “Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας” (ΣΑΥ) και τον 

Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) για έγκριση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην 

αριθμό ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002, Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού 

κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων, απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

o Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο. Το ΣΑΥ 

αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την 

εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Ο 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την 

ολοκλήρωση του Έργου στον κύριο του έργου, ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα 

πραγματικά στοιχεία του έργου όπως αυτό κατασκευάστηκε. Μετά την αποπεράτωση 

του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου.  

 

Ά 9: έ ή.  

 ί  ί έ  ή ή ί ί  έ 

ά  ά έ ή  έ ώ ύ   ά 148  

.4412/2016.  

 

Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με το αρ. 147 

Ν.4412/2016 

 

Ά 10: έ ή - ώ.  

 ά  ά έ  έ ύ ή έ ό  

ύ ώ, ό  ά ί  ί έ,   

ή  ί έ  ώ.  

ό ή,   ύ '  έ ί, ά ό ό  

ά έ  ό  ή  έ.  

 

 

Ά 11: ό ύ - ή  έ.  

11.1. ό ή  

 ό ή ή  έ ύ   ά 171   

.4412/2016 ί  έ (15) ή ί ί ά   ά.  

ά  έ  ώ  ά  ί ή ί ί 

ί  έ.  

 ά ί έ  ί ά  έ ά  ό ή  

  ί  ά ά   ώ  έ  ά ά ά  

έ ό  ί ή ά ί, ό ό  ί ώ ό ώ 

ί   ί έ  ό ά 157  .4412/2016.  

Λοιπές λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής 

συντήρησης ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 171 του ν.4412/2016  

 

 

 

11.2. ή  έ  

Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 του ν. 4412/2016.  

 

  ή ή  έ, ύ  ά 169  .4412/2016 ώ   

 ή  ή ή, ύ  ό  ά 170  172 

ί  .4412/2016.  

Σε ότι αφορά στην απόσβεση των δικαιωμάτων του αναδόχου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 173 του 

ν. 4412/2016. 

 

 

Ά 12: έ  ώ  έ - Ώ ί.  
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.   ή  ά   ά ί ό έ ό ί ό 

ή  ύ  ί  έ,  ώ  ώ ώ έή 

, ί ό ά  ά ί έ ή ώ, έ ή ή ή 

ό ϊό ή,  έ, ά, ί  ή ώ, 

ύ ύ ά ύ, ύ, ύ ύ, ώ,  ό 

ά ύ ύ  έ  ή,  ό  ά 

ί,  ά  ώ ώ,  ό  ά  

ά,  ί, ό  ό  ώ  ύ  ύ ά  

ά ό  έ ...  

. ώ ό  ύ  ί  ή  έ  

ύ   ά ύ ή Ωί, ή ό  ά. 

Ό έ  έ  ί  ώ  ί. Έ,  ί   

έ  ύ  έ ί ή  ί  ά  ί,  

 ί έ ...  ώ  έ έ   

ά έ  3 ά έ   ά ά  ί 

ώ  ά  έ  ά 8.  

 

. ί   ή  ά ,  ά ί ό έ ό ί 

ό ή   ί   έ ί  ί  ύ  ό  

έ  ά  ό έ  ώ  ή ά ή,  

ί ά ή ό, ύ  ά  ί,  ό ή  ό 

ώ,  ό   ό  ύ.  

 

. ό   ή  ά   ά ί ό έ ό έ 

ή,  ό  ί,  έ ά  έ ώ   

ά ί  έ,  ί ά  ά  έ  έ  

ό ά ύ  ά  ύή .  

 

. ά  ό  έή   ά ή ί  ά  

ό  ύ,  ά ό ό  ύ   ή όή  

  ύ.  

 

. ί ό, έ  ί  ί   ύ ί 

ί,  ά ί ό  ί  ή ί έ   

ό 24 ( ά),  έ ώ  ώ.    

ό ή ή ί,  ά  ύ ί ί, έ   

ί ό  ί  ή ά  ή  ά  

ή ό  έ  ή  ί έ ή έ ί.  

 

 

 

Ά 13: ά έ Κί.  
 

13.1  ύ ί ή  ύ ώ ή ά   

ί   ή  έ ά ί  ύ ά  

έ ό ό  ά (ί ί ή)  ό ό  

ί.  
 

13.2  ά ί έ ά  ά έ  ώ   

ί  έ   ί   ή  ά  

ό  ύ ώ ά, ώ, ώ  

ί  ά .. ύ  ά 9  10       

ή έ έ ό ή ό έ ώ,   

ί ί   ά 5/30428/1980  5/30058/1983   

 ( 589 /8  121/83) ώ  ό   ό   

 

ή ί  ό,  ή  ά  ά  
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 ό  ά  έ ά  ά  έ   ύ,    

ή ή  ώ   ό. ό έ  ύ  

ά  ά  ά ύ ό  έ,  έ  ώ  

ύ ά.  

 

13.3  ί   ά έ ώ  ή ό   

έ ή ή 30€  ά ώ έ ή, ή   

έ  έ  ά.  

 ί   ά  ί  έ έ  ά  

 έ έ,  ί ά ό  ή   

ώ  ό ό  ί ά "ί ί έ"  ί 

ά   ί ώ  ά ύ, ί  

 έ  ή  ά   ό  ό,  ί   

ύ   ί ή  έ έ  ύποινική και αστική 

   ά ύ   ί ό  έά  ή.  ά   έ   

ά  ό ί ί ό  ό .  

 

 

 

Ά 14: ά  ί.  
 

 ά ί  ά, ί ί ί,  ά έ ά  

έ  ώ  ί , ώ   ί  ί ά 

ά  ώ (ό  ί  ώ έ,  έ  έ,  

ό ώ,  ί ώ ά  ώ ...), ό .. 

ή ύ ή ώ ά ή ά ώ  έ ή ύ.  

 

 

 

ί έ  έ ό  ό  ί  ί ό ά ύ ό  

ί   ί έ ί  ή  ώ, ώ  ί  

ή  .  

  ό ό έ έ,  ό   ό έ,  ώ 

 ή  ώ   ά  ώ  ά ώ 

έ  ύ.  

 ί  ί ύ  έ ώ ά ή ά,  ά 

ί έ, ά ά ό ό   ό έ,  ά  ί 

ύ, ί ... ή   ή ά ό ά.  

ή ί έ  ί  ό  ί,  ό  

ά  ή έ  ύ, ί ή ί  έ  

ί.  

 

Ά 15: έ ί  ώ  ί ή ύ  

..Ω. ...  
 

. ά ί ί ό ώ, ή ώ έ, ί  

...  έ  ύ  ί ή  έ ό ά 

ά ά ύ  έ. έ ά ί έ,  

ώ, ά, ά έ, ί ώ ώ ή ώ  

ή ώ ύ ό ά έ, ί ύ, ί ά 

ή ή ύ, ύ, ό ...  

 

 

 ύ ί ή ί   ύ έ, ή,  

ά, ί ...   ί  ά ί ά ύ. Ό   

ί ί ό ί ή  ώ  ή   
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ά  ώ (.. ό ί ά ή ή ά  ό), 

 ά ύ  ό  ά ύ ήή  ί 

ί ί.  

 

. ή ί,  ί ί  έ  ό ή  ό    

ί ί ό  έ ή  έ  ύ ύ  έ, ύ  

ά  ά,  ί ί έ   ή  ά 

.  

 

. ί ί  ό ό  ά ί ί  ί ή.  

 έ  ί ί ί  ά, ά ό  ί 

ί ή ά ί,  έ  ώ   ό ή  έ 

ή ώ έ (ώ, ί, ώ) ή έ   έ.  

 

.  ά έ  έ ό  ό  ά ή  ύ ά  

 έ  ά ' ά, ό  ί ύ    , ή 

ύ ... Έ,  ί ά, ά   ί ή  

έ   ύ ό ό,  ύ ό  ό ί ή 

ύ, ί ή   ί  ί   ό ύ ή  

ά ώ ...  

 

.  ά ί έ  ί   ί  ά ί,  

ύ ή Ωί ..   ί  ά    

ά ί,  ύ ά  έ  ώ ώ ί  

ύ  ά ή ί ίή   ή ή  

έ  ά  ί έ  ό  έ   

ή ώ ά ύ, ό ώ ... ί, ό 

ί ά  έ  έ  ά ό  έ   ύ ά  

ά   ά ώ.  

 ί  ό ύ έ ά,  ύ ή  ά.  

 

 

Ά 16: ί  ύ ό  ί ή ά ό.  

 ά ώ   ί  έ ώ ό  ί  

ή ό ά ή  ύ ό  ύ  έ  ί   

ά  ύή .  

ί, ώ   ύ   έ  ό ί (ώ-  

 ...), ί έ  ά έή  ώ, ώ   ά 

έ ό  ί  ύ ό  ί ή ά ό.  

ά  ί ό  έ  έ    ί ή  ά  

 ώ  ώ ή Ωί   ά  ή ή  έ 

 ή  έ.  

 

 

 

Ά 17: ί ά - ά.  
 

.  ά ί έ  ά  ύ  ά  

ά, ό έ, ά  έ ά ύ ό  ώ   

ί ό  ί   έ  έ,  ί  ύ  ά ά 

  έ  ί ό ί ή ή ά έ ή  

ά, ό ώ, ύ ύ  ά ή ά έ 

ώ ό ά έ ή ά έ ή ...  ί  ά 

ύ ή έ  ή ώ ή ώ   ά ί.  

 

.  ά ί έ, ά  έ  έ,  ώ  
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ή   ύ . .. 2-2/0/3/192/.213/5-12-75   ύ 

ή ί.  

  έ  ή  ύ ά  έ  

ί (ί ή Λασιθίου)  

 

.  ί ά ή ή  ί  ύ ά,    

έ ό  έ έ  έ (ή ό ό έ ό  

 ί ή ),  ά, ά ό  ή  

ύ   ύ  ύ ' ό, ί έ   

 

ή  ά έ ή  ό ά  ά   

ό  ό  ά ,  ά , ί  ύ ή 

ή ί ή ά ί.  

 

. ί ή ή ό  ά  έ, ά  έ   

ώ ώ,  ύ  ί  ά ώ   

ό έ (έ ό έ  έ  έ) ή  ό ό 

ϊό ά.  

ή έ ϊό ώ  έ  ί  έ    

ύ ή ό  ά   έ  έ  ό 

ώ   ί.  

 

. ά ί  έ  ί ό  ά   ό ά  

ή ή ή ώ ώ ά   έ  ώ.  

 

 

 

Ά 18: έ ώ  ό.  
 

18.1  ώ  ό   ά ί ή  

ά:  

 

. Ό  ά  ύ  ύ Ό  ί.  

.  έ ί   ή  ί  έ ...   

ό   ά 1  ύ (ύ ά  ί  / ί).  

 

 

.  ή  ή  ά ί ώ ώ   ύ  

  έ  ώ  έ  ύ ύ. ί  ό 

ά ί ώ, ή ά  ί ώ ί   ή  

ώ ώ ώ.  

 

ί ώ ό  ί  ά ί έ  ί  

 ά ί ό ή ά ά ό  ό έ, 

ά ό  ί  ί  ύ ό  έή ,   ά, 

 ί έή , ί έ  ό  ί,  έ,  

ό ...  έ έ ή έ  ί  ί, 

ά ό  ό έ ά   ί  ί    ί 

ί ί.  

ί  ά ί έ  ά ,  ί  ί  

ώ ώ ά. ί ό  ί   ί 

ί έ ή ί  ά ή ή ώ  

ί  έ ή, ώ ά   έ ί ό ό 

 ί  έ  ά ό    ύ ή  ά 

  έ  έ  ί ώ   ί.  

 

.  ά ί έ  ώ ά  άή   ί  
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ά  ί  έ,  έ ί  ί   ά  

ά  ί (...).  

 

.  ά ό ά ό Έ, ύ    

ό  ό ISO 10005: 1995   ά ά ό  ώ  

ά ό,  ί έ  ά ό ύ ώ ό  έ  έ, 

  έ ί  ώ ύ ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του 

ν. 4412/2016. 

 

18.2 Ό  ά   ή  ά ώ  ό ή  

ά  έ ά  ά ά  ύ,  ί   

 ώ Ό ά, ά ό  ά  ύ ό έ 

ί ό  έ ά   έ  έ.  ό  

  ή  ώ ώ, ό   ύ    

ή ή ί  ί, ά  ά  ά 7 ί 

έ  έ.  

 

18.3  ά έ  ί   ή  ά ό  ά  

 ύ ό  ό   ή  έ έ  

ί  ό  ά έ  έ, ύ   ά 138  .4412/2016.  

 

18.4  ά έ  ώ  ί  ά  ά  ί  

ώ  ί ί,   ά ό  ά έ, ώ   

 

ί  ί ά,  ή ά ή έ ώ ή  

ά.  ί  ά ί ύ ή έ  ή 

ί   έ ί.  

 

18.5  ά ύ  έ, ί ί ί, ό ί  

ί  έ ί  ό ί ή ό ό ί  

 ά   ώ  ά ί ό ά, ύ,  

έ ...  ή  ί έ ί  ά ί ή '  ό ...  

ί ό  ά  ί  ό  έ ί    

έ ά  ί, ί ί ό ί ό ώ ώ 

ώ ώ ...  

ί  ώ ά ό  ό έ ' ό ά, 

έ ...  

 

Ά 19: ή ά - ά - ό ώ  
 

19.1. ί - ί.  

 

.   ή  ύ,   έ  έ, ώ ώ ί-  

 (ή ή έ) ή ί ...,  ί   ώ 

 ά έ ί ή ί.  

 έ  έ  έ ί έ   ά.  ύ - 

έ έ ά  ό ώ  ί (ό 

ύ, έ  ή ύ, ά ώ ...) 

ή  ά.  

 ά έ  ί     ή  ά έ 

ώ ώ, ί  ί, ί  ά  ή έ, ή ό  

ή ό  ή ύ ή ί.  

  ί ή  ί  ά ί έ   

ώ ά ά  ή ώ  ή  ό.  

Έ  έ ά  ό   ή  έ έ  ά 

ό  ύ ό ή ό ό ά   ή ό 

ά ή ά ί  ώ ώ   ί ί ή   ί ή 
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ά ά   ή ώ  ό   ό ύ   

ύ ί ύ ά έ ώ ( ό ά ύ 

ή ό ί   έ ύ  ύ   ό  

έ έ  έ) ύ ύ ό ό  ύ  ί  

ά   ί  ά.  

 

.  έ  ά  ό ά  ά ή   

ή  ώ έ   ύ  ώ  ώ   

ύ ό ή ή.  

 

 

 ά   ί ί ί  ή ά ί, ό 

ό ό ώ, ή ώ ώ ί, ά ώ ί 

ή ί, ά  ί ή ά  ό ύ ...  

.  ά έ έ  ύ   ά ό   ύ   

έ (ό, ή ά, ό ...)  ά ί 

ώ  ί  ί, ί ύ ό   ή  ύ, 

έ  έ   ύ  έ έ  ώ  ό 

ά. ή έ ί ό  ί ά  ά ό ή 

 ύ, ά ό  έύ. ώ,  έ έ ώ 

ί, ή ύ ά ά  ή ό ώ, έ  ά 

ώ ύ ό ή  έ,  ή ά ά έ.  

 

 ά ύ ή έ  ό  ά  

ή ύ .  

 

19.2. ά ώ ά ά.  

 

.   ή  ύ   έ  έ ί ώ  -  

ά, ώ,  ί   ώ  ά έ ά ή 

ί.  

 έ  έ  έ ί έ   ά.  ύ 

έ έ ά ώ ά ή ά  ά, 

ό ώ  ύ ..., ί έ  ό.  

 ά έ  ί    ή  ά έ ώ 

ώ,  ί  ύ ό ό  έ, ί  ί, ί  ά 

 ή έ ή ό  ή   

ά ή ύ ώ ή ώ ά ή ί. 

  ί ή  ί  ά ί έ  

ώ ά ά  ή ώ  ή  ό. Έ,  

έ ά  ό   ή  έ έ  ά ό 

 ύ ά ό ύ ή - ύ ά ή ί  

ώ  ί ί ή   ί ή  

ά ά   ή ώ  ό   ό ύ   

ύ ί ύ ά έ ώ ( ό ά  

ύ ή ό ί   έ ύ  ύ   

ό  έ έ  έ) ύ ύ ό ό  ύ  

ί  ά   ί  ά.  

 

.  ά ώ  ί ά  ί  ί   

έ ή ί  ό  έ ί.  

έ  έ (5) έ ό  ί  ά  έ ί 

έ ό.  

 έ,  ά ό ό ό 20 έ έ ό   

ί  έ,  ά  ί:  

 

- ά ά  έ ί  ί  ά έ -  
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ή   ύ.  

- έ ή  ά, ό ό ί  ά ό  

ό ώ ί  ά ό ύ ώ  ά  ί 

ά,  ί  ί  ί  ή ό   

ά  ώ ή.  

 

.  ά ό ί  ' ό  ά έ  έ,  ί,   

 

ό  ί  ύ έ, ί  ί  ά  

 ά  ή  ά έ ή ό   ί ά ό  

ά ύ ά ή ί  ί  ί ί ά.  

 

.  έ  ά  ό ά  ά ή   

ή  ώ έ   ύ.  ά    

ί ά ί  ή ά ί ό ώ ώ 

ί ή ά ή ί.  

 

19.3. ό - ί ώ  

 

ύ   ό    . 36259/1757/103 «έ, ό  ό  

 ή ί  ή ό έ, έ  ί 

()», ύ ό  ί ή , ώ  ά ά ά  έ 

ί ά  ά ώ ή, ό ί έ ό  

ά ά  ύ  ή  ά  ώ ό  ί έ  

ή.  

  ό ά (ό ό έ, έ  ί)  

ά ό  ή ,  ό,  ά ή  έ ά ό  ί 

ί, ώ   ά ό  ύ ό  ή ά  

ί  έ ί  ί έ, ό  ύ 

ό ά έ ά,  ά  έ ί έ   έ 

 ώ  ί ύ  έ ό ύ ή 

ί .  

ά ύ   ά 7   ά  ύ :  

«) Ω   ό έ:  

.1)  ί  ί ώ ώ  έ ό ό έ:  

ί ά  ό  ό έ  ώ ό  έ, 

ύ   ό  έ ά  ί ί, ί 

ά  

 ό  ύ ά  έ  

.2)  ί  ή ή ή ά έ ώ ώ ή  

ώ έ  έ ό ό έ:  

ί ά  ό  ό έ  ώ ό  έ, 

ύ   ό  έ ά  ί ί ,ί 

ά  

 ό  ύ ά  έ  

.3)  ή  ή ή ή ά έ ώ ώ ή 

ώ έ ά ό  ά  ώ ί  ί  

έ,  ί  έ  έ, ί ή  ή ό 

έ ύ ή ί, ό έ  . 3, (. .3)  

ό ά.  

4.   ή  ώ  έ ό  ά     . 3, 

ά  

 ή ώ ύ   ί ά ί ή ί.»  

 

 

Ά 20: έ  
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.  ί ό  έ  ώ   ύ ό  ά ί  

ύ   ό ί έ 2016 (-2016)  ί  

έ  έ ή ή,   ί  ί 

ύ.  

 

.  ή ή  ά ή  ί ί  ή 

ή ώ ί ή 15 .  ί 28 ώ.  

 

. ό  ό  έ  ά   ί   ή  

έ ή  ί  ύ  "ό ί έ - 

2016''  ί   ...../.3328/2-6-2016 ό   ( 

1561/2-6-2016).  

 

. ί ό   ί  ά  ά  ό ώ 

(ώ ή ώ),   ή   ί  

 ά έ  έ, ό  ί ό ύ   ή  έ 

ή  ύ   ύ   ά  έ ύ 

έ.  

 ό ά   ή ά ί  ά:  

)  έ  ύ  έ ύ  έ,   ί    

ά ί ή  έ,  έ ό  έ ή 

έ ( ί  ή ί : ύ ύ, ί ί, 

ί  

ή )  

)  έ  ύ ό ά έ, ό  ά ώ  

ό ή, ή, ή, ύ, ύ, ή  ί  

ύ ό  ά.  

) Ό   ί  ά  ά ί ά ό  

έ (ώ, ώ, ώ,  ώ ή 

 ώ ) ά   ά  έ   ό έ  

έ.  ό ά  έ  ύ  ή  έ   

ά.  

 ό  ί ύ έ ή C16/20  ώ,  

ά  

 έ  ά έ ύ  έ ά ί,  ά 

έ ό  έ, ά   ή  ή  

έ,  ί ό  ί.  

)  έ ύ  έ  ί ό ά ή έ,   

ί  ή  ό.  

)  έ  ί ά  ό έ ύ έ,    

ύ  ό  ί "ή" :  

. ό C16/20  έ ό ύ ί  30 .  

.. ό C16/20  έ ό ύ ί  16 .  

... ό C 20/25  έ ό ύ ί  16 .  

)  ό  ά έ ύ έ  έ  ύ ί έ  

ύ ά  ή ό 3 έ 28 έ  ί  ύ  ό 

ά (έ 3, 7  28 ώ).  

  ί ί "έ έ" ύ  ύ  

ί έ ύ έ  ί ή έ (  

έ έ έ ί ό ά ί ή έ), ' ό ά 

ύ  ή  . 22.9  ' ό έ  ί ή ή 

' έ  ό  ύ  έ (ό  έ ώ, 

έ ).  

 

 

 

 ά ί ό   ί έ έ ύ έ  έ  
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ί έ ί ή ό  ό  έ ά  έ. (1) Έ  

ό  

 ό  έ  έ  ή έ  ί  ά 

ί ή  ά ό έ,  έ  ά ά 

  

ά :  

-  ό ί ή  

-  ό ό  ί ή  

-  ί   ό  ύ  

-  ό  ό ή  ί  ό ί  

-  έ   ί  έ  

-  ό  έ  ά έ  

-  ό ώ   ή έ  

-  ή ή  

-  ά  έ  ή  ί ό ό  

-  ύ   ί ή  έ  έ ί  

-  ά ό  έ  

-  έ ά ώ  

-  ή έ  

ί έ  έ ώ   ύ ά  ά  ί  

έ  ά   ή:  

- Ώ ί  ί έ  ά  

- Ώ ώ  ώ  έ  

 ό ό  έ  ό (/) ύ  έ   

ί  ί ή  έ ό   ί C16/20  

ά, ( ό ύ   ί  ό   ά ό  ή) 

  έ  ί  0,60.  

 

ό ώ  
 

 ά ί,  έ  ό ί ό  έ 

ό έ ύ.  ό ώ ά  ά, 

 ό  

ό,  ό ί:  

 

) ί   έ ή  ύ ά  ά  ώ,  

) ά ί   ύ ό ά ί, ώ    

ό  ί ό ί  ό,  

)  ύ ή, ώ   ή  ί ό 

ί  

 ό,  

) έ  ή  ώ. ά   ί   ί  ά  

ό ή  ύ, ά   ί ό,  

) ώ έ  έ ί ώ ό  έ,  

) ί  ή ύ ύ,  

) ή ώ ί. ί ά ή ή ή 

  

 ί   ό ό,  

)  ό ά,  ύ ί,  

)  έ έ,  

 

) ή, ί, ή, ί,  ή ή  ύ  

ή, ί ά  ό ή ή ή ά 

ώ  

)  έ  ή  ά ί,  

) έ ά   
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) έ έ ή ί   ό ή έ έ ή ό 

ή, ) ά ά ό   έ ό ό ί.  

δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Λοιπές λεπτομέρειες για το 

ημερολόγιο εργασιών ορίζονται στις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 146 του ν. 4412/2016 

 

Ά 21: έ ά ό ό.  
 

Ό  έ ά ό ό  ύ  ή ί έ-  

ί ύ ώ ή ό.  

 ί ύ  

)  ά ώ  έ ά ό ό  ύ   

ί έ  ή ύ ή ύ ή έ  ό έ 

(ύ BETOFORM ή ό)   ό ύ ί ώ, ί ί 

 ώ ή ά ά ί ώ ή έ.  

)  ί  έ έ ί ί  έ  ύ ό ό  

ή  ό έ  ό  ί,  ή έ 

ό  ύ,  ί ώ ώ ώ  ή, 

 ί  

ώ ί  ά   ύ   ύ ή, ύ  

 έ, ό  ύ ...  

)  ί ό ί ή  ά ύ  έ (  

ή  

ή ώ έ ώ  έ)   ά έ ό 

ύ,  ό    ή έ  ώ, ώ  ί ά 

ύ  ώ  ί ί   ό, ώ  ί  ύ 

ύ ί  ί ί ό  ώ ώ ό ό, ί 

ί  ί ί  ώ.  

)   ί ί  ό  ά  ώ ώ  

έ,  

ί  ά ύ έ  ύ  έ,  ό  

έ ά   έ  ή  ύ ή ί έ  

έ  ί  ή ή ώ, ή έ  ί έ 

.  

)  ά ώ ώ ί ί ό  ύ 

ά  

ά ή ό,  έ ό  ό ί:  

() ό  ά ύ έ ό-έ  ή έ  

ά.  

(.) ό ό ά ά ί ή έ  

() ό  

ύ ά  ώ (), ()  ()  ή  ό  

ά  

ί ύ ί.  

)  ύ ό έ ό-έ  έ  έ ή ό  

ά  

, ί έ, ή, ί, ώ  ά, έ  

ή,  ύ ά  ί  ί  ά  ώ  

ύ ώ  έ. 'Ό  ά, ύ   

ά, ύ ύ  ύ   ή  ό, ά 

 ύ  ή  ί  ύ,  ύ ά  

ή ώ  ύ   ί  ό  έ, ά ό  

έ   έ  ί  έ  ώ, ή 

ά,  

ή .., ί ί, ό  ά ί ό ύ   

ή  

ή ώ  ά ά,   ύ  ό ή  

ό ά ώ  έ.  
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) Ό έ ή ώ ή (ώ)  ά  

έ,  

έ  ύ  ί έ  έ ό  έ   

ύ ό έ ύ έ ό ά ύ   

ί ά  έ  έ ή  ύ   ί  

ί, ί έ ... ό έ  ύ ά.    

έ ή ί ί ό  ί ά ύ 

ή .  

ί έ ό,  ί ή ύ έ ό ό  ί 

έ  ί ά ί ό,  έ ό  ά  

ώ ό ό  έ ί    ί ό  

ό ώ ή ό  ή ή ί  ά ά 

ύ . ' ό  ά έ ά  ώ ί ή  ή 

ό  ό ώ, έ, ύ ώ ύ  

ύ ύ ώ.  

ί έ ό,  ί ή ί ί  ά, 

έ   ή ό  ή  ί  έ  ί έ  

ά, ό ί  ά  ά, ό έ (ί) 

ά ί 4,00 . ά  3 . ά. έ έ  έ  ί  

 ή  ώ  ί,  ί  έ  ύ ί ή 

ί  ή ώ ώ  ί ή (. PLI, ASTIK, PLAST 

I-JOINT, FLEXCELL ).  ώ ί ί  έ  έ ά 

ά ό   ώ  ώ.  

 

Ά 22: ί έ.  
 

ή ή  

 ά  έ,  ά  ί ύ   έ έ  -  

ό ώ, ύ  ί  ί ύ έ 

 έ έ  έ ή ά , ό ί  έ 

έ, ώ  ύ, ύ ύ έ.  

Ό  έ ί  ί, ά  ί  έ ί  

 ό,  ή έ ή ώ  ύ έ,  

έ   ά  ό   έ  έ ί  

ό.  

 

 

ά   ά ό  έ ή έ  έ  έ έ 

ύ ί.  

. ώ  

ύ   ό  ί ά  ί  έ.  

ά  ά ύ  ά:  

1. ά ά ή ά ά ά 300 . ή ή ό -  

ύ ή  ά ά ύ ή 1  

2. ά  ώ ά ά 1.000 3 . ό ή 1  

3. ά  ά ώ έ  ά ώ ά 300 . ή  

ά ύ ή 1  

4. ά έ  έ ά 200 . ά ύ ή 1  

5. ώ ώ ά 200 . ή ά ύ ή 1  

. Έ ή ί  
 

 

ύ   ό  ί ά  ί  έ.  

ά  ά ύ  ά:  

1.  ή ώ έ (έ), ί  ώ ά 300 3  

ή 1  

2.  ή ή ή ά ώ ώ (...4500, .. ά   



 44 

έ ...) ά 200 3 ή 1  

. Έ ό  ά ά  

ύ   ό  ί ά  ί  έ.  

ά  ά ύ  ά:  

1.  ή ά ά 300 3 έ 3  

2.  ή ί  ώ ά 500 3 ή 1  

3.  ώ ά ά 1000 3 ή1  

. ί έ  

ύ   ό  ί ά  ί  έ.  

ά  ά ύ  ά:  

1.  ί έ έ 150m3 ά ό 6 ί.  

2.  ί έ ύ  150m3 ά ό 12 ί. 3.  έ 

ή έ 20m3 ά ό 6 ί.  

. ί ά  

ύ   ό  ί ά  ί  έ.  

ά  ά ύ  ά:  

  ά ί ή ό  ί ή ά 10.000 3 ή ά ώ,  ό-   

ή ό  ί ά έ ό  ό ό, ή 1.  

. Έ ύ ί  

ύ   ό  ί ά  ί  έ.  

ά  ά ύ  ά:  

  ή  ά  έ  έ ά ύ ώ ί ή 

1.  

  

 έ έ ύ  ί  ή ή  έ  

έ  ό  ί  ώ ώ, ό  ύ 

έ έ   ύ  ή  ά ό  ά ό 

έ ό ώ.  

 ά ύ,  ύ   ά ,  ά   -  

ί  έ  έ ί  ό, ό ύ (2) ώ ό  έ,  

 έ,   ά  ί ά ύ  

 

 

έ  ώ ώ  ί, ή έ  

έ ό  ή,  έ  ί έ.  

ή έ ή ί,   ά ί  ά ί  ί,    

έ  ά  ί  ά ί ή ί, ώ ά 

ί  ό ά ά  ό   ί,   ί ό  

ά ή  ί ί ή  ί ό.  

 

Ά 23: ό έ  έ.  
 

23.1.  ί  ύ έ.  

 ό έ  ώ, ό  ή ό   έ ή ή  

ά  ώ, ί ί ί  ί  ί  

έ  ό  ά ύ έ ώ,  ό  

ό ή ώ   ό  ί ί  ύ 

ύ,  έ,  έ   ύ ό  ύ.  

 έ   ό  έ  ί  έ έ - 

ύ   ά.  

 ί έ  ί  ή ό ό έ -  

ή ί,  ή ί ύ ή ή  ώ, ί  

ά  ύ έ   ή  ό, ό ό ί ί 

ό  έ ό έ  έ.  

Ό  έ έ  ά ή ά ώ ώ  ί  

έ έ ά ό  ά   ί .  
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 ά ώ, ί ί ί,  ί   ή  

ί ό ώ (ή , έ, ό ...)  ό  

ή  έ,   έ  ώ ύ.  

 ά ί  ί ό  έ ή ώ  

ώ ή έ ό ό  ί  ί  ύ   ά 

ύ έ έ.  

 ί ί  ί  ί ή έ ό ί -  

ή ί  ' ί έ.  ί ή  ά έ ά ή 

ό   ί ί ί ί ί.  

 

23.2. ί  ό   έ έ ό  ί  

ί ά.  

 ό  έ   ί  ί  ί  ί ί.  

ί ώ  ί  έ  έ  ί  

  ή ύ έ  ά   ί   ώ ό 

 ώ ή  ώ ό  έ, ύ ...  

 ά ί  ί  ά  ί  ό - ό 

ά.  

 

23.3 ώ  ό  ά έ  ύ ό  ί.  

 ώ έ  ύ ό  ί ί ό  ά   

έ ή  ίή   ί ά  ί  έ ύ ό ί 

(ί)  ί  ά   έ ό   ί  

ή  ί.  

 

  ί ώ  ή έ ό  ά (  έ  

 ί ό  ό  έ),  ί έ ή 

ή, ί  ό ή ά έ ώ  ό,  

ή  ή ί ί Έ ή ώ ώ, ' ό 

ί ύ ά ό  ά  έή ,  έ  ί  

ί ό   ά (ό    ί  ή). ά  έ 

ά έ  ί  έ,  ί ί,  ά  

ί  ί   

ί .  

 ά ύ ί  ή ά  έ  ή  -  

ή έ  έ ό  ί ί  ί,   ί 

ή ύ ά.  ά  έ ί ά ά.  

 

23.4. έ ύ έ  ύ ό   ό  ό  

ώ  ώ  έ.  

 ά ί ό έ  έ  ά  ά ό  ύ,  

ί ό ί  ό   ή ύ   ό   ό 

 ώ  ώ  έ.  

 ί ά  ί ύ έ ό  ό έ,   

 ύ  ή  ά,  ί  ί ό 

ώ ώ, ύ   ό  ά 157  .4412/2016   

ύ ό  ύ.  

 

 

Ά 24: έ  έ  έ - ή  ί -  

ώ ί ί ί.  
 

24.1   ό έ έ έ ί ό έ, ά έ   

ά ί  ά ή ή.  

24.2   ή  ά  ύ  ά '   

έ ί ό  ί   έ  ύ ί 

ί  έ  έ  ί ά  έ.  
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24.3  ά  έ,   ό ά  έ  έ, ί  ί 

  

έ έ, ί ί ί:  

.  ί  ό έ  ά  ά  έ,   

ί  ώ ή ί  ή έ ό  ύ  έ  

ύ ή ή ό.  

.  έ  έ ί ό  ί ή έ  έ ά-  

ί έ έ.  

.  ώ  ά  ώ έ ώ   ά  ή  

έ ύ   ί  έ ό,    ί  

ά  έ  έ,  ύ ή  ά  έ 

ή ό έ  ό ...,  ή  ά  

ά,  ά  έ  ά,  έ  ί  έ 

(ό έ, ά ...)  έ έ  ά,   ά 

ό ά ά ί.  

.  ά ί  ό ύ έ ώ  έ  

ί  έ ' ί ό ώ  ό.  

 έ  έ ώ  ά '  ά  - 

έ ί ό ή ί  έ  ί ί.  

 έ ί ί  έ   ή  έ ί έ  

έ (10) έ ό  ή ,  ό ό  ί  έ  ώ.  

 ή έ  έ  ί ό  / ί ί , έ  

 ί  ύ, ί  έ,  ί ό  ϊέ  
 

 

 

ί   ί ά  ά   έ  ώ .   

ό ί ί  ί  ά.  

 ϊέ ί ί  ί  έ έ  έ  

ώ ώ.  

 έ  ύ  έ,  ί ή ί  ί -  

ά,  ά ί ή ά έ  ί  ύ, ά  

ά  έ.  

24.4 ή ί  έ  

ά ά  ή  έ, ό ώ ώ ά  ό έ  

 έ, ί ά ή ή ώ  έ ώ,  

ί  ή   έ έ  ώ  ό .  

 ί  έ  ό  ώ  ά  ά   

έ ύ ά ί  ό  ώ  έ 

έ.  

ό ύ ί ώ έ ώ έ  ί   

ό  ό ϊέ ή, ύ   ά  ά 144  

.4412/2016.  

 

 

 

Ά 25: ά  έ - Έ ί.  
 

25.1. ί ό.  

ώ ί ό  ά έ   ά  έ  έ  

ύ   ί   ά  ' έ έ ή ί ώ, ό 

ί  έ  έ   ό  έ έ.  

' ί,  ί  ά,  ή ό ή ί, ί  

έ ά  ά,  ύ  ά,  έ,  ί   

ά ί  ύ  ί  ' έ έ ή ί ώ.  

ί ώ, ό  ά  ί  ί  ί ί ή-  
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 ά  ό ό  ά έ  ί  έ  

ή έ ά, ί  ά έ   ύ  έ  

έ ύ   ά  ί, ώ  έ  ί ί ί  

ά ό  ά  ί, '  έ  ώ  '  

ό ή '  έ ή ώ έ (έ, ί, ώ) ή 

έ  ώ  ά έ.  

έ, έ  ά ύ ό  ά  ί  έ, 

ύ   ά  ί  ά  έ  έ 

έ.  

 

25.2. Έ ί.  

 ί ί  ί ί έ  ί  έ,   

ί  ή ή  ί  έ.  

 έ   ό  έ ό ά ό ό  ί.  

έ   ί ά ή  ί ί,  ί  ά 

ί ό  έ  ί ή  ά.  

 ί ί  ί  έ,  ί ά  ή  

ώ   ό  ό   ό  ύ.  

 

25.3 ί ύ έ.  
 

Ό  ί  ώ έ, ό ή, έ, έ ..., ά  

ύ,  ύ  ί ί   ύ   ά  

ά ί ώ ώ, έ  ά  .25.1  25.2 

 ό ά.  

 

Ά 26: ά ώ - ά.  
 

26.1  ά ώ, ά  άή  ί ό  έ,  ί  

ή, ά  έ  ή ώ  ά ή  έ 

  ά  ί, ώ ' ό  ί.  

ό ώ  ί έ  ή ί  ί  

έ  έ  ί  έ  ί.  

26.2  ά ώ  έ  ά  ό  έ   ύ 

  

 ό  ί    ά   ώ ώ. ί 

ύ   ί  ί ά ά ά  έ  

ώ.  

26.3  ό  ά  ή ά ή  έ,  ά ώ  

  

ώ ό  ά, ή ή   ά ά  ά     

ώ  ί ό.  

26.4 ά ά ή   ύ ώ ί,  ά,  

ό  

ά   άή , ύ  ά  έ.  

 ά  ύ ί ί ή ά ί ί  

έ ό ό ά  ώ ί, ή ό ή ά ή ί, 

ί ά  ή  ά ώ ώ ό  ά έ ώ  

ώ ώ.  

26.5  ά ί έ  ό  ά έ  έ  έ  

έ  

ίή   ί  ώ ό  έ ό έ   έ ϊό 

ώ ή ά ί.  

ά ίή   ί  άή ,   ί ή.  

26.6  ά ώ  ύ,  ή  ί, ύ  ά,   

ή έ  ά   ή  ά ί ώ,  

ό  όή    έ ώ  ή ώ   
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ό  ό έ  ώ.   ή  έ ή  

ί ώ  ό  έ, ά  ό ί  ί,  

ό ώ ' έ, ό  ί ό  ά ί  έ, ί  

ύ ί  ό  ί, ό ό ή ά ώ, 

ώ ..., ί ί ό ό έ ά  έ ά 

 ώ.  

 

Ά 27: Έ έ ώ  ώ.  
 

27.1 ά ό  ό ί  ά   ή  έ ή  

άή  ' ό,  ύ  ή  ώ ώ  

ό  ό  ύ.  

Λοιπές λεπτομέρειες ορίζονται στο άρθρο 159 του ν. 4412/2016 

 ό  ώ  έ, ύ   έ, ό ί  

ύ ...,  έ έ,   ύ ό ά.  

 

27.2 έ ώ  

  έ  έ ή έ ϊό  ά ώ-  

  ή  ϊό ά, ό  ί ώ  ί ύ 

ώ (...)   ϊό  ί ύ   ή  ώ 

ώ  έ.  

 

 

 

Ά 28: ή  έ.  
 

28.1  ά  ή  ύ  έ  ά, ώ  ύ  

έ ί ό  έ ό  ή, ί ...   ό 

έ  έ.  

 

28.1 , ' ό ά,  ά  ό ί  ί,  ύ ή  

ά ... έ  ί  έ   ό ί  

ώ, ό  ά ώ, έ  ή ί ό ή ή 

 ί,  ύ  ί ό ά ό ό ... ύ  

 ί  ί.  

 

Ά 29: ό  ώ.  
 

.  ό  ή ί  ώ έ  ώ   

έ ό  έ   ά ύ ά,  ά  ά 

ό  έ  ά ό  ί έ   ά έ  ά 

 ί έ ώ  έ  έ.  

.   ή  ά ό ί ό, έ    ί  

ά  έ ή  ά ύ ά ή, έ,  ί  έ  

ί, ά ό ή ύ ή  έ έ  ί ά ό    

ή  ά άή , ό     ά ύή    ά 

ή  έ (ά ή ά).  

  έ ή  έ, ύ  ά ή  έ  

ί  ή  έ ά ό ύ, έ   

ώ ώ ό έ ί (ά 144  . 4412/2016).  

Σε ότι αφορά στις βλάβες του έργου μέχρι  την οριστική παραλαβή του οι υποχρεώσεις του αναδόχου 

ρυθμίζονται με το άρθρο 157 του ν. 4412/2016 

 

Ά 30: ή ώ  ύ.  
 

  ή  ώ  ί  ύ, ά ό ύ  

ή.  
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 ά ό  ά ό  ή  ό ή   

ί,  ί ί ό  ύ   ά ή  όό .  

 

Ά 31: ό έ ώ.  
 

31.1  έ ή ά ά  ί  έ.  

 

31.2 ά  ά  ή  έ ά ί ό ό  ί 

ί  

  έ  ή  ύ ώ.  ί ό ά  

ί ά ό ύ ό  ί  ά 136   ό  

ό, ύ  ά ύ  ύ,  ά ό  ύ 

έ  έ ί ό έ ί. ά   ί  ή ύ 

ά,  ϊέ ή ί ή,  ί έ ά  

ϊά  ύ ί  έ.  

 

31.3  έ ά ή ή  ά ή ί  ί  έ  ύ,  

ά ά ή ά ά έ  έ   ί  

έ  ύ ή.  έ ά  ά ί ή 

ή   έ  ί ά  ί ή  ό 

ύ ώ ά έ ώ  έ   ί ' ό 

ά έ, ί  ά,  ά  ί ί 

έ  ώ ή  ό  ά 3.  

 ή, ό ό  ί ά ί  έ,  έ 

 ή ή, ά, ό  ά  ύ ί  

έ  ό ί έ (20) ά  έ  έ  έώ  ό, 

ύ ύ ό ό   έ «ό ά ό  ά».  

 ή ά  έ  ά  ό  ό  

έ  ύ ί,  ί ώ   ή ό  

ί.  

 

31.4 ά  ά ύ  .4412/2016 (ά 151).  

 

Ά 32: ή - ί- Τρόπος Πληρωμής 
Ο ανάδοχος δικαιούται τη λήψη έντοκης προκαταβολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 

του ν. 4412/2016. 

Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των 

εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 έως 8 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016  

 

 ή  ί   ί   ύ  ά 

ύ   ά  ά 152  .4412/2016.  

 

Ά 33: ώ ώ.  
 

  ώ  ή ί  έ ό  ά  ύ 

 έ   ί  ί.  

Λεπτομέρειες για τις αναθεωρήσεις ορίζονται στο άρθρο 153 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Ά 34: ά έ, ό ... ό.  
 

 ό  ά  ή έ, ό ά ... ί ώ   

ό (18%)  ί  ώ,  ί  ά  έ  ύ 

ί   έ ώ.  ά   ... ύ  ύ  έ.  

 

Ά 35: ί  έ ά  έ (slides)  
 

 ά ί έ  ώ έ ί  ί   
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έ, ά  ά ά ή , ώ   ή ή , ό  

έ  ί ά.  

 

Ά 36: ύ ώ  έ.  
 

 ά έ  έ  ά  ώ  έ έ ύ   

έ   ί  ύ ί.  

 ώ ά  ά  / ί ί   ή 

έ.  

 ά   ύ  ώ  έ ύ  ά  - ά 

 ά  Έ.  

 

 37:       
 

έ ό ό έ  ά 139  .4412/2016 ά   ό ύ 

 ,  ό ά, ό ό.  

 

1.  ά, ά  ί ά ό, ώ ά   ή  

ά έ  ύ ό, ά  έ  ύ 

ί,  ί ί ό  ύ ί.  ή  ό 

ύ ό ή   ύ ώ ό έ  ό 

ό . ά ί  ό ί ό ί   ά. 

ά  ώ ύ ί ή  ά ή  ά 

ί.  ά ύ ό ά  ή  έ ώ ό  

ύ ί.  ύ ί έ ά  ί  ά  

άή ,  ό ί  ή ά ή ά ά ό 

 έ  ή ά ί ά.  

 ί ή  ά ί έ  ί ί ά έ έ 

έ ό.  

 

2.  ύ  ά (30) έ έ ό  ή  ύ 

ή  έ,  ά  ήά    ϊά  ύ 

ί.  

 

3.   έ  ά ϊέ  ύ ί,  ά  

ά  ί,  ό  ή  ύ, ό  ί, 

ά  ά ή ί,   ύ  ό   ί . 

 ί ί ά  ό ί    ώ  έή    

ό ό,  ί ά  ί ή ό ό  έ  

ί ό  ί ή  ί ά   ά έ.  

ϊά  ύ ί ί  ί, ά  ά ά  

ή ώ.  ί ί  ά ό ό έ.  

 ϊά  ύ ί  ί ή ό   

ό έ   ί  ό  ά  ί έ   ί ό 

 ό  έ  ά  ό ί ό  ά  ό έ.  

Ό  ϊά  ύ ί ά  έ  ά  

ά  ά    ί ό   ί ύ  

 έ ί ό  ί.  

 

 

 

4.  ϊά  ύ ί,  ί ή έ   

ό ύ  ί  ά  ό  έ  

ί, έ  ή  ώ, ή, ώ ή 

ή  ί ί ό  '   ή ά ά  

ί,    

ή  έ ί ό  έ (έ, ή, ό .).  
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5.  ϊά  ύ ί ί ό   έ, ά  

ή έ  ώ    ή  ή  έ έ 

ί  ά  έ  έ, ώ  ά ί. ' ό  

ϊά ό έ  ά  ί ύ ή,   ί  

έ  ό    ύ .  

 

6.  ί ύ ά  ό ί   έ  έ έ  

  ό ή ό  ά ό, ό  ά ύ   

ύ    ή  ά,  ί  ό  ό ί 

 έ έ  ί.  

ί  ί ί  ά  έ  ί  ό 

ό, ό ά  ί  ί ί.  

ά ί ό  ό  ό ώ  ό  ά ί  

ά  ί ό  ύ    ώ ,   ά 

έ ά ά   ή ύ έ  ί.  

 

Ά 38:  Ω   -  Ω   

ΩΚΟ  
 

ά   ή  ύ,  ά ί έ  ί   

  ά:  

 

 ά  ώ έ ό  ό ί ί  

ή,  ί  ύ έ, ί, ύ  ί,   

έ  ή .  

 ί   ά ή ή ή  ί  ώ  

ά ύ,  ί ί ό  ά ώ  ή 

ά   ά  ό έ  ά  ά  ό 

 ώ  έ ά  έ  ά ί. ύ  ά   

ό ό ί ό ή ό ό  ό.  

 ί  έ ό ύ  έ ά ό   

/ ί   ί ή  ό   έ 

ώ  ώ  ϊέ ή.  

 ί ί  ά  έ  ί  ό ό ό 

ά  ί  ί ί.  

 

Ά 39:    Ω    
 

1.   ί  

 

 

2.   

. 'Έ ά ί  ό   ά  ά ύ έ 

  ή  ώ ά.  ί ό  ί  

ί ό  ώ  έ ά.  

 ί ά  ί  ό ή έ ί  ά ή ό 

ί, ό  ά ά ά ί  έ  ά έ 

 ό ή  ά   ά  ά   ί έ, ά  

 ή  ί (  ί ά  έ  ί   

ά ή  ά ά    ά   ό 

ύ ί, ά ά ά  ό ί ).  

 ά ή  ά ( ή ά, ύ   -  

ά, έ) έ  ό ή ά  ώ  

ό,   ί  έ ί ή.  

 

Ά 40:   
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40.1  ά ό  έ  ί,  ί ό  ό  

ί  έ.  ά ί  έ ύ  ί  έ  

  ό  έ   ί  έ ή  ί  

-  

ά, ί, ή, ά ...  ί ύ   ό ά,  ί 

 ί  ώ ή έ.  

 

40.2  ά έ  έ  οώ   έ έ  -  

ί,  ί   ά, ύ  έ έ  έ.  ό  ί  

έ  έ  ά  ά ό ή ύ,  ύ ό 

  

έ  ώ ή   ύ ό, ά, ..., ύ ί 

 ή  έ ύ   ώ   ά  ό  

ή-  

 ί,  ύ ...,  ή ή   ώ ώ 

- ά.  

 

40.3  ά ί  ύ  ί   ό  ί ί- 

,  ά  έ ...  

 

Λοιπές λεπτομέρειες για τη διοίκηση και επίβλεψη του έργου ορίζονται στο άρθρο 136 του ν. 4412/2016 

 

Ά 41: Ω      
 

ό ά (40) ώ ώ  ό ό  ή  ύ   

ή  ό  έ έ ώ ώ  ά  έ 

 έ ώ  ό  έ  ύ  ή  ύ ά 

(ά  

ά, έ ώ ώ ώ ή  ά έ ό ύ  

ί, ή ώ, ύ έ έ έ  ά)  ό  

ύ-  ά  έ,  ώ  έ  έ   ά 

ό - ό έ  ώ.  ά  ύ  / 

ί   

έ. ά   ί  ή ύ ά,  ϊέ ή - 

ί ή,  ί έ ά  ϊά  ύ -  

ί  έ.  ό ί ί  ί  ά  -  

έ ή έ, ά ά   ό  ή  ό 

ά-  

 

, ί    έ ώ  ά ή.  

 ή έ  έ  ί ό  / ί ί , έ   

ί  ύ, ί  έ,  ί ό  ϊέ ί 

  ί ά  ά   έ  ώ.  ό 

- ί ί  ί  ά.  

 ϊέ ί ί  ί  έ έ  έ  

ώ ώ.  

 

 

Ά 42: ύ έ ά  ί  ά.  
 

1.  ά έ  έ   ή  ά  ή ί,  

 ά  ώ   ό ά  ό , ή  

-  

ό  έ  έ, ή  ή ί, ώ  ί ή  ύ-  

  ί ά ή ώ ώ ά  ά ή  έ-  

 (ά 138  . 4412/2016)  
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2.  ί  ύ ,  ά ύ :  

.  ί ά ή έ (ή ά, έ ή ή έ 

.)   ά ό  ά έ .4412/2016 (. 138 .7).  

.  ά έ ί ύ   ύ ί  έ ά  

 ί (), ό ό ί   ά  (.) Ω :  

/.177/2-3-01, /85/14-5-01  /889/27-11-02,  ά  

 ώ, ώ   ό ή ή ά ί έ 

 ώ ά  ά  έ   ή  έ : .4412/2016 (. 144).  

.  έ ώ  ή ή  έ ά  ί  έ-  

,   ώ / ύ   ό  ή  έ ώ 

-  

ά  ί,  ά  ώ    ύ  ή   ή 

ά  ί.  

  ή ή  .  ύ ό, ί ό ό   

ώ ό ύ  ή ώ ί ί ώ  ύ  

ύ  

 ό   ό ή  έ ά  ί (ό ώ  

ώ ό ή ή ό  έ έ ά  ά έ έ 

ί).  

(* H έ  ί ί  ά 2 .1  ό   ά   

ά 12   305/96.  

** O .3850/10 ύ  ώ ό   ί   ά  έ  

ά. ύ, ί ά  ί ό ό ό ά  : .1568/85,   

294/88,  17/96, .)  

 

3. ύ   ό  . 2,  ά ύ  ί   

ό :  

3.1   έ ί - έ ά ί (  ) - ά ά-  

 ί ()  έ :  

.  ά  ό ώ ί  ό  έ  ώ,  

   έ ί, έ  ά  ό ά -  

ώ   ί  30 ά έ   ί  ύ ό  

ό ό 20 ό ή  ό ό ί  ί  500  

 

ί :  305/96 ( 3 . 12  13).  ί ί ύ    

ά   ά 12   305/96.  

.  ή  ί / έ  -  ί ύ  

ή  ή έ  έ (ή ή ή) ύ   .. 305/96 (.3  

.8)    //85/2001  (.) Ω  ί ώ  

.4412/2016 (. 138 .7).  

.  ύ,  ό   ώ  -  έ (ό -  

ή   ώ  ί ή    ύ ό  ί), ύ    

ί   ό  έ ά   ή  ί,   

όέ ,  (έ ή, ό έ ά ώ, 

ή ά, ά, ό, ).  

.  ό  - ώ  ύ  ά ί   

ύ ό ί  έ έ    ί  ύ  

ό-  

 ό  ύ ί, έ ά  ί :  305/96 (. 3 .9)   

//889/2002 (.2.9)  (.) Ω  ί ώ  .4412/2016 (. 

138 .7).  

.  ή  -  ά, ά  έ  έ : 305/96 (.  

3 .10)   //889/2002 (.2.9)  (.)Ω    έ  ά-  

 ώ ώ.  

. έ έ  έ ά ί ()   ά - 

ά ί ().  
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  ί  ό   ό  ύ   ό 

   ά ό έ  ί  ά ά  ά - 

ή  έ.  

ί   ί  ό   ό  ύ  ό 

ά ύ   ή ή  ή  έ.  

1.  ό      έ   305/96 (.3 .5-7)    

: //177/2001 (.3)  //889/2002 (.2.9) (.) Ω  - ί 

ώ  .4412/2016.  

2.  έ ό  έ ύ    305/96 (. 3 .4), ό : . 

ί ή  ά  έ, . ό  ύ ό  

ό ί  ή.  

.  ί  ό  ύ έ ί ύ : ..305/96 

(.12 ά ).  

. ί   έ ί  ό ώ ί.  

.   έ  ώ ώ, ά  ύ  ί ή  έ-  

 ό ί: ώ  ί   έ ά  ί  

(,)  έ ό  ό ώ ί ύ   ά 7  

.1 ά ΄   4030/2011 ( 249//25-11-2011)   . . 10201/27-3- 2012 

ύ  . έ  ...  

3.   ώ  ί ί   ή   ή 

ή ά ό Έ :  /. 433/2000  (.) Ω,  ί 

ώ  .4412/2016 . (170  172).  

4. ά  ά  έ,   ά  ύ  ί  Έ   

 ύ ' ό  ά  ή  :  305/96 (. 3 .11)   

//889/2002 (.2.9)  (.) Ω.  

5. ί ά   ό     ά   

ά   6  . . //215/31-3-2008  (.) Ω.  

 

3.2 ά ό  ό ί, ό ί - ή ί -  

ά  ί  

 ά ύ :  

.  έ ή ύ ί   έ ή ό ό 50 

ό ύ   . 3850/10 (.8 .1  .12 .4).  

.  έ ή ύ ί  ύ ί,  ή  έ 

50  ά ό, ύ   .3850/10 (.8 .2  . 4 έ 25).  

.  ά ή ί  ύ  ό  ί ή  ά  

ό  ί ή  ί ύ   έ ί ί  

ό-  ή  ύ έ  ό.  

 ά ό  ά ό  ί ί ά ό  ά   

ίό  ί  ή ώ ί, ύ  ί 

ό ί ή ή : .3850/10 (.9).  

.  ί  ώ  ό ώ   : ύ ί  

ύ  

ί, ά   ή ή  ά,  ό ί :  

1. ή ί   ά, ό  ό ά  ό ί,  -  

έ ά  ί ύ   ά   ί, έ-  

 ί  ύ ά έ  ί  ί ύ 

.3850/10 (.43 . 1   .3-8).  

2. ί ί ύ ί  ύ ί  ί  ά   

ί   ό ί   ό ί .3850/10 (.14 .1  .17 

.1).  

 ά ύ  ά ό ώ  ί ώ.  

 ί ί ύ ί  ύ ί ί  ί 

ό  ό ώ ί.  

  ά ί   έ ί  έ  ύ ή  ύ  

ί ( 3850/10 .20 .4 ), ί  ί  ό     ί 

  ή ί  ά (...) ή  ό  έ   
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ί  ύ   ό έ ό  ά 4  5  .3850/10.  

ί ί  ά ύ ό  ή ί  ό.  

3. ί ά  ί  ά  ί   ή  ή  

  έ  ά  ό ώ .3850/10 (.43 .2).  

 έ  ά   ή ά ό ά, - 

ύ  ί ί ύ ί.  

 ά ί  έ  ό ή ί,  έ  

έ έ   ό ί  ύ ύ  ί 

ά-  

  ό ό  ά ή ό  

24 ώ  ό ό ί ύ ύ ή ά,  ί ά  

ό  ί  ύ  ύ  ί  ί  ή 

.3850/10 (.43 .2).  

4. ά  ώ ά  ί  έ   ό ό- 

 ί ύ  ώ ά ώ .3850/10 (.43 .2). 5. ό 

ά ά ό  3850/10 (.18 .9).  

 

3.3 ό έ ά ()  

 ά ύ  ί  ά ό έ ά (), ό  

ί   έ ί  ό ώ ί,   

έ  ώ  ά ύ    305/96 (.3 .14)  ό  

 . 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή  

Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του ανα-  

δόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγ-  

χων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργα-  

νο 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. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4 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 Η Μ Α.  

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλου-  

τισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων  

υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.  

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.  

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο  

εργοτάξιο.  

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα πα-  

ρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :  

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με  

ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ  

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).  

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου  

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών  

έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο η-  

λεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II,  

παρ.2).  

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αε-  

ρίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των  

εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).  

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής -  

διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρό-  

ληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυ-  

ροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-  

10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύ-  
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παρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81  

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).  

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζό-  

μενους 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). 

 

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση -  

εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί  

παράγοντες κλπ  
Ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των  

πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :  

- Την Υ.Α 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 μέτρα για  

την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλε-  

ων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »  

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και  

την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,  

κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν.  

3542/07 (αρ.43,44).  

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις  

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των  

κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ  

: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ.  

31,35).  

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτω-  

σης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : 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 πα-  

ραρτ. 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.  

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία  

αυτών.  
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00  

(αρ.2).  

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χω-  

ματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των ε-  

γκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανι-  

σμό 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. αυ-  

τού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 πα-  

ραρτ.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, μέρος Β΄,  

τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II,παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χει-  
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ριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.  

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατά-  

σταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα απο-  

τελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ  

89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντί-  

στοιχο 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 εργασιών του 

εκτελούμενου έργου.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα 

μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου 

έργου.  

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :  

5.1 Κατεδαφίσεις :  
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93,  

Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), 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,  

Εργασίες σε στέγες.  
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.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 οικοδομικών 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), ΥΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ 

παρ.8.3 και παρ.13).  

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμ-  
βάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

 

Άρθρο 44ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιμών και αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια.  
α. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας θα χρησιμοποιούνται τα νέα 

εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, 

όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου.  
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β. Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιμολογίου τα στον Προϋπολογισμό 

αναγραφόμενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων Αναλύσεων Τιμών, όπου η σύντμηση ΥΔΡ δηλώνει την 

Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων, η σύντμηση ΟΔΟ σημαίνει την Ανάλυση Τιμών και Περιγραφικό 

Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας, η σύντμηση ΟΙΚ σημαίνει την ανάλυση τιμών έργων οικοδομικών και η 

σύντμηση ΗΛΜ την Ανάλυση Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. 

 

Αντίστοιχα άρθρα του ν.4412 για τα ακόλουθα : 

Υπερημερία κυρίου του έργου (αρ. 139) 

Επείγουσες και απρόβλεπτες εργασίες και τροποποιήσεις σύμβασης (αρ. 155 και 156) 

έκπτωση αναδόχου, διάλυση σύμβασης, υποκατάσταση (αρ. 160 - 164) 

στο βαθμό που δεν αναφέρονται στη διακήρυξη 

Υπεργολαβία - πτώχευση (αρ. 165, 166, 167) 

Σε κάθε περίπτωση να προστεθεί : Λοιπές λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα του 

αναδόχου ρυθμίζονται από το ν.4412/2016. 
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ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο συγγραφής 
 
Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 
Του 28/80 Π.Δ/τος σε ότι αφορά την εκπόνηση μελετών, τις προμήθειες και τις 
αρμοδιότητες των αποφαινόμενων οργάνων. 

Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει 
μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 2229/94. 

Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημόσιων έργων» 
Του Π.Δ. 472/85 
Του Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις» 

Των Π.Δ. 368/94, 286/94 και 85/94 
Του Π.Δ. 171/87 περί αποφαινόμενων οργάνων και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 84) 

Του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’ 231) 
Του Π.Δ. 23/93 & 85/95 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα 
Δημόσια Έργα προς τις Κοινοτικές Οδηγίες όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 
334/00 

Του Ν. 2576/98 (Προσδιορισμός του συντελεστή "ρ" για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως συμπληρώθηκαν με εγκυκλίους του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) 
Του Π.Δ. 218/99 

Του Ν. 2940/01 και τις σχετικές εγκυκλίους 
Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με 
τον Ν. 4281/14 

Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων  και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις 

Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) 
Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) 
Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) 

Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) 
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Του Ν. 4412/2016 
 
Άρθρο 3ο - Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές 
 
Κατά την εκτέλεση του έργου θα ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του 
έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Γ.Γ.Α., που 
αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο. 
 
Άρθρο 4ο - Συμβατικά στοιχεία 
 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση 
έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων, 
σ' αυτά, όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 
 

I. Το Συμφωνητικό 
II. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας 
III. Η Οικονομική Προσφορά 
IV. Το Τιμολόγιο Μελέτης 
V. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
VI. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους (Τ.Σ.Υ.) 
VII. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
VIII. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 
IX. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των μελετών του έργου.  

X. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 5ο - Εγγύηση-Προθεσμία αποπεράτωσης 
 
Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. 
 
Άρθρο 6ο - Πρόοδος έργων - Κυρώσεις λόγω καθυστερήσεως 
 
α) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου που περιέχεται στη μελέτη - αν περιέχεται 
- παρέχει ενδεικτικά την πρόοδο των επί μέρους εργασιών μέσα στην συνολική 
προθεσμία αποπεράτωσης αυτού, όπως προβλέπεται στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων ή την διακήρυξη. Η υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τροποποίηση του 
διαγράμματος αυτού, εφ' όσον προ της ενάρξεως των εργασιών υποβληθεί αίτηση του 
αναδόχου και δεν συνεπάγεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του 
όλου έργου. 
 
β) Όταν δεν έχει συνταχθεί χρονοδιάγραμμα της εκτέλεσης του όλου έργου, οι 
τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών, καθορίζονται από την 
υπηρεσία με πίνακες εργασιών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο. 
 
γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αρκετό και κατάλληλο προσωπικό και μηχανικά 
μέσα και να εφαρμόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία σε ημέρες αργίας αν 
αυτό απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται πρόσθετη 
αποζημίωση γι' αυτό. Η υπηρεσία μπορεί οποτεδήποτε να απαιτήσει από τον ανάδοχο να 
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αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων, 
αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. 
 
δ) Εάν ο ανάδοχος δεν περατώσει τις εργασίες στα όρια της προθεσμίας που ορίζει το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου ή ο πίνακας εργασιών, κηρύσσεται έκπτωτος με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 47 του Π.Δ/τος 609/85. 
 
ε) Ο ανάδοχος υποχρεούται να κρατάει λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών 
συνθηκών. Το ημερολόγιο υπογράφεται καθημερινώς υπό αυτού ή εκπροσώπου της 
υπηρεσίας στις επί τόπου επισκέψεις. 
 
Άρθρο 7ο - Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 
 
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρωσης περαιωμένων εργασιών. Ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνο 
εκτέλεση κάθε εργασίας. 
 
Έτσι σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 
 
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που χρειάζονται για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας, ήτοι τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση από 
ημεραργίες με οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και 
επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 
β) Οι δαπάνες για το προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού 
(εργοδηγοί, δηγοί, χειριστές, νοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες) 
για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές 
παροχές κ.λ.π. 
γ) Η αξία των υλικών που χρειάζονται για κάθε είδους εργασίας περιλαμβανομένων των 
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών αυτών με οποιοδήποτε μέσο, από τον τόπο 
παραγωγής ή προμήθειας έως τον τόπο των έργων. 
δ) Οι δαπάνες για ενδεχόμενη κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημιώσεις για 
την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και 
υλικών. 
στ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται συγκεκριμένα, αλλά απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που ορίζει η τιμή του τιμολογίου. 
 
Ουδεμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως 
προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, είτε ως 
προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και 
υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου εις τον διαγωνισμό. 
 
Άρθρο 8ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου 
 
Στο άρθρο 5 παρ. 4 του 609/85 Π.Δ/τος ορίζεται ποσοστό για τα γενικά έξοδα και 
όφελος αναδόχου και καταβάλλεται επί της αξίας των εργασιών που εκτελούνται με τις 
τιμές του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων. Σ' αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται: 
 
α) Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
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β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και οι 
δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, 
θέρμανση κ.λ.π.) 
γ) Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης 
και παραλαβής των έργων. 
δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και άλλες 
κάθε είδους επιβαρύνσεις. 
ε) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και 
δοκιμών εν γένει για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 
στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου 
και κάθε είδους αποζημίωσης προς τρίτους. 
ζ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης των 
προϊόντων σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία. 
η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά, αλλά είναι αναγκαία για την 
ορθή, έντεχνη και σύμφωνη προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή 
απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά, σε σχέση προς τις 
κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 
θ) Το όφελος του αναδόχου. 
 
Άρθρο 9ο - Ποιότητα υλικών - Έλεγχος υλικών - Δείγματα 
 
Τα υλικά οφείλουν να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 
Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά και 
άλλα είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται αν βρεθούν 
ακατάλληλα. Τα απαραίτητα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα παραδίδονται 
εγκαίρως προ της χρήσεως και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Αν είναι ανάγκη τα 
δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής 
υλικών. 
 
Άρθρο 10ο - Αναλογία Υλικών 
 
Εφαρμόζονται με ακρίβεια και προσοχή οι αναλογίες υλικών που ορίζει το τιμολόγιο και 
η συγγραφή υποχρεώσεων. Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να 
μετρούνται με κιτία ορισμένων διαστάσεων για να είναι στις σωστές αναλογίες. 
 
Άρθρο 11ο - Μηχανικός εξοπλισμός  
 
Ο μηχανικός εξοπλισμός, αν χρειάζεται τέτοιος για το έργο, προβλέπεται να καθορίζεται 
κάθε φορά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός ή διατίθεται από 
τον ανάδοχο ή εξασφαλίζεται με φροντίδα και έξοδα δικά του. Η Υπηρεσία δεν 
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη γι' αυτά. 
 
Άρθρο 12ο - Ατυχήματα και ζημιές 
 
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., υποχρεούνται 
να ασφαλίσουν σ' αυτό το προσωπικό τους. 
Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι 
ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που είναι 
ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό 
υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το Δημόσιο ασφαλιστική 
εταιρεία. 
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Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους, ήτοι εργοδοτική εισφορά και εισφορά 
εργαζομένου, βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης 
με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως και με 
αποζημιώσεις για ζημιές που προκάλεσε το προσωπικό του αναδόχου και τα μεταφορικά 
του μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και κάθε 
είδους κοινωφελή έργα. 
 
Άρθρο 13ο - Φόροι - Τέλη και Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις, 
που ισχύουν την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού. Υποχρεούται να πληρώνει το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, τα δώρα και τα επιδόματα που ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, ημερών υποχρεωτικής αργίας 
και άδειας. 
Εάν μετά την ημερομηνία που έγινε ο διαγωνισμός επιβληθούν φόροι, τέλη και 
κρατήσεις ή καταργηθούν άλλοι που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί 
πλέον ή εκπίπτεται αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου προσθέτοντας ή 
αφαιρώντας το ποσόν που πραγματικά πληρώθηκε ή εξοικονομήθηκε. 
 
Άρθρο 14ο - Μελέτη συνθηκών του έργου 
 
Ο εργολάβος που μειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ' όψη κατά τη σύνταξη της 
προσφοράς του, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του έργου και 
των μερών αυτού, τις απαραίτητες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 
εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών 
προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 
καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές 
ειδικές και γενικές συνθήκες ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο 
να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη 
σύμβαση στην οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 
 
Άρθρο 15ο - Φύλαξη υλικών, έργων, άλλων κατασκευών και μέσων - 
Προστασία βλάστησης 
 
α) Ο ανάδοχος θα φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα εις χείρας του υλικά 
και μέσα, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας 
εκτελούνται υπ' αυτού, σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης, προστασίας ή 
διατήρησης, τα λαμβάνει ο εργοδότης και καταλογίζει τις δαπάνες σε βάρος του 
αναδόχου. 
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας κάθε 
είδους κοινωφελών έργων που βρίσκονται ή εκτελούνται κοντά στα έργα του, ώστε να 
προλαμβάνονται ζημιές σε αυτά ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζημιές που 
προκλήθηκαν από αμέλειες του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως απ' αυτόν, αλλιώς η 
επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις 
καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, 
θάμνων και καταστροφή φυτείας, που δεν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου. 
δ) Ο ανάδοχος οφείλει να προστατεύει από ρυπάνσεις το περιβάλλον και να φροντίζει 
για την αποκατάσταση φθορών του περιβάλλοντος που οφείλονται σε αμέλεια ή έλλειψη 
απαραιτήτων μέτρων κατά την εκτέλεση του έργου. 
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Άρθρο 16ο - Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της 
κυκλοφορίας 
 
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα, άσχετα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπουν οι 
νόμοι, λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, 
ως και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ' αυτούς. 
Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγματα σε κατοικημένους 
χώρους επιπροσθέτως, επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα. 
Διαταγές της υπηρεσίας σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με 
ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες. 
 
Άρθρο 17ο - Χρήση έργου προ της αποπεράτωσης 
 
Ο εργοδότης δικαιούται να παραλάβει και κάνει χρήση κάθε τμήματος του έργου που 
περατώθηκε μερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή 
οποιασδήποτε εργασίας μη σύμφωνης προς τη σύμβαση. Αν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση 
προκαλέσει καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, τότε χορηγείται από τον 
εργοδότη ανάλογη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που 
η χρήση του έργου από τον εργοδότη προ της αποπεράτωσής του, συνεπάγεται 
πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ’ αυτόν τις δαπάνες 
αυτές που πραγματικά δικαιολογούνται. 
 
Άρθρο 18ο - Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές επί του εδάφους 
 
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρμογή των 
εγκεκριμένων χαράξεων στο έδαφος εκτελείται με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου, 
με οδηγίες της υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι 
δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά, τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον 
ανάδοχο.  
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε αντιπρόσωπο 
της Υπηρεσίας, στην εφαρμογή της μελέτης πάνω στο έδαφος, στις πασσαλώσεις και 
στις χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και στη λήψη των 
συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρμογή και συμπλήρωση 
των εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης καθώς και στη σήμανση της περιοχής, που 
καταλαμβάνεται από το έργο. 
 
Άρθρο 19ο - Απαλλοτριώσεις 
 
Οι απαλλοτριώσεις που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων γίνονται με φροντίδα 
του εργοδότη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι 
αποζημιώσεις που θα οριστούν τελικά σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του 
έργου λόγω απαλλοτριώσεων και όχι λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, ο εργοδότης 
εκτός του να δώσει ανάλογη παράταση προθεσμίας, καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση 
για αποζημίωση έχει, έναντι του αναδόχου. 
 
Άρθρο 20ο - Κρατήσεις 
 
Σχετική εγκύκλιος υπ' αριθμ. 29417/85/1967. 
Α΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού: 
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 α) 2% ΤΑΔΚΥ, 
 β) 1% ΤΥΔΚ, 
 γ) 1% ΤΠΕΔΕ, 
 δ) 0,2% ΤΣΜΕΔΕ, 
 ε) 0,5 % ΕΜΠ, 
 στ) 0,2% ΤΕΕ, 
 ζ) 0,6% ΤΣΜΕΔΕ. 
 
Β΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων, ο ανάδοχος υπόκειται 
μόνον στις επιβαρύνσεις με τα στοιχεία (ε), (στ) και (η) καθώς και στις ασφαλιστικές 
εισφορές. 
 
Άρθρο 21ο - Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός 
 
Θα εκδοθεί βάσεις των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
και της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 
 
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού 
λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται εις αυτόν. 
 
Προ της θεώρησης του λογαριασμού αυτού θα προσκομίσει ο ανάδοχος βεβαίωση του 
αρμοδίου υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. ότι εξόφλησε όλες τις σχετικές με την εκτέλεση 
του έργου ασφαλιστικές εισφορές. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Φ.Α.Υ.) 

 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 - παρ. 3, 7, 8, 9, 10, 11) 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
 

1. ΕΡΓΟ – ΔΡΑΣΗ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 

2. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
 
 
3. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
         ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
4. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Π.Δ.Ε. 
 
 
 
5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. :  
 
 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 
 
 

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

Φ.Α.Υ. : 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜ/ΙΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
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Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή – αιτιολογική έκθεση αφορά 

1… To Εθνικό Στάδιο του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ, που διαμορφώνεται σε χώρο συνολικής 

έκτασης 24.781,80 τμ και η πρόσβαση σ΄ αυτόν γίνεται από την επαρχιακή οδό Σητείας 

- Αγ. Νικολάου καθώς και από την πλευρά της πόλης από την οδό Ασπραδάκη και την 

Δ. Σολομού. 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην αποπεράτωση του στίβου περιμετρικά 

του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου.  

Η κατασκευή του στίβου περιλαμβανόταν στο έργο : ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΗΤΕΙΑΣ( ΣΤΙΒΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ) το οποίο ξεκίνησε το 2004 και 

με το οποίο εκτελέστηκε το γήπεδο ποδοσφαίρου. Λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης η 

εν λόγω εργολαβία διαλύθηκε αφήνοντας ανεκτέλεστο τον στίβο και τα απαραίτητα 

για την στήριξη τους τοιχία αντιστήριξης. Ο Δήμος έχει προβλέψει την κατασκευή των 

παραπάνω τοιχίων αντιστήριξης και απομένει να γίνει η αποπεράτωση του στίβου όσον 

αφορά τις υποδομές του ώστε στη συνέχεια ο Δήμος Σητείας με την προμήθεια: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ να επιστρωθεί και η τελική στρώση του στίβου .     
.    

 
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
Αυτές που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης 
 
 
3. ΣΧΕΔΙΑ 
 
Για την διαμόρφωση του χώρου χρειάστηκε να γίνουν οι παρακάτω μελέτες: 
Αρχιτεκτονικά.- Τεύχη δημοπράτησης 
 
Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. με τη μορφή παραρτήματος τα "ως κατασκευάστηκε" 
σχέδια του έργου, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσής του. 
 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Δεν υπάρχουν ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο. 
Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή των κατασκευών 
του έργου, πλην  των έργων αντιστήριξης των πρανών και των γειτονικών κτιρίων. 
Θέσεις δικτύων κεντρικών παροχών και κεντρικών διακοπτών θα σημανθούν. 
Θέσεις εξόδων κινδύνου και πυροσβεστικές φωλεές θα επισημανθούν. 
 
 
3.1 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

1. ΄Υδρευσης  

2. Αποχέτευσης  

3. Ανίχνευσης πυρκαγιάς  

4. Πυρόσβεσης  
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5. Λοιπών δικτύων  

 

 
3.2 ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 
 Για την γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 
3.3 ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 

 

1. 
Αμίαντος και προϊόντα αυτού 

 

2. Υαλοβάμβακας  

3. Πολυουρεθάνη  

4. Πολυστερίνη  

5. ΄Αλλα υλικά  

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

 (Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου). 

 

 

 
3.5 ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 

 

 
3.6 ΑΛΛΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

1.  
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 
3.7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

1. Δίκτυο κατάσβεσης πυρκαγιάς 

2. Δίκτυο απομάκρυνσης υδάτων 

3. Φωτισμός 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
 
 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των εξωτερικών τμημάτων του έργου θα 
γίνουν από εξειδικευμένα συνεργεία με λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας 
βάσει των ισχυουσών διατάξεων. 
Η συντήρηση των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα μόνο από εξειδικευμένους τεχνίτες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
 
 

α/α Εργασία Κίνδυνος Μέτρα πρόληψης 

1  i.  

  ii.  

  iii.  

  iv.  

2  i.  

  ii.  

  iii.  

  iv.  

3  i.  

  ii.  

  iii.  

  iv.  

4  i.  

  ii.  
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  iii.  

  iv.  

5  i.  

  ii.  

  iii.  

  iv.  

6  i.  

  ii.  

  iii.  

  iv.  

 

 

 

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

5.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
 

Ημ/νία 

Συντήρησης 

Τμήμα που 

Συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία 

υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

Αρμοδίου 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

5.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
 

 

Ημ/νία 

Συντήρησης 

Τμήμα που 

συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία 

Υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

αρμοδίου 
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Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 
1.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΡΓΟΥ 
 
Τα στοιχεια που ακολουθουν θα πρεπει να συμπληρωθουν μετα την υπογραφη της 
συμβασης και την αναληψη του εργου από συγκεκριμμενο αναδοχο. Θα πρεπει 
επισης να τροποποιειται η ταυτοτητα του εργου μετα από καθε αλλαγη των στοιχειων 
της κατα την διαρκεια εκτελεσης του εργου. 

1  ΄Εργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 

2 Κύριος  έργου Δήμος  Σητείας 
 
Τηλ.  28433 41243 

3 Διευθύνουσα Υπηρεσία  
Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

4 Προϊσταμένη Αρχή Δήμος  Σητείας 

5 Μελέτη 
Τεύχη Δημοπράτησης 

ΑΝΘΗ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Αλ. Παναγούλη 1 
 

6 Συντονιστές για θέματα 
ασφαλείας και υγείας κατά 
την εκπόνηση της μελέτης 
του έργου. 

ΑΝΘΗ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ 
 

7 ΄Εναρξη εργασιών  

8 Συμβατική πρόβλεψη της 
διάρκειας του έργου  

5 ΜΗΝΕΣ 

9 Είδος έργου  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ -ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

10 Είδος εργοταξίου   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ -ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

11 Εγκριτικές αποφάσεις   

12 Ανάδοχος  

13 Επιβλέποντες   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Αλ Παναγούλη 1 
Τηλ  28433 41301 

14 Βοηθοί   επιβλέποντες  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Αλ Παναγούλη 1 
Τηλ  28433 41201 

15 Συντονιστές για θέματα 
ασφαλείας και υγείας κατά 
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την εκτέλεση του έργου 

16 Υπεργολάβοι -αντικείμενο  

17 Αριθμός συνεργείων   

18 Μέγιστος αριθμός 
εργαζόμενων  

 

19 Στοιχεία αναδόχου  

Στοιχεια οπως, εγκρισεις και προβλεπόμενη διαρκεια εργου περιγραφονται στην 
διακηρυξη του εργου. 
2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 
 
Τα οριζομενα στο παρον τευχος (σχεδιο και φακελλος ασφαλειας και υγειας) είναι 
υποχρεωτικα για τον Ανάδοχο και αποτελουν συγκεκριμενοποιηση για τις ιδιαιτερες 
συνθηκες του εργου και επιπλεον διευρυνση ή/και προσδιορισμο των απαιτησεων που 
θετει η Ελληνικη Νομοθεσια. 
 
Το παρον τευχος προβλεπεται απο το Π.Δ. 305/96 και αποτελει ουσιωδες και 
αναποσπαστο μερος της Ε.Σ.Υ.  και ως εκ τουτου αποτελει συμβατικο τευχος. 
 
Η τηρηση των μετρων ασφαλειας που περιγραφονται στο παρον τευχος από μερους 
του Αναδοχου δεν μειωνει την ευθυνη του ουτε μεταθετει ευθυνες ή συνυπευθυνοτητα 
στην Υπηρεσια περαν των προβλέπομμενων στην κειμενη νομοθεσια ευθυνων του 
Κυριου του εργου.  
 
Το σχεδιο ασφαλειας και υγειας αναφερεται στην κατασκευη του εργου και ο φακελλος 
ασφαλειας και υγειας στις μεταγενεστερες εργασιες σε αυτο (συντηρηση, μετατροπη, 
καθαρισμος κλπ).  Ρητα όμως επισημαινεται οτι κατα την διαρκεια της κατασκευης και 
σε περιπτωση εργασιας μεσα ή πλησιον υφισταμμενων δικτυων αποχετευσης ο 
Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να εφαρμοσει τα οριζομενα στον φακελλο ασφαλειας 
και υγειας του εργου με ευθυνη φροντιδα και δαπανη του ακομα και αν στις σχετικες 
διαταξεις του φακελλου οριζεται ως υπευθυνη η Υπηρεσια. Η  Υπηρεσια αναλαμβανει 
αυτες τις ευθυνες μετα την οριστικη παραλαβη του εργου ή πριν από αυτην οποτε 
εκτελει επεμβασεις με δικη της ευθυνη και για δικους της λογους στο εργο 
 
3.  ΚΕΙΜΕΝΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Ενδεικτικος αλλα οχι περιοριστικος Πινακας Νομοθετηματων, Αποφασεων, 
Κοινοτικων Οδηγιων κλπ υπαρχει στο τελος του παροντος τευχους.  
 
4.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
Συμφωνα με το Παραρτημα ΙΙ του Π.Δ. 305/96 το παρον εργο περιεχει από την φυση 
του εργασιες οι οποιες δυνητικα ενεχουν ειδικους κινδυνους για την ασφαλεια και υγεια 
των εργαζομενων. Ητοι από τον ενδεικτικο καταλογο του εν λογω παραρτηματος 
δυνατον να παρουσιαστουν οι εν λογω κινδυνοι  
 
· Εργασιες που εκθετουν τους εργαζομενους σε κινδυνους καταπλακωσης, 
βυθισης σε αμμο -λασπη ή πτωσης από υψος κλπ (σημειο 1 του Παραρτηματος ΙΙ)  
· Εργασιες κοντα σε ηλεκτρικους αγωγους υψηλης και μεσης τασης (σημειο 4 
του Παραρτηματος ΙΙ) εαν υπαρχουν τετοιοι αγωγοι κατα μηκος της χαραξης των 
αγωγων και για την εργασια με μηχανηματα (εκσκαφεις, γερανους κλπ) 
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· Εργασιες σε μερη οπου υπαρχει κινδυνος πνιγμου (σημειο 5 του 
Παραρτηματος ΙΙ)  για εργασιες σε αγωγους σε συνδεση με υφισταμμενο δικτυο 
· Εργασιες με χρηση εκρηκτικων υλων δεν γινονται λογω του χαρακτηρα της 
περιοχης (κατοικημενη περιοχη) των εργων (σημειο 9 του  Παραρτηματος ΙΙ). 
 
5.  ΓΕΝΙΚΑ  
 
5.1   ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
Οι κινδυνοι που είναι δυνατον να εμφανιστουν κατα την εκτελεση των σχετικων 
εργασιων προερχονται από :   
 
· Κινδυνοι από χωματουργικες εργασιες για εργαζομενους 
· Κινδυνοι από θραυση ορυγματων και πιθανη παρουσια νερου 
· Κατασκευη ξυλοτυπων και ικριωματων 
· Εργασιες σε δρομους εντος κατοικημενων περιοχων - Κυκλοφορια πεζων και 
οχηματων 
· Λειτουργια και κυκλοφορια μηχανηματων 
· Λειτουργια ηλεκτρικων μηχανων  
· Οργανωση εργοταξιου ( φωτισμος, φορτοεκφορτωσεις και μεταφορες, ριψεις, 
αποθεσεις κλπ) 
· Παρουσια (νομιμη ή μη)  επισκεπτων 
· Εργασια κοντα σε δικτυα Δ.Ε.Η. ή υπογεια καλωδια   
 
Επισημαινεται οτι οι εργασιες εκτελουνται σε οδους εντος κατοικημενων περιοχων και 
απαιτουν καταληψη ολοκληρου του ευρους της οδου. Σε περιπτωση που για λογους 
κυκλοφοριακους δεν επιτραπει η καταληψη ολοκληρου του ευρους της οδου και ο 
αποκλεισμος της τοτε λογω της συνεχιζομενης κυκλοφοριας τα μετρα ασφαλειας θα 
πρεπει να τηρουνται ιδιαιτερως αυστηρα και πιθανον να ληφθουν προσθετα. 
 
 
5.2  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
· Ο Ανάδοχος οφείλει,ως μοναδικος και αποκλειστικος υπευθυνος να λαμβανει 
καθε φορα τα αναλογα για καθε περιπτωση και αναγκαια σύμφωνα με τις κείμενες  
διατάξεις ασφαλείας και υγιεινης κατά την εκτέλεση έργων μετρα ασφαλείας κατά το 
στάδιο της εκτέλεσης των έργων, για την ασφαλεια  των εργαζομενων,του εργου,της 
κυκλοφοριας,των οδων και των εγκαταστασεων τους, των πεζων και των οχηματων, 
των υπογειων αγωγων και καλωδιων και εν γενει  για την πρόληψη  οιουδήποτε 
ατυχήματος η ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες για κάθε ατύχημα που  θα  συμβεί απο υπαιτιότητα δική  του ή του 
εργατοτεχνικού  του προσωπικού.  Η ευθυνη αυτη επεκτεινεται σε  ολους τους 
εργαζομενους  ειτε εργαζονται στον Αναδοχο ειτε στην Επιβλεψη και στον Κυριο του 
Εργου. Καλυπτει επισης καθε τριτον, στο περιβαλλον και  καθε εμπραγματη αξια. Εχει 
επισης ο Αναδοχος την υποχρεωση να λαβει καθε προσθετο μετρο για την 
ικανοποιηση της παραπανω απαιτησης ακομα και αν το μετρο αυτο δεν περιγραφεται 
στο παρον τευχος ουτε σαφως προσδιοριζεται στην κειμενη Ελληνικη Νομοθεσια. 
· Ο Αναδοχος υποχρεουται να λαμβανει τα καταλληλα μετρα  ασφαλειας, να 
διαθεται το καταλληλο εκπαιδευμενο προσωπικο, να διαθετει τον καταλληλο 
εξοπλισμο και να οργανωνει την εργασια του με τροπο ωστε να εκτελουνται με 
ασφαλεια οι εργασιες εντος υφισταμμενων δικτυων αποχετευσης .  Επισημαινεται 
ρητα οτι τα αναφερομενα στο σχεδιο και στον φακελλο μετρων ασφαλειας και υγειας 
αποτελουν αποκλειστικη ευθυνη και φροντιδα του Αναδοχου, θα γινονται με δαπανες 
του και είναι ενα ελαχιστο απαιτησεων για την εργασια εντος υφισταμμενων δικτυων 
αποχετευσης . Για την υλοποιηση των αναγκαιων μετρων οι δαπανες βαρυνουν 
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αποκλειστικα τον Αναδοχο. 
·  Υποχρεούται επίσης συμφωνα με την παρ.1 του αρθρου 8 του Ν.1396/83, την 
Υ.Α. 130646/84 και το Π.Δ.305/96 να εφοδιαζεται με θεωρημενο απο την Επιθεωρηση 
Εργασιας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το οποιο θα τηρειται στον χωρο του 
εργου. 
· Υποχρεούται τελος να τηρει σχολαστικα τα οριζομενα στο Π.Δ.305/96. δηλαδη 
μεταξυ των αλλων να ορισει συντονιστη σε θεματα ασφαλειας και υγιειας κατα την 
εκτελεση του εργου και να διαβιβαζει πριν από την εναρξη των εργασιων στην 
επιθεωρηση εργασιας γνωστοποιηση η οποια θα συντασσεται συμφωνα με το 
παραρτημα ΙΙΙ του αρθρου 12 του εν λογω Π.Δ.  και γενικως να συμμορφωνεται με τις 
διαταξεις αυτου.   
·  Για υπογεια τεχνικα εργα οπως αυτα οριζονται στο Π.Δ. 225/89 (βαθος 
εκσκαφης ανω των 6.00 μετρων) ο αναδοχος υποχρεουται να συμμορφωνεται με τις 
διαταξεις αυτου. Ειδικα η συνταξη Μελετης Μετρων Υγιεινης και Ασφαλειας (Μ.Μ.Υ.Α) 
αποτελει κατα το αρθρο 26 του ανωτερω Π.Δ. συμβατικη του υποχρεωση. 
· Ο αναδοχος είναι υποχρεωμενος σε περιοχες "ευαισθητου πληθυσμου" οπως 
σχολεια, νοσοκομεια, γηροκομεια, εκκλησιες, γηπεδα κλπ σε συννενοηση με τις 
αρμοδιες διευθυνσεις /διοικητικα συμβουλια να εξεταζει και να λαμβανει ιδιαιτερα 
μετρα ασφαλειας.   
 
5.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
 
· Η Επιβλεψη έχει το δικαιωμα να ζητησει εγγραφως από τον Αναδοχο να λαβει 
αυστηροτερα μετρα ασφαλειας από εκεινα που αποτελουν συμβατικη του υποχρεωση 
ή προβλεπονται από την κειμενη Ελληνικη Νομοθεσια ή εχουν ζητηθει επιπροσθετως 
από τις Αρμοδιες Αρχες. Ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να λαβει χωρις καμμια 
καθυστερηση τα μετρα αυτα. Δεν δινεται καμμια προσθετη αποζημιωση για τα 
προσθετα αυτα μετρα εκτος εαν αποδειχθει οτι τα μετρα αυτα δεν ηταν αναγκαια.  
· Η Επιβλεψη εαν εκτιμησει οτι δεν τηρουνται τα μετρα ασφαλειας τα οποια 
προβλεπονται ή/και είναι αναγκαια έχει το δικαιωμα να ζητησει εγγραφως την ληψη ή 
αποκατασταση των απαραιτητων μετρων ασφαλειας εντος λιαν συντομου χρονικου 
διαστηματος ή /και να ζητησει εγγραφως την διακοπη των εργασιων μεχρι την ληψη 
ή/και αποκατασταση των απαραιτητων μετρων ασφαλειας. Στην δευτερη αυτη 
περιπτωση η αποφαση πρεπει να είναι πληρως αιτιολογημενη, η δε αιτιολογηση να 
κοινοποιειται στον Αναδοχο. 
·  Σε περιπτωση μη συμμορφωσης ή καθυστερησης συμμορφωσης του 
αναδοχου σε οποιοδηποτε σχετικη εντολη της επιβλεψης μπορει να επιβληθει ποινικη 
ρητρα μεχρι 587 € ανα ημερα, πλεον των αλλων νομιμων μετρων και διαδικασιων που 
μπορουν να ληφθουν. Το ποσον αυτο παρακρατειται από τον επομενο λογαριασμο 
του εργου.   
· Σε ιδιαιτερες περιπτωσεις μεγάλης επικινδυνοτητας η Επιβλεψη διατηρει το 
δικαιωμα να προβει σε καθε νομιμη ενεργεια και να λαβει (ειτε η ιδια ειτε μεσω τριτων) 
ή αποκαταστησει τα απαραιτητα μετρα ασφαλειας χωρις την μεσολαβηση του 
αναδοχου και να καταλογισει τις σχετικες δαπανες σε βαρος του. Στα πλαισια αυτα 
ειναι δυνατον ο Επιβλεπων να δωσει εντολη διακοπης των εργασιων την τρεχουσα 
εργασιμη ημερα ωστε να δοθει η δυνατοτητα στην Υπηρεσια να λαβει ολα τα 
προσηκοντα μετρα ειτε η ιδια ειτε δινοντας εντολη στον Αναδοχο για την εκτελεση 
τους.  
 
6.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
6.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
· Ο αναδοχος υποχρεουται να παρεχει την απαιτουμενη εκπαιδευση και 
πληροφορηση στο προσωπικο του καθως επισης επαρκη πληροφορηση σχετικα με 
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την φυση και τις ιδιαιτεροτητες του συγκεκριμμενου εργου.  Το προσωπικο θα πρεπει 
να είναι καταλληλα εκπαιδευμενο με επαρκη γνωση και εμπειρια σε σχετικες εργασιες. 
Επισης να εκπαιδευεται σε θεματα προληψης ατυχηματων, παροχης ΑΣ βοηθειων, 
πυροσβεσης, χρηση εξοπλισμου ασφαλειας κλπ.  
· Το προσωπικο πρεπει να αποτελειται από ενηλικες ικανους και καταλληλους 
από αποψη υγειας για την συγκεκριμένη εργασια που εκαστος αναλαμβανει. Ο 
επικεφαλης πρεπει να έχει τα καταλληλα προσοντα και εμπειρια. 
· Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση εργασίας ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή 
εργασία. Ενδεικτικά και μονον αναφέρονται: κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες 
ασφαλείας,ποδιές, γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών, κ.λ.π. Το προσωπικο είναι 
υποχρεωμενο να φοραει κατα περιπτωση καταλληλα ενδυματα (κρανη, σκληρα 
παπουτσια, ωτασπιδες, προσωπιδες, γαντια κλπ)  και να φερει τον σχετικο ατομικο 
εξοπλισμο. Απαγορευονται μαντηλια λαιμου, αλυσιδες, ταυτοτητες, δακτυλιδια κλπ. 
· Απαγορευεται η καταναλωση οινοπνευματωδων ποτων στο εργοταξιο και η 
ασκοπη παραμονη, αναπαυση κλπ εργαζομενων μεσα σε αυτο. Απαγορευονται 
γενικως ριψοκινδυνες ή αστοχες ή υπερβολικες ενεργειες. 
· Ο αναδοχος οφειλει να εξασφαλιζει τις απαιτουμενες αδειες από τους 
αρμοδιους φορεις για την εκτελεση των εργασιων να φροντιζει εαν απαιτειται για την 
ανανεωση τους η την επεκταση τους, να ακολουθει πληρως τις σχετικες οδηγιες, να 
πληρωνει τα εξοδα των αδειων και εγκρισεων (αλλα οχι τις τυχον απαιτουμενες 
εγγυησεις) και να ακολουθει με σχολαστικη ευλαβεια τις προθεσμιες που τιθενται από 
τις εγκρισεις και αδειες αυτες. Ρητα απαγορευεται η ανευ σχετικης αδειας εκτελεση 
εργασιων.  Εαν ζητηθει από τον κυριο του εργου ή άλλη αρμοδια Υπηρεσια ο 
Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να συνταξει και να υποβαλλει για εγκριση Μελετη 
Κυκλοφοριακης Ρυθμισης (Μ.Κ.Ρ). 
· Ολες οι κατασκευες, μετρα κλπ σχετικα με την υγιεινη και ασφαλεια 
εργαζομενων, τριτων, του εργου κλπ και εν γενει καθε σχετικη προσωρινη ή μη 
κατασκευη πρεπει να συντηρειται τακτικα με ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του 
Αναδοχου. Επισης ο αναδοχος οφειλει να ελεγχει τακτικα και συστηματικα τα μετρα και 
μεσα ασφαλειας και οποτε και οσες φορες απαιτηθει από τον Κυριο του Εργου ή αλλο 
αρμοδιο φορεα. Επισης ο Κυριος του εργου μπορει να ζητησει σε τακτα χρονικα 
διοαστηματα Αναφορα Ασφαλειας του εργου. 
· Ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να διαβρεχει τμηματα του εργου οταν 
απαιτειται με αφθονο νερο για την αποφυγη των οχλησεων από σκονες.  
· Ο Ανάδοχος όντας υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ. υποχρεούται να 
ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στην Υπηρεσία τυχον συμβαντα καθως και τις επισκεψεις 
αρμοδιων αρχων στο εργο περιγραφοντας λεπτομερειακα τις διαταγές και εντολές των 
διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου,ασφαλείας κλπ. που κατα 
τη διάρκεια εκτέλεσης  του έργου, απευθύνονται η  κοινοποιούνται σ'αυτόν.       
· Για εργασίες που απαιτούν  ειδικά  μέτρα ασφαλείας ο ανάδοχος θα πρέπει να 
πάρει όλα τα ενδεδειγμένα πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει 
αυστηρά  τους κανονισμούς που ισχύουν για την πρόληψη  ατυχημάτων.  Επισης για 
ειδικες τετοιες εργασιες θα γινεται εφοσον απαιτειται ειδικη μελετη από εμπειρο 
Μηχανικο.  
· Ολες οι κατασκευασιμες εγκαταστασεις και τα τμηματα τους πρεπει να είναι με 
τετοιο τροπο διαστασιολογημενες, τοποθετημενες, στηριγμενες, αγκυρωμενες και 
κατασκευασμενες από καταλληλα υλικα ωστε να μπορουν να παραλαβουν και να 
μεταφερουν τα διαφορα φορτια που αναπτυσσονται σε ολες τις φασεις 
χρησιμοιποιησης τους. Μεταβολη των παραμετρων σχεδιασμου οδηγει σε ελεγχο και 
ενισχυση ή αντικατσταση τους. Δεν επιτρεπεται η υπερφορτιση τους.  
· Ολες οι κατασκευασιμες εγκαταστασεις και τα τμηματα τους οι οποιες μονον 
μετα από σκληρυνση ή συνδεση με αλλα τμηματα ή με μετεπειτα προσθετες 
κατασκευαστικες παρεμβασεις αποκτουν την πληρη φερουσα ικανοτητα τους 
επιτρεπεται να φορτιζονται μονον κατ άντιστοιχια με την εκαστοτε φερουσα ικανοτητα 
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τους.  
· Ολες οι κατασκευες πρεπει να ελεγχονται για την ευσταθεια και την φερουσα 
ικανοτητα τους.  Μετα από διακοπη εργασιων για ικανο χρονικό διστημα ή αλλαγες ή 
εξαντληση χρονου ζωης ή υπερβολικη χρησιμοποιηση ή εκτακτα γεγονοτα πρεπει να 
ελεγχονται εκ νεου 
· Δεν επιτρεπεται γενικα η εκτελεση ταυτοχρονως εργασιων σε διαφορετικα 
επιπεδα  στην ιδια θεση εκτος εαν εχουν ληφθει σοβαρα μετρα ασφαλειας για την 
προστασια των εργαζομενων στο χαμηλοτερο επιπεδο από πτωσεις αντικειμενων 
κλπ.  
· Εκτός των αλλων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίων 
εγκεκριμένου απο την Υπηρεσία τύπου που θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του 
έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα σημεία αναλόγως του μήκους του εκτελουμένου 
έργου) και πάντως σε αριθμό όχι ολιγότερο των δυο ανα πενήντα μέτρα.  Ο κύριος του 
έργου επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του εμποδίου και την 
τροποποίηση αυτή να την γνωστοποιήσει κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στα 
έργα μετά την υπογραφή σχετικής εργολαβικής συμβάσεως.       
  
 

Δήμος  Σητείας 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 333.487,00€  
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΤΗΛ :   

 
· Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικως να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των 
θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας εφόσον 
απαιτουνται απο το Νομο, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να 
κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης 
καί απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και 
συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους 
στο εργοτάξιο .  
· Να ανεγερθουν ολες οι τυχόν απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις για την 
εκτέλεση  των έργων της εργολαβίας σε θέσεις επιτρεπόμενες απο την Αστυνομία, την 
Υπηρεσία επίβλεψης και τις άλλες αρμόδιες αρχές, με  ευθύνη του αναδόχου ο οποίος 
και θα τις συντηρεί σε καλή κατάσταση υποχρεούμενος συγχρόνως στην εν καιρώ 
καθαίρεση και αποκόμιση των προιόντων τους.       
· Σε επικινδυνες θεσεις περαν των αλλων μετρων ασφαλειας θα πρεπει οι 
εργαζομενοι να είναι δεμενοι από σταθερο σημειο με ζωνη ασφαλειας. 
· Θα πρεπει καθημερινα και ιδιαιτερα σε επικινδυνες θεσεις ή φασεις της 
εργασιας να γινεται επιθεωρηση για την τηρηση των μετρων ασφαλειας και την 
πιθανοτητα αναγκης επεκτασης και βελτιωσης ή αναθεωρησης τους. · Η 
μεταφορα, αποθεση και τοποθετηση παντος ειδους ετοιμων τεμαχιων (π.χ. σωληνες, 
φρεατια κλπ) πρεπει να γινεται με τετοιον τροπο ωστε να αποφευγονται ζημιες οι 
οποιες μπορουν να μειωσουν την ευσταθεια ή την φερουσα ικανοτητα τους και να 
οδηγησουν σε ατυχηματα. Επισης πρεπει να ελεγχονται για την διαπιστωση ορατων 
ζημιων, παραμορφωσεων και ρωγμων. 
· Το ανοιγμα των καλυμματων των φρεατιων και εσχαρων θα γινεται με την 
χρηση των ειδικων εργαλειων. Καλυμματα τα οποια εχουν σφηνωθει λογω παγετου 
δεν επιτρεπεται να αφαιρουνται με την βοηθεια φωτιας (λογω κινδυνου εκρηξης) ή 
αλλα μεσα.   
· Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται σε ύψος 1,90μ. - 2,00 μ. 
 
6.2.   ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
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· Ο Αναδοχος υποχρεούται πριν την εναρξη των εργασιων να απευθυνεται σε 
ολες τις αρμοδιες Υπηρεσιες για τον ακριβη εντοπισμο των υπογειων αγωγων και 
καλωδιων και αλλων κατασκευων ή εγκαταστασεων, να λαμβανει την εγκριση τους και 
να συμμορφωνεται με τις υποδειξεις τους. 
· Ο Αναδοχος πριν την εναρξη των εργασιων (ή αυτοτελους φασεως αυτων ή/και 
οποτεδηποτε απαιτειται) και για την συνεπαγομενη ρυθμιση της κυκλοφοριας πρεπει 
να λαβει τις  σχετικες εγκρισεις (Επιτροπη Πολεοδομικου Σχεδιασμου και 
Κυκλοφοριακης Ρυθμισης, Τροχαια, ΚΤΕΛ κλπ)  
· Ο Αναδοχος, εάν απαιτειται εκ του χαρακτηρισμου της οδου, πριν την εναρξη 
των εργασιων θα πρεπει να λαμβανει σχετικη εγκριση από την αρμοδια Δ.Ε.Κ.Ε.   
· Ταυτοχρονα ο Αναδοχος (πριν την εναρξη οποιασδηποτε εργασιας) θα πρεπει 
να βεβαιωθει με καθε τροπο οτι στον προβλεπομμενο χωρο εργασιας δεν υπαρχει 
οποιαδηποτε κατασκευη από την οποιαν δυνατον να υπαρξει κινδυνος για τους 
εργαζομενους και να εκτιμηθει εαν απαιτειται επισκευη, στηριξη ή καθαιρεση τους και 
να λαμβανονται οι αντιστοιχες εγκρισεις.  
· Τυχον απαιτησεις ασφαλειας και υγειας που θετουν οι Υπηρεσιες αυτες είναι 
υποχρεωτικες για τον Αναδοχο και θα εκτελεστουν αδαπανως (εκτος εαν 
περιλαμβανονταιι στο Τιμολογιο).  
 
6.3  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 
 
·  Ο Αναδοχος μετα την ληψη των σχετικων στοιχειων και εφοσον κριθει από την 
Υπηρεσια οτι απαιτειται θα πραγματοποιησει δοκιμαστικες τομες για την συμπληρωση 
των στοιχειων ή την επιβεβαιωση τους. Για την πραγματοποιση τους και την 
συνεπαγομενη ρυθμιση της κυκλοφοριας πρεπει να ληφθουν οι σχετικες εγκρισεις.  
· Οι δοκιμαστικες αυτες τομες θα εκτελουνται με την δεουσα προσοχη.  
· Τουλαχιστον πεντε (5) ημερες πριν την εναρξη των δοκιμαστικων τομων θα 
τοποθετηθει στους κομβους σημανση αναγγελιας η οποια αποσυρεται με την εναρξη 
των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι του παρακατω τυπου.    
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  
ΕΝΑΡΞΗ   .../.../...   
ΛΗΞΗ      . ../.../... 
 

 
· Με την περαιωση της εργασιας των δοκιμαστικων τομων και μεχρι την εναρξη 
των εργασιων στην συγκεκριμένη θεση (εφοσον δεν υπαρξει πληρης αποκατασταση 
του οδοστρωματος) θα  τοποθετηθει στους κομβους σημανση η οποια αποσυρεται με 
την εναρξη των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι του  παρακατω τυπου.  Σε 
περιπτωση σχετικης εντολης από την Υπηρεσια προς τον Αναδοχο για συντηρηση του 
ορυγματος ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να προβει στις απαραιτητες εργασιες το 
αργοτερο εντος 24 ωρων. Σε ειδικες περιπτωσεις μεγάλης επικινδυνοτητας είναι 
δυνατον να ζητηθει η αμεση εκτελεση των σχετικων εργασιων και ο Αναδοχος είναι 
υποχρεωμενος να  προβει στις εργασιες αυτες αμεσα.  
  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟΜΕΣ 
 

 
· Ο Αναδοχος από την εκτελεση των δοκιμαστικων τομων και μεχρι την πληρη 
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αποκατασταση της οδου εχει την υποχρεωση καθημερινου ελεγχου των ορυγματων 
και των επιχωσεων και συντηρησης τους για την αποφυγη ατυχηματων.  
 
6.4. ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
· Ο Αναδοχος τουλαχιστον πεντε (5) ημερες πριν την εκτελεση των εργασιων 
κατασκευης των αγωγων οφειλει να εγκαταστησει σημανση αναγγελιας 
κυκλοφοριακων ρυθμισεων οι οποιες αποσυρονται με το περας  των εργασιων Οι 
πινακιδες αυτες θα είναι των παρακατω τυπων.    
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  
ΟΔΟΣ ..............   ΚΛΕΙΣΤΗ 
ΕΝΑΡΞΗ   ../../..   
ΛΗΞΗ       ../../.. 
 

 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  
ΜΗΝ ΣΤΑΘΜΕΥΕΤΑΙ ΔΕΞΙΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 
ΑΠΟ    ../../..   ΕΩΣ     ../../.. 
 

 
· Στο Εργοταξιο θα υπαρχουν  μονιμα στις απαραιτητες θεσεις πινακιδες του 
παρακατω τυπου:  
 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

 
 
6.5.   ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 
 
· Ολοι οι εργαζομενοι θα φορουν κρανος, ανακλαστικο γιλεκο (η ενδυματα 
ζωηρου χρωματος κιτρινου ή ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα εξαρτηματα), 
γαντια και υποδηματα ασφαλειας. Επισης ωτασπιδες για την αντιμετωπιση  του 
θορυβου και μασκες για την αντιμετωπιση της σκονης. 
· Η κινηση των μηχανηματων θα γινεται σε οριοθετημενη με κωνους λωριδα. Οι 
κωνοι θα απεχουν το πολύ 1,50 μετρα ο ενας από τον αλλον και θα τοποθετειται η 
προβλεπομενη από τον Νομο σημανση. Σημανση θα τοποθετειται και στους καθετους 
δρομους εαν απαιτειται. 
· Για να αποδοθει το τμημα στην κυκλοφορια πριν την εκσκαφη θα προηγειται 
καθαρισμος και πλυσιμο του.  
 
6.6.    ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 
Α.  ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 
 
· Ολοι οι εργαζομενοι (εκτος οδηγων και χειριστων) θα φορουν κρανος, 
ανακλαστικο γιλεκο ( η ενδυματα ζωηρου χρωματος κιτρινου ή ζωηρου πορτοκαλι ή 
αλλα ανακλαστικα εξαρτηματα) γαντια και υποδηματα ασφαλειας. Επισης εαν 
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απαιτειται ωτασπιδες για την αντιμετωπιση  του θορυβου και μασκες για την 
αντιμετωπιση της σκονης. 
· Κατά την διάρκεια των εκσκαφών θα δίδεται μέριμνα ώστε το κατάστρωμα της 
οδού να παραμένει τελείως καθαρό από υλικά εκσκαφής. 
· Τα ορυγματα θα πρεπει να διαθετουν επαρκες πλατος.  Τα πλατη των 
ορυγματων που οριζονται στην παρουσα μελετη είναι επαρκη για την καθε διαμετρο 
αγωγου που προβλεπεται να τοποθετηθει. Σε ειδικες περιπτωσεις σε συννενοηση 
Αναδοχου και Υπηρεσιας δυνατον να καθοριζονται διαφορετικα πλατη εκσκαφων. 
· Επισφαλη τμηματα των πρανων πρεπει να κατακρημνιζονται (ή να 
υποστηλωνονται, επενδυονται κλπ) προσεκτικα από εμπειρο προσωπικο και με τον 
καταλληλο εξοπλισμο (δυο τουλαχιστον) για να αποφευχθουν ατυχηματα από ξαφνικη 
τους πτωση.  Ειδικα πρεπει να ελεγχεται η αναπτυξη τετοιων καταστασεων μετα από 
ισχυρες βροχοπτωσεις,  καταπτωσεις πρανων  κλπ  
· Ιδιαιτερη προσοχη πρεπει να δοθει στην παρουσια πλησιον του ορυγματος 
ξανασκαμμενων ή εν γενει χαλαρων εδαφων λογω του μεγαλου κινδυνου 
καταπτωσεων στα εδαφη αυτα. 
 
Β. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ  
 
· Η αντιστηριξη είναι υποχρεωτικη για βαθος εκσκαφης ανω των 2,00 μετρων ή 
ανεξαρτητως βαθους οταν επιβαλλεται από την φυση του εδαφους  
· Η αντιστηριξη γινεται ταυτοχρονως με την εκσκαφη η οποια προηγειται 
ελαχιστα και μονον οσον επιβαλλεται για την εκτελεση των εργασιων. Θα είναι συνεχης 
και δεν θα περιλαμβανει τμηματα χωρις συνοχη ή χαλαρα.  
· Απαιτησεις για την αντιστηριξη περιγραφονται αναλυτικα στην Τεχνικη Εκθεση, 
στις Τεχνικες Προδιαγραφες και στα σχεδια της μελετης. Γενικα πρεπει να λαμβανονται 
υποψη ολοι οι παραγοντες που επηρρεαζουν την ευσταθεια του ορυγματος 
· Η αντιστηριξη θα προεξεχει από το εδαφος τουλαχιστον 15 εκ ωστε να 
εμποδιζεται η πτωση λιθων και χωματων μεσα στο ορυγμα. 
· Οι εργαζομενοι κατα την κατασκευη της αντιστηριξης πρεπει να εργαζονται 
από την προστατευμενη περιοχη προς την απροστατευτη. Η εργασια πρεπει να γινεται 
γρηγορα ωστε να ελαχιστοποιειται ο κινδυνος αλλα και με σχολαστικη προσοχη και 
κατω από τις οδηγιες του υπευθυνου μηχανικου του Αναδοχου. 
· Η  συγκεντρωση προιοντων εκσκαφης, υλικων, εργαλειων , μηχανηματων κλπ 
πρεπει να γινεται εκτος του πρισματος ολισθησης του πρανους ωστε να αποφευχθει η 
φορτιση της αντιστηριξης και η αστοχια της. 
· Η αντιστηριξη μπορει να μετατραπει καθ' οιονδηποτε τροπο μονον μετα από 
σχετικη αναθεωρηση της μελετης και εγκριση αυτης.  
· Η απομακρυνση της αντιστηριξης γινεται σταδιακα με την προοδο της 
επανεπιχωσης του ορυγματος. Σε ειδικες περιπτωσεις είναι δυνατον να παραμεινει για 
λογους ασφαλειας και μετα την ολοκληρωση των εργασιων.  
 
Γ.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ 
 
· Οποιαδήποτε ποσότητα νερού (ή και λυματων από το υφισταμμενο δικτυο) 
πρέπει να απομακρύνεται αμεσως με άντληση και διοχέτευση απ’ευθείας στο σύστημα 
ομβρίων(υπογεια νερα) ή σε καταλληλο αποδεκτη (λυματα). 
· Ιδιαιτερη σημασια πρεπει να δοθει ωστε η αντληση να μην προκαλεσει 
προβληματα στις γειτονικες κατασκευες λογω πτωσης του υδροφορου οριζοντα.  
 
Δ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ -  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Ο  Αναδοχος οφειλει να μεριμνήσει για  την πλήρη  και σύμφωνα προς τις ισχύουσες 
διατάξεις καταλληλη σταθερη και ανθεκτικη περιφραξη του εργοταξιου και των 
ορυγματων και για την φωτεινη σηματοδοτηση, την σημανση, τις οριζοντιες 
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διαγραμμισεις, τις καλωδιωσεις και την σχετικη υποδομη σηματοδοτησης και 
ηλεκτροφωτισμου.  
 
 Τα ανωτερω θα καλυπτουν τις απαιτησεις ασφαλειας τοσο για τις ημέρες οσο και για 
τις νύκτες των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλη καθοδήγηση της 
κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. Για λόγους κυκλοφορίας και ασφαλείας η 
κατασκευή του έργου θα αρχίζει και θα  ολοκληρώνεται κατά  διαδοχικά τμήματα που 
το μήκος καθενός θα ισούται με την απόσταση  μεταξύ δυο διαδοχικών φρεατίων  
εκτός αν  άλλως κρίνει η  Υπηρεσία.  
 
· Η τάφρος περιφράσεται εκτός του μετώπου προόδου της εκσκαφής και 
πλησίον αυτού. Συγκεκριμένα τοποθετείται πλέγμα, ανακλαστικής ικανότητας, 
ελάχιστου πλάτους (ύψους) 0,80 m, το οποίο στηρίζεται ικανοποιητικά (π.χ. 
τοποθέτηση επί άγκιστρον, πρόσδεση) σε κάθετα στοιχεία τα οποία απέχουν μέγιστη 
απόσταση μεταξύ τους: 
 

α. 3,5 m για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας (ταχύτητα μεγαλύτερη των 60 km) ή ανοιχτούς 
χώρους (μεγάλες ταχύτητες ανέμου) και  

β. 5,0 m για δρόμους σε κλειστούς χώρους 

 
· Η απόσταση μεταξύ μετώπου εκσκαφής και περίφραξης δεν επιτρέπεται να 
είναι μεγαλύτερη από 20 m και σημαίνεται με κώνους οι οποίοι τοποθετούνται κατά 
μήκος της εκσκαφής σε μέγιστη απόσταση μεταξύ τους 1,2 m ή με φράγματα 
ελαχίστου πλάτους 0,60 m τοποθετούμενα με την έννοια του πλάτους των κατά μήκος 
της εκσκαφής έτσι ώστε η μεταξύ τους απόσταση να μην είναι μεγαλύτερη του 1,5 m.  
· Με την ολοκλήρωση της εκσκαφής κάθε ημέρα ή την διακοπή για διάστημα 
εξαρτώμενο από τις κυκλοφοριακές συνθήκες και πάντως όχι μεγαλύτερη των 2 ωρών 
επιβάλλεται η δια πλέγματος πλήρης περίφραξη της τάφρου.  
· Περιμετρικά εκσκαφών βάθους μεγαλύτερων των 2,25 μ. θα τοποθετείται 
σταθερή περίφραξη τύπου πλέγματος ή στηθαίου με μεσοσανίδια σε ύψος 1,00 μ. και 
0,60 μ. αντίστοιχα (πλέον του πλέγματος περίφραξης του εργοταξίου, εκτός αν αυτό 
εφάπτεται της τάφρου). 
· Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χρήση κορδέλας οδοποιίας ή συναφούς 
μέσου σήμανσης. 
· Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν είναι σκόπιμο η περίφραξη να καλύπτει την 
τάφρο και τον διάδρομο κίνησης εργαζομένων ή και μηχανημάτων. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση θα πρέπει να δημιουργείται και άλλη λωριδα μειωμενου πλατους με 
προοδευτικά μειωμένου πλάτους λωρίδα να προηγείται αυτής, μέσα στην οποία θα 
πραγματοείται η κίνηση μηχανημάτων και εργαζομένων. Οι πινακίδες σήμανσης 
τοποθετούνται στο πλησιέστερο όριο προς την κυκλοφορία. Η οριοθέτηση στην 
δεύτερη περίπτωση μπορεί να γίνει με κώνους οι οποίοι τοποθετούνται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρουσα. 
 
Ε.     ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 
 
·  Ο αναδοχος οφειλει να εξασφαλιζει την κυκλοφορια των περιοικων και την 
ανετη και ασφαλη προσβαση στις κατοικιες και τα καταστηματα τοποθετωντας και την 
απαιτουμενη σημανση.  Εαν κατασκευασθουν διαβασεις θα σημαινονται και  θα 
φωτιζονται και θα είναι σύμφωνες με τον πίνακα 3. 
· Δίπλα στις διαβάσεις θα τοποθετείται η πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) σε ύψος 
1,90 - 2,00 m και από τις δύο πλευρές κίνησης των πεζών και επιπροσθέτως από την 
πλευρά της κυκλοφορίας των οχημάτων. 
· Επίσης 20 m πριν την διάβαση το όριο ταχύτητας θα οριοθετείται στα 20 km/h 
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εκτός αν λειτουργεί φωτεινή σήμανση. 
· Στις διαβάσεις αποφεύγονται τα σκαλοπάτια. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε το 
ρίχτυ είναι το πολύ  16,5 εκ. και το πάτημα κατ’ελάχιστο 27,5 εκ. 
· Πλευρικά οι διαβάσεις προστατεύονται με στοιχεία τα οποία τρέχουν σε ύψος 
0,60 μ. και 1,00 μ. (χειρολησθήρας).  Το πλάτος της διάβασης είναι κατ’ελάχιστον 0,60 
μ. σε περιοχής μικρής συνάθροισης κοινού, 0,75 μ. σε μεσαίας και 1,00 μ. σε μεγάλης 
(π.χ σχολεία, γήπεδα). 
· Οι διαβάσεις κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μήκος επί του 
οδοστρώματος, πριν την έξοδο από την περίφραξη ίσο με 1,5 πάτημα. Οι διαβάσεις 
πεζών σημαίνονται με την πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) και από τις δύο πλευρές της 
διάβασης. Οι πινακίδες αυτές φωτίζονται κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι αποστάσεις 
μεταξύ δύο διαβάσεων καθορίζονται με βάση την περιοχή και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της. Μέγιστες αποστάσεις δίνει ο πίνακας 3. 
· Γεφυρώσεις των τάφρων πρέπει  να εξασφαλίζουν την μικρότερη δυνατή 
όχληση της κυκλοφορίας και τροφοδοσίας των περιοχών. 
· Η γεφύρωση πραγματοποιείται με μεταλλικά ελάσματα ελάχιστων απαιτήσεων 
πάχους σύμφωνα με τον πίνακα 4. 
· Τα ελάσματα τοποθετούνται μετά από αντιστήριξη των τοιχωμάτων της 
εκσκαφής σε μήκος υπερβάλον της διάβασης κατά 60 cm εκατέρωθεν. Οι διαστάσεις 
των ελασμάτων πρέπει να εξασφαλίζουν στήριξη κατά 60 cm τουλάχιστον εκατέρωθεν 
της τάφρου άνεση κίνησης των αυτοκινήτων (ελάχιστη απόσταση των τροχών από τα 
άκρα του ελάσματος 30 cm), ομαλή προσπέλαση (χρήση ή δημιουργίαράμπας) και το 
αμετάθετό τους. Καθόλο το μήκος της διάβασης και σε επαφή με αυτή τοποθετείται 
πλέγμα ή στερεα προσαρμοσμένα προστατευτικά κιγκλιδώματα με δύο οριζόντια 
στοιχεία σε ύψος 0,60 μ. και 1,00 μ. Το πλάτος των ελασμάτων πρέπει να είναι 1,20 μ. 
 
ΣΤ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
· Ρητά καθορίζεται ότι ο Αναδοχος ειναι αποκλειστικα υπευθυνος για την τηρηση 
των σχετικων διαταξεων οσον αφορα στην λειτουργια και  κυκλοφορια των 
μεταφορικων του μεσων και μηχανηματων.  
· Η κινηση μηχανηματων και εργαζομενων πρεπει να γινεται εντος 
οριοθετημενης από κωνους λωριδας. 
· Εαν τα μηχανηματα παραμενουν στο εργοταξιο μετα το περας των εργασιων 
καλυπτονται από την περιφραξη κλειδωνονται και ασφαλιζονται. 
· Θα πρεπει να τηρειται ελαχιστη αποσταση ασφαλειας από τα χειλη του 
ορυγματος  ιση με: s =2*P + 0,02*h οπου Ρ το ανα αξονα φορτιο σε τοννους και h το 
βαθος εκσκαφης σε μετρα με ελαχιστη τιμη του s ta 80 εκ.  
· Δεν επιτρεπεται κινηση ή εργασια εργαζομενων πλησιον των μηχανηματων 
κατα την διαρκεια που αυτα εργαζονται ή κυκλοφορουν εκτος εαν έχει εχουν ληφθει 
προσθετα μετρα και δεν κινδυνευουν. 
·  Οι διαδρομοι κυκλοφοριας οχηματων και μηχανηματων εαν απαιτουνται θα 
εχουν επαρκες πλατος ωστε να εξασφαλιζεται εκατερωθεν του οχηματος ελευθερος 
χωρος τουλαχιστον 60 εκ 
 
Ζ.  ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
· Σε ότι αφορά την σήμανση πριν και μετά το εργοτάξιο αυτή εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τις ΥΑΒΜ5/30058/83 και ΥΑ ΒΜ5/30428/80 εγκυκλιους για εντός ή εκτός 
κατοικημένων περιοχών αντίστοιχα. 
· Οι πινακίδες σήμανσης οδών επαναλαμβάνονται κατά μήκος  της προοδευτικά 
μειωμένου πλάτους λωρίδας και της λωρίδας μειωμένου πλάτους όταν το μήκος των 
είναι μεγαλύτερο από 50 και 80 m αντίστοιχα. Οι πινακίδες οι οποίες 
επαναλαμβάνονται είναι αυτές που ορίζονται στον Ν. 2094/92, ανάλογα των 
κυκλοφοριακών συνθηκών. Η ελάχιστη απάιτηση την οποία θέτει η παρούσα 
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προδιαγραφή δίνεται στον πίνακα 2. 
· Εκσκαφές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν σε απόσταση ασφαλειας (εκτος 
εαν δεν γινεται διαφορετικα η απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές οποτε πρεπει να 
ληφθουν ιδιιατερα προσθετα μετρα) από οδούς ταχείας ή βαριάς κυκλοφορίας με 
παράλληλη  υποστήριξη του μετώπου των εκσκαφών προς τις οδούς αυτές.   
· Σημανση θα τοποθετειται και στους καθετους δρομους εαν απαιτειται.  
Απαγορευται η χρηση κορδελας οδοποιιας ή αλλου συναφους μεσου σημανσης.  Ολα 
τα σηματα πρεπει να είναι συμφωνα με την σχετικη εγκυκλιο και την εν γενει 
νομοθεσια, προτυπα κλπ. 
· Τα ανωτερω θα καλυπτουν τις απαιτησεις ασφαλειας τοσο για τις ημέρας οσο 
και για τις  νύκτες (βλεπε ιδιαιτερη παραγραφο) των χώρων των εργοταξίων του για 
την ασφαλη καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. 
 
6.7.  ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
· Εφοσον απαιτειται παρουσια εργαζομενων κοντα στον εξοπλισμο κατα την 
καταβιβαση για την υποβοηθηση του καταβιβασμου υλικων οι εργαζομενοι θα 
διαθετουν ατομικα μεσα προστασιας και θα εργαζονται προσεκτικα και μεσα στο 
αντιστηριγμενο τμημα της εκσκαφης.  
 
6.8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 
· Οι σωληνες θα τοποθετουνται στην ακριβη τους θεση με την χρηση του 
καταλληλου εξοπλισμου και εργαλειων ανθεκτικων για το συγκεκριμμενο βαρος. 
· Οι εργαζομενοι θα διαθετουν ατομικα μεσα προστασιας και θα εργαζονται 
προσεκτικα και μεσα στο αντιστηριγμενο τμημα της εκσκαφης.  
· Οι εργαζομενοι εαν απαιτειται πρεπει να είναι δεμενοι με ανθεκτικη ζωνη.  
 
6.9  ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 
 
· Κατα την ωρα εργασιας των μηχανηματων για την επανεπιχωση του 
ορυγματος κανενας εργαζομενος δεν θα εργαζεται εντος αυτου. Κατα την ωρα της 
συμπυκνωσης της επανεπιχωσης κατα στρωσεις δεν θα εργαζονται παραλληλα τα 
μηχανηματα. 
· Οι αντιστηριξεις θα ανασυρονται βαθμιδωτα αναλογα με την προοδο της 
επανεπιχωσης 
 
6.10  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
· Οι εργαζόμενοι φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο και υποδήματα 
ασφαλείας. 
 
· Το εργατάξιο οριοθετείται ως εξής: 
 

α. Αν πρόκειται για μεσαία λωρίδα τότε χρησιμοποιούνται κώνοι οι οποίοι απέχουν μεταξύ 
τους μέγιστη απόσταση 3.5 m. 

β. Αν πρόκειται για ακρινή λωρίδα, τότε από την πλευρά της κίνησης η οριοθέτηση γίνεται 
με κώνους όπως στην περίπτωση (α)  ενώ από την πλευρά του πεζοδρομίου ή της 
νησίδας αν χρησιμοποιείται από πεζούς, με πλέγμα  
Σε κάθε περίπτωση (α ή β) από την πλευρά της κυκλοφορίας ισχύουν τα σχετικά με την 
επανάληψη των πινακίδων σήμανσης οριζόμενα.  

 
6.11 ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
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Δεν απαιτουνται ιδιαιτερα μετρα ασφαλειας. Πρεπει να τηρουνται ολοι οι γενικοι 
κανονες ασφαλειας 
 
6.12  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
· Μετά το πέρας των εργασιών και πριν αποδοθεί ένα τμήμα της οδού και πάλι 
στην κοινή χρήση, το τμήμα θα καθαρίζεται και πλένεται αν χρειάζεται, θα 
απομακρυνεται πλήρως η προσωρινή σήμανση και θα αποκαθίσταται η μόνιμη (την 
οποία ο Εργολάβος προσωρινά είχε καλύψει). 
· Οι σχετικες προσωρινες κατασκευες μετα την αποπερατωση του εργου ή 
τμηματος αυτου θα καθαιρουνται και εν γενει θα αποκαθισταται πληρως το 
οδοστρωμα και ολο το φυσικο ή/και δομημενο περιβαλλον στην προτερα του 
κατασταση.   
 
 
7.  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ 
 
Οι κανονες αυτοι ισχυουν συμπληρωματικα προς αυτους που αναπτυσσονται 
παραπανω και οι οποιοι και αυτοι σκοπο εχουν να αντιμετωπιζουν κινδυνους που 
περιγραφονται εδω αναλυτικα. 
 
7.1  ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
· Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
τον απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου .  Ο 
φωτισμος και τα φωτιστικα σωματα πρεπει να είναι ετσι διευθετημενα ετσι ωστε να 
εξασφαλιζεται φωτισμος τουλαχιστον 300 LUX ομοιομορφα κατανεμημενοςπου δεν θα 
προκαλει θαμβωση και γενικα θα δημιουργει συνθηκες ασφαλους εργασιας και 
κυκλοφοριας. Επιβαλλεται να υπαρχει και εφεδρικος φωτισμος ασφαλειας καθως 
επισης και ατομικοι φανοι καταλληλου τυπου για ολους τους εργαζομενους.  
· Απαιτήσεις φωτεινης σημανσης κατά την νύκτα ή ωρες μειωμένης ορατότητας: 
Κατά μήκος της περίφραξης του εργοταξίου και από την πλευρά της κυκλοφορίας 
τοποθετείται φανός σε ύψος 1,20-1,35 μ. χρώματος κόκκινου στα δεξιά της 
επερχόμενης κυκλοφορίας και άσπρο στα αριστερά της αντίθετης κατεύθυνσης. Οι 
μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των φανών δίνονται στον πίνακα 5. 
 
7.2. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Απαγορευεται η εκτελεση εργασιων με δυσμενεις καιρικες συνθηκες. Επιτρεπεταιι με 
εμπειρο προσωπικο, καταλληλο εξοπλισμο και ληψη των απαραιτητων μετρων 
ασφαλειας για εργασιες επεμβασεων που εχουν σκοπο να αποτρεψουν ιδιαιτερα 
σημαντικους κινδυνους (π.χ πλημμυρες).   
 
7.3.  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την προληψη και αντιμετώπιση πυρκαϊών 
στις εγκαταστάσεις γενικά του εργοταξίου και γενικοτερα και υποχρεούται να φροντίζει: 
  
· Για τον περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και 
αναφλέξιμα υλικά καί την κατάλληλη διάθεσή τους . 
· Για την χρηση καταλληλου εξοπλισμου  
· Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 
· Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή και άλλων ανοικτής πυράς 
κοντά  σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων  ή άλλων εύφλεκτων  υλών του εργοταξίου  
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και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε άλλους (εργοστάσια, δεξαμενές υγρών 
καυσίμων κ.λ.π.) και πριν εξασφαλισει οτι δεν υπαρχουν στον αγωγο, ορυγμα, φρεατιο 
ευφλεκτα αερια. 
·  Να απαγορευεται η χρηση γυμνης φλογας στην εργασια. 
· Να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του στην  χρήση πυροσβεστήρων. 
· Οι γεννήτριες ρεύματος δεν πρέπει να  υπερφορτώνονται. 
· Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για  ζέσταμα. 
· Απαγορεύεται η ελεύθερη καύση άχρηστων υλικών, υλικών συσκευασίας κλπ. 
 
Ο Αναδοχος οφείλει να εφοδιάσει: 
 

α. Ολα τα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα με πυροσβεστήρα τύπου ξηράς 
κόνεως 6 kg για μηχανήματα και φορτηγά και 2,5 kgr για επιβατικά αυτοκίνητα.  

β. Τα γραφεία με 2 πυροσβεστήρες τύπου ξηράς κόνεως 6 kgr 

γ. Τις εργοταξιακές θέςεις όπου γίνεται χρήση ηλεκτρισμού με 2 πυροσβεστήρες ξηράς 
κόνεως 6 kgr. Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει οι θέσεις πυροσβεστών να απέχουν από 
τις θέσεις εργατών απόσταση μεγαλύτερη των 75 μ.   

δ. Ολες οι θέςεις εργασίας με 2 πυροσβεστήρες νερού 10 kgr. Οι θέσεις πυροσβεστήρων 
θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 75 μ. από τις θέσεις εργασίας.  

 
7.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ 
 
· Πρεπει να λαμβανονται προληπτικα και εποανορθωτικα μετρα για τον 
περιορισμο της σταθμης του θορυβου στην πηγη του οπως επιλογη των καταλληλων 
μηχανηματων, μονωση τακτικη συντηρηση,καταλληλη οργανωση της εργασιας. 
· Να χρησιμοποιουνται ατομικα μεσα ακοοπροστασιας οταν η ημερησια ατομικη 
ηχοεκθεση ενος εργαζομενου ή η μεγιστη τιμη της στιγμιαιας μη σταθμισμενης 
ηχητικης πιεσης υπερβαινει τα 90 dB(A)  και τα 200 Pa   αντιστοιχως.  
· Τα ατομικα μεσα προστασιας θα είναι προσαρμοσμενα στα ατομικα 
χαρακτηριστικα του εργαζομενου και στις συνθηκες εργασιας του και η χρηση τους θα 
πρεπει να γινεται προσεκτικα ωστε να μην οδηγησουν λογω ελλειψης ηχητικης 
επαφης του εργαζομενου με το περιβαλλον του σε ατυχηματα. 
 
7.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ 
 
· Πρεπει να λαμβανονται προληπτικα και επανορθωτικα μετρα για τον 
περιορισμο της διαχυσης της σκονης και τυχον αεριων από μηχανηματα στην πηγη 
τους οπως διαβροχη, επιλογη των καταλληλων μηχανηματων, καλυψη 
κατεδαφιζομενων τμηματων, καταλληλη οργανωση της εργασιας. 
· Να χρησιμοποιουνται ατομικα μεσα προστασιας 
 
7.6.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
· Απαγορευεται η παραμονη η εργασια ατομων κατω ή πλησιον από 
μετακινουμενα φορτια, υλικα καθως και εκσκαφεις, γερανους κλπ μηχανηματα.   
· Κατα την διαρκεια φορτοεκφορτωσεων κανεις εργαζομενος δεν θα εργαζεται 
εντος του ορυγματος εφοσον οι φορτοεκφορτωσεις πραγματοποιουνται πλησιον 
αυτου. 
· Κατα την διαρκεια εκσκαφων και επενεπιχωσεων κανεις εργαζομενος δεν θα 
εργαζεται εντος του ορυγματος.  
· Απαγορευεται η διακινηση υλικων και εργαλειων με ριψη από εργαζομενο σε 
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εργαζομενο. 
· Απαγορευεται η αποθεση καθε ειδους αντικειμενων πλησιον των χειλεων του 
ορυγματος. Υλικά εκσκαφής, εργαλεία, υλικά κλπ. τοποθετούνται σε ελάχιστη  
απόσταση 0,60 μ. από το χείλος της εκσκαφής. 
· Οι αντιστηριξεις θα πρεπει να εξεχουν του εδαφους τουλαχιστον 15 εκ. 
παρεχοντας προστασια από πτωσεις.  
 
7.7.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ 
 
· Λογω της φυσης του εργου δεν είναι δυνατη παντα η υπαρξη διαταξεων που να 
εμποδιζουν την πτωση ουτε η υπαρξη διαταξεων που να συγκρατουν στην πτωση. Για 
τους λογους αυτους είναι απαραιτητη η χρησιμοποιηση εμπειρου προσωπικου. 
· Τα ορυγματα θα εχουν και από τις δυο πλευρες τους ελευθερες λωριδες 
πλάτους τουλαχιστον 60 εκατοστων κατα το δυνατον επιπεδες, ελευθερες από υλικα, 
εμποδια και εν γενει αντικειμενα. 
· Εαν απαιτηθει οι εργαζομενοι πρεπει να είναι δεμενοι με σκοινια από 
καταλληλα σταθερα σημεια.  
 
7.8.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 
· Ολοι οι εργαζομενοι κοντα σε χωρους κυκλοφοριας μηχανηματων και 
οχηματων θα φορουν ανακλαστικο γιλεκο η ενδυματα ζωηρου χρωματος κιτρινου ή 
ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα εξαρτηματα.  
· Ο εργοταξιακος χωρος θα διαχωριζεται από το υπολοιπο τμημα της οδου ή 
εγκαρσιες οδους με καταλληλη περιφραξη και πινακιδες.  
· Εαν απαιτειται θα υποβοηθειται η κυκλοφορια (με την συμφωνη γνωμη και 
συμφωνα με τις εντολες της Τροχαιας) από καταλληλο προσωπο(ιδιαιτερα σε ωρες 
κυκλοφοριακης αιχμης ή εαν δεν υπαρχει για οποιονδηποτε λογο ορατοτητα).  
 
7.9.  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
· Οπως προβλεπονται στον Κανονισμο Εσωτερικων Ηλεκτρικων 
εγκαταστασεων, τις σχετικες τυποποιησεις της Δ.Ε.Η. , αλλους σχετικους 
Κανονισμους και νομους. Μετρα ασφαλειας προβλεπονται στο αρθρο 21 του Π.Δ. 
225/89. 
· Ιδιαιτερη προσοχη θα δινεται για την αποφυγη ηλεκτροπληξιας από επαφη με 
καλωδια κατα την εργασια μηχανηματων και αυτοκινητων.  
 
7.10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 
Βλεπε σχετικες αναφορες στον φακελλο ασφαλειας και υγειας' 
 
7.11  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 
· Επισκέπτης θεωρείται κάθε άτομο το οποίο δεν ανήκει στο απασχολούμενο 
στο έργο προσωπικό του Εργολάβου ή της Επίβλεψης και βρίσκεται εντός του 
Εργοταξίου. 
· Απαγορευεται ρητα (εκτος εαν υπαρξει  ειδικη προς τουτο εντολη της 
Υπηρεσιας) η εισοδος τριτων προσωπων στο εργοταξιο (και ο Αναδοχος οφειλει να 
λαβει πληρη ειδικα μετρα για την αποτροπη τετοιων γεγονοτων)  και η διοργανωση 
επισκεψεων ή υποδοχη επισκεπτων.  
· Εαν υπαρξει επισκεψη σε όλους τους επισκέπτες παρέχεται η απαραίτητη 
ενημέρωση για τους ενδεχόμενους κινδύνους στους εργοταξιακούς χώρους συνοδεία 
κράνους το οποίο υποχρεούνται να φορούν συνεχώς και κάθε άλλο μεσο που κρίνεται 
απαραίτητο. Πλήρη και  αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των επισκεπτών έχει ο 
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Εργολάβος εκτός αν αυτοί επισκέπτονται/επιθεωρούν τους εργοταξιακούς χώρους με 
ευθύνη της Επίβλεψης. 
 
7.12   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 
 
· Σε ολως εξαιρετικη περιπτωση που είναι αναγκαια απαιτειται εγγραφη εγκριση 
της Υπηρεσιας και των αλλων αρμοδιων αρχων.  Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα 
τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων από τη χρήση 
εκρηκτικών υλών οπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις , συστήματα συναγερμού για την 
απομάκρυνση ατόμων και οχηματων από τους χώρους των εκρήξεων,λήψη 
προστατευτικών μέτρων για παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ. Ολες οι 
δαπάνες που συνεπάγονται από τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο ο οποιος εχει 
και την αποκλειστικη ευθυνη.   
· Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον εντόπισμο 
τυχόν παλαιών εκρηκτικών υλών και να αναφέρει αμέσως το  γεγονός αυτό στην 
Υπηρεσία  και να ειδοποιήσει την αρμόδια στρατιωτική αρχή. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς να διατυπώσει καμμιά αντίρρηση , στις εντολές 
των παραπάνω Αρχών,χωρίς να δικαιούται να προβάλει καμμιά απαίτηση  για 
αποζημίωσή του, για την ενδεχόμενη ανωμαλία που θα προκληθεί στην εκτέλεση του  
έργου , εκτός από ανάλογη παράταση της συμβατικής προθεσμίας   περαίωσης του 
έργου. 
·  Ολες οι σχετικες με εκρηκτικα εργασιες (και η αποθηκευση τους) γινονται 
συμφωνα με τις ειδικες προβλεψεις του Κανονισμου Μεταλλευτικων και Λατομικων 
εργασιων και των ειδικων διαταξεων που ισχυουν 
 
7.13.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
 Ο αναδοχος υποχρεουται να παρεχει εκ των προτερων οπου απαιτειται σχετικα με 
εργασιες που προκαλουν ιδιαιτερες κυκλοφοριακες αλλοιωσεις και προβληματα σε 
υπηρεσιες αμεσης επεμβασης (π.χ. Πυροσβεστικη Υπηρεσια, ΕΚΑΒ). Είναι επισης 
υποχρεωμενος να διδει αμεσως πληροφοριες που του ζητουνται από αρμοδιες αρχες.  
 
7.14  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 
Θα πρεπει να ακολουθουνται τα αναφερομενα στον φακελλο ασφαλειας και υγειας 
(Διασωση, παροχη πρωτων βοηθειων κλπ) με ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του 
Αναδοχου  
 
7.15  ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Στον φακελλο ασφαλειας και υγειας οπου περιγραφονται οι ιδιαιτεροτητες των εργων 
αποχετευσης και δινονται σχετικες οδηγιες υπαρχουν σημαντικες οδηγιες οι οποιες 
πρεπει να ακολουθουνται με ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου και κατα την 
διαρκεια της κατασκευης του εργου οπως για Προσωπικο, προστατευτικα ενδυματα 
και εν γενει ατομικο εξοπλισμο, ομαδικο εξοπλισμο, ατομικη και ομαδικη υγιεινη, 
λειτουργικες διαδικασιες εργασιας, επικινδυνη ατμοσφαιρα και τροποι μετρησης και 
αντιμετωπισης της, μετρα για πλημμυρες, ασθενειες, για τον Η/Μ εξοπλισμο κλπ   
 
8. ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
8.1 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1. Η εισοδος και η εξοδος στο ορυγμα πρεπει να γινεται με σταθερη και ανθεκτικη 
κλιμακα με εξασφαλισμενη στερεωση εναντι ανατροπης, αντιολισθηρα δαπεδα, 
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χειρολαβες ασφαλειας και προστατευτικη διαταξη που να αποκλειεις ανατροπη του 
χρηστη. Απαγορευεται η αναρριχηση ή η χρησιμοποιηση των μηχανηματων 
εκσκαφης.  Οι κλιμακες θα διατηρουνται στην θεση τους για οσο χρονικό διάστημα 
υπαρχουν εργαζομενοι εντος του ορυγματος. Για εργασίες σε βάθη μεγαλύτερα του 
1,50 μ. απαιτούνται κλίμακες σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 25 μ. 
2. Απαγορευται η καθοδος και η ανοδος στο ορυγμα του προσωπικου μαζι με βαρια 
φορτια . 
3. Στις ενδεδειγμενες θεσεις πρεπει να υπαρχουν διακριτες σταθερες διαβασεις ή 
γεφυρωματα ικανου πλατους προστατευμενα με κιγκλιδωματα για την διελευση των 
εργαζομενων. Σε καθε περιπτωση απαγορευονται τα αλματα πανω από το ορυγμα ή η 
διελευση από μαδερια κλπ. Το αυτο ισχυει και στην περιπτωση διελευσης φορτιων.  Οι 
πεζογεφυρες θα εχουν πλατος τουλαχιστον 50 εκατοστα. Σε περιπτωση κλισης 
μεγαλυτερης των 12 μοιρων πρεπει να εχουν βαθμιδες, σε περιπτωση δε κλισης 
μεγαλυτερης των 30 μοιρων σκαλοπατια.  
 
 
8.2  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ 
 
Γενικα οι φασεις κατασκευης του εργου είναι :  
 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
  
8.3  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Οπως ανωτερω οριζεται  
 
8.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  
ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
 
1. Τα υλικα τα οποια ο Αναδοχος θα χρησιμοποιησει στο εργο φυλασσονται σε 
καταλληλους χωρους που θα εξευρεθουν και θα χρησιμοποιηθουν με ευθυνη, 
φροντιδα και δαπανη του.  Σε καμμια περιπτωση δεν τοποθετουνται σε οδους ή/και 
κοινοχρηστους χωρους.   
2.  Η εναποθεση υλικων στον τοπο εκτελεσης των εργασιων  θα είναι περιορισμενη 
(τοπικα και χρονικα), ο χωρος αποθεσης αποτελει μερος του εργοταξιου και 
προστατευται αναλογα  και θα γινεται με τροπο που δεν δημιουργει προβληματα 
κυκλοφοριας, ασφαλειας πρανων εκσκαφης (αποσταση τουλαχιστον 60 εκ ή οσο 
απαιτειται ), προσβασης περιοικων κλπ. 
3.  Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα  διαστρώνονται σε  χώρο εγκεκριμμενο 
από τις αρμοδιες Αρχες. Σε καθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να εξεύρει χώρους 
αποθέσεως της Υπηρεσίας μη αναλαμβανούσης καμμιά απολυτως υποχρέωση για 
εξεύρεση τέτοιου χώρου η/και αποζημίωση του Αναδόχου.       
4. Tα αχρηστα προιοντα θα φορτωνονται σε φορτηγα και θα απομακρυνονται από την 
θεση του εργου. Τα προιόντα εκσκαφών γενικά  ακομα και στην  περίπτωση κατά την 
οποία χρειάζονται για την επίχωση του σκάμματος, θα απομακρύνονται  απ'αυτό, 
μερικώς ή ολικώς, προσωρινώς ή και οριστικώς.  Η προσωρινη  εναπόθεση των 
προιόντων αυτών θα γίνεται  σε χώρους κειμένους σε οιανδήποτε απόσταση απο τον 
τόπο των εκτελουμένων έργων και διατιθέμενους προς τον σκοπό αυτόν, με ευθύνη 
και δαπάνες του αναδόχου.       
 
8.5  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 
1. Λογω του ειδους και της φυσεως του εργου ( τοποθετηση αγωγων σε οδους 



 90 

εντος κατοικημενης περιοχης) δεν είναι δυνατη η δημιουργια χωρων υγιεινης και 
εστιασης των εργαζομενων.     
2. Σε καθε θεση εργασιας θα υπαρχει πληρως εξοπλισμενο φαρμακειο οπως 
προβλεπεται στο αρθρο 31 του Π.Δ. 225/89. 
3. Για την μεταφορα αρρωστων, τραυματιων κλπ απαιτειται η μονιμη παρουσια 
καταλληλου οχηματος .  
 
8.6  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
 
_____________________________________ 
8.7  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Συνίσταται η χρήση των πινάκων ελέγχου που εκπόνησε ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε  
 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Το ύψος κώνων t και η απόσταση  l μεταξύ των κώνων στην προοδευτικά μειωμένου 
πλάτους λωρίδα καθορίζεται με βάση την κατηγορία της οδού. 
 
Οι τιμές t και  l δίνονται στον πίνακα 1. 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΥ 

 
t 

 
l 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΝΩΝ 

ταχύτητα  
u<50km/h 

40 cm 7 m 3 

ταχύτητα  
50<u<70km/h 

50 cm 5 m 5 

ταχύτητα  
u>70km/h 

60 cm 3,5 m 7 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Απαιτήσεις Επανάληψης Πινακίδων Σήμανσης 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΥ ΛΩΡΙΔΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 

ΛΩΡΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 

ταχύτητα  
u<50km/h 

35 m 45 m 

ταχύτητα  
u>50km/h 

25 m 35 m 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3  
Μέγιστες Αποστάσεις μεταξύ Διαβάσεων Πεζών 
 (συμπεριλαμβάνονται άλλες διαβάσεις π.χ. υπόγειες, αυτοκινήτων κ.λ.π) 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΥΚΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΑΡΑΙΗ ΔΟΜΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ * 
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ταχύτητα  
u<50km/h 

45 μ. 60 μ. 75 μ. 25 μ. 

ταχύτητα  
u>50km/h 

60 μ. 75 μ. 100 μ. 50 μ. 

 
* Εκκλησίες , σχολεία , γήπεδα κ.λ.π 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Ελάχιστο Πάχος Ελασμάτων Κυκλοφορίας σε mm 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ cm 

ΒΑΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  ΜΕΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

μέχρι 55 12,5 8,0 

μέχρι 70 15 11,5 

μέχρι 90 20 13,0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  5 
Αποστάσεις μεταξύ Φανών Επισήμανσης Εργοταξίου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΟΔΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ  ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

 ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 

ταχύτητα 
<50km/h λωρίδα 
προοδευτικά 
μειωμένου 
πλάτους 

42 37 27 22 

ταχύτητα 
>50km/h λωρίδα 
προοδευτικά 
μειωμένου 
πλάτους 

35 30 20 15 

ταχύτητα 
<50km/h λωρίδα 
Σταθερού 
μειωμένου 
πλάτους 

45 40 30 25 

ταχύτητα 
>50km/h λωρίδα 
Σταθερού 
μειωμένου 
πλάτους 

38 33 23 18 

 οδός με 
νησίδα 

οδός χωρίς νησίδα οδός με 
νησίδα 

οδός χωρίς νησίδα 
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Ελάχιστος αριθμός φανών στην λωρίδα προοδευτικά μειωμένου πλάτους τρείς ή ίσες 
αποστάσεις τοποθετημένοι (αρχή, μέση, τέλος). 

Σε περιοχές όπου ο φωτισμός είναι ελλιπής ή κακός και ανάλογα με την έκταση του 
εργοταξίου, το βάθος των εκσκαφών και την κίνηση της περιοχής μπορεί να ζητηθεί 
από την Επίβλεψη ο φωτισμός του Εργοταξίου. 

Οι πινακίδες των διαβάσεων πεζών θα φωτίζονται με προβολείς 250 Watt οι οποίοι 
θα τοποθετούνται πάνω από κάθε πινακίδα. 
 
 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 5-10-2017 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 

Πολιτικός  Μηχανικός  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 5-10-2017 

 

 

 

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 

 

 


		2020-07-31T21:19:22+0300




