
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

Έργο  
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 

ΜΟΥΛΙΑΝΑ 

  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Προυπ  17.699,86 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  Π.Δ.Ε. με Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 

  Αρ.Μελ  5/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ   Ε   Λ   Ε   Τ  Η  
 

 

 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.274,08  

Φ.Π.Α.  ( 24 %) : 3.425,78  

ΣΥΝΟΛΟ : 17.699,86 Ευρώ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

Έργο  
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 

ΜΟΥΛΙΑΝΑ 

  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Προυπ  17.699,86 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  ΠΔΕ 

  Χρήση  2021 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

  Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την πλακόστρωση του πλατώματος που βρίσκεται παραπλεύρως της 

Εθνικής Οδού Σητείας – Αγίου Νικολάου. Το πλάτωμα είναι διαμορφωμένο και απαιτείται μόνο η 

πλακόστρωση του με ακανόνιστη πέτρα Ελούντας πάχους περίπου 5 εκ. και η κατασκευή πέτρινων 

καθιστικών – ζαρντινιερών. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 17.699,86€ 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 23-4-2021 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 23-4-2021 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Εργο  
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 

ΜΟΥΛΙΑΝΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

 
 

  Προυπ  17.699,86 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  Π.Δ.Ε. 

  Χρήση  2021 

 

 

 

Ομάδα  Γενικών Εργασιών 

ΑΤ   1.1 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 372,06 m2 

 
 

ΑΤ   1.2 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, δύο 

ορατών όψεων 

12,50 m3 

 
 

ΑΤ   1.3 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών 50,00 m2 

 
 

ΑΤ   1.4 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών Αρμολογήματα 

κατεργασμένων όψεων λιθοδομών 

50,00 m2 

 
 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 23-4-2021 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 23-4-2021 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Εργο  
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 

ΜΟΥΛΙΑΝΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Προυπ 

 
17.699,86Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  Π.Δ.Ε. 

  Χρήση  2021 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

α/α Εργασία 

Α
ρ
ιθ

μ
ό

ς 

Τ
ιμ

ο
λ
ο

γί
ο

υ
 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Α
να

θ
εώ

ρ
η

σ
η

ς 

Ε
ιδ

ο
ς 

Μ
ο
νά

δ
α

ς 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

Ομάδα  Γενικών Εργασιών  

1 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 

ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11) 
1.1 ΟΙΚ7311 m2 372,06 22,50 

8.371,35 

2 

Αργολιθοδομές με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 

kg τσιμέντου, δύο ορατών όψεων 

(ΟΙΚ42.5.3) 

1.2 ΟΙΚ4207 m3 12,50 73,00 
912,50 

3 

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων 

(ημιεμπλέκτων) λιθοδομών 

(ΟΙΚ45.3) 

1.3 ΟΙΚ4503 m2 50,00 13,50 
675,00 

4 

Αρμολογήματα όψεων 

υφισταμένων τοιχοδομών 

Αρμολογήματα κατεργασμένων 

όψεων λιθοδομών (ΟΙΚ71.1.2) 

1.4 ΟΙΚ7102 m2 50,00 11,20 
560,00 

Άθροισμα ομάδας   Γενικών Εργασιών    10.518,85 

 

 

 Αθροισμα εργασιών 10.518,85 
 Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %  1.893,39 

 Σύνολο 12.412,24 
 Απρόβλεπτα  15 % 1.861,84 
 Αναθεωρήσεις - 

 Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 14.274,08 
 Φ.Π.Α.   24 % 3.425,78 

 Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 17.699,86 
 Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ - 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17.699,86 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 23-4-2021 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 23-4-2021 

 

 

 

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

ΔΗΜΟΣ :  ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΙΣΤΩΣΗ : Π.Δ.Ε.  

     

 
 ΑΡ. 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
: 5/2021 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

1 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. 

1.1 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: 

1.1.1 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.  

1.1.2 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 
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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. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 

ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), 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. 

1.1.4 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. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

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

θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον 

εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 

πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 

την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  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. 

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

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 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.  
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1.1.8 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.) 

1.1.9 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. 

1.1.10 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  

1.1.11 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 κλπ.). 

1.1.12 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 κλπ. καθώς και 

οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης 

μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 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]),  

1.1.14 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. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 

(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 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.  

1.1.17 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. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

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

1.1.19 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. 

1.1.20 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. 
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1.1.21 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. 

1.1.22 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. 

1.1.23 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 (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων 

που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 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. 

1.1.25 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. 

1.1.26 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. 

1.1.27 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: 
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(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). 

(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 
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(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. 
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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. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 

μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών 

σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας 

και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 

κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων 

που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει 

τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 

διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας 

κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί 

την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 

Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, 

καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 

παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, 

που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 

αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι 

ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 

άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα 

τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

· Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 

έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

· Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, 

καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο 

μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να 

εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 

χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 
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· Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 

χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. 

αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και 

μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

· Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 

σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, 

θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι 

δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των 

υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 

να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη 

κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για 

κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με 

μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο 

παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 

πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 

ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - 

δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση 

στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 
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- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master 

Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 

ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 

περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους 

(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. 

Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά 

στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των 

σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με 

τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα 

παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 

"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται 

σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. 

Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα 

άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η 

δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 

δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα 

οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 

ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 

εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) 

στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 

επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 

συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων 
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του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα 

πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 

50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 

50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 

Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 

των θερμαντικών σωμάτων 

 

 

 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

§ Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 

χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες 
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που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα 

μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την 

σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των 

μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα 

των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με 

διπλό αστερίσκο. 

§ Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 

λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι 

ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων 

ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

§ Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 

χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην 

περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 

διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή 

"φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει 

στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του 

μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του 

τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

§ Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 

Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 

Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και 

ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - 

Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με 

την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 
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ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  
 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 
 

§ Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 

αυτών (νερόλουστρο) 

§ Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 

τσιμέντο. 

 

2.2.5. 

 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 

ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε 

έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και 

με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 

αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην 

περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας 
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διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι 

τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται 

με το άρθρο 79.55. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  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 ΟΙΚ), 

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). 
 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. 

Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, 

έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα 

προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και 

μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 

 

ΑΤ   1.1 

 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες  (ΟΙΚ73.11)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7311 

 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m
2
, επί υποστρώματος από 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με 

τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 

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

 

ΑΤ   1.2 

 

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, δύο 

ορατών όψεων  (ΟΙΚ42.5.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ4207 

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, 

οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά 

από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή). 

 

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη 

διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm. 

 

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 

-  αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώματα 

κλπ), 

- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων κονιαμάτων κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 

- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής 

ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 

- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, 

ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι 

διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45 

 

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε 

στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Τιμή ανά m3  εβδομήντα τρία ευρώ & μηδέν λεπτά  (73,00€) 

 

ΑΤ   1.3 

 

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών  (ΟΙΚ45.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ4503 

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των 

τοίχων.  

 

Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισομεγέθεις 

διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων και των επιφανειών εδράσεως με χονδροποελέκημα, η προσαρμογή τους ώστε το πλάτος των 
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αρμών να μην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm με χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm και ο 

καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 

Τιμή ανά m2  δέκα τρία ευρώ & πενήντα λεπτά  (13,50€) 

 

ΑΤ   1.4 

 

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών Αρμολογήματα 

κατεργασμένων όψεων λιθοδομών  (ΟΙΚ71.1.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7102 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 

απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 

-  Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 

- Η ύγρανση της επιφάνειας, 

- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 

επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 

- Ηδιαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ 

γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 

(εργασία και υλικά): 

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  

- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 

-  Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων 

(μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).  

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω 

καιρικών συνθηκών). 

 

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η 

πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του 

τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, 

τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως 

 

 

 

Τιμή ανά m2  ένδεκα ευρώ & είκοσι λεπτά  (11,20€) 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 23-4-2021 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 23-4-2021 

 

 

 

 

ΑΝΘΗ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 



 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

Έργο  
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 

ΜΟΥΛΙΑΝΑ 

  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Προυπ  17.699,86 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  Π.Δ.Ε. 

  Χρήση  2021 

 

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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου. 

 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  

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 30 έ ό  ή  

ύ.  

 
2.  ί έ ί.  
 
3. έ έ ί  ύ  ύ ό   

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:  

 
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   

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.  
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. 
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.  

 
.   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  

 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   

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  

ή   ύ . .. 2-2/0/3/192/.213/5-12-75   ύ 

ή ί.  

  έ  ή  ύ ά  έ  

ί (ί ή ί)  

 
.  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  

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 ...  

 

18.6  

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια του 

χρόνου από την υπογραφή της συμβάσεως μέχρι την οριστική παραλαβή, ασφάλεια αστικής 

ευθύνης έναντι τρίτων και φθοράς περιουσίας, η οποία θα καλύπτει πιθανές ή ενδεχόμενες 

οφειλές, για προστασία του έναντι όλων των διεκδικήσεων που ενδέχεται να προκύψουν 

συνεπεία των εργασιών του ή των εργασιών των υπεργολάβων του. Τα όρια ευθύνης και 



κάλυψης είναι τα ακόλουθα:  

 

α) Σωματική βλάβη   - 800.000 Ευρώ κατ' άτομο  

β) Θάνατος    - 800.000 Ευρώ κατ' άτομο  

γ) Φθορά περιουσίας                     - 900.000 Ευρώ κατά ατύχημα  

δ) Ομαδικό Ατύχημα                - 1.500.000 Ευρώ κατά ατύχημα  

ε) Ανώτατο όριο ευθύνης 

ασφαλιστικής εταιρείας       - 4.000.000 Ευρώ  

 

2. Θα καθορίζεται δε στο ασφαλιστικό συμφωνητικό όρος απαλλαγής ευθύνης ως εξής:  

Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει από ευθύνες, στο μέγιστο 

επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, τον Εργοδότη, τους εκπροσώπους του, καθώς και τους 

επιβλέποντες Μηχανικούς και τους εκπροσώπους τους. Θα τους απαλλάσσει από οποιαδήποτε 

βλάβη και από οποιεσδήποτε δαπάνες ή αμοιβές που απορρέουν από την αποκατάσταση 

σωματικών βλαβών ή φθοράς περιουσίας, οχημάτων, μηχανημάτων, ειδικών εργαλείων, 

συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, της σωματικής βλάβης, της ψυχικής οδύνης και της ηθικής 

βλάβης των παθόντων και της φθοράς παρακειμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, που 

λαμβάνουν χώρα στο εργοτάξιο, ή που σχετίζονται με την Εργασία, στα πλαίσια των συμβατικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου, είτε η ευθύνη αυτή είναι απόρροια της αμέλειας του αναδόχου ή 

των εκπροσώπων του ή των υπό την υπηρεσία του ή των υπαλλήλων ή υπεργολάβων του, είτε 

όχι, είτε προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του Εργοδότη ή του αναδόχου ή των 

προστιθέντων τους.  

3. Οι ακόλουθες προβλέψεις θα συμπεριληφθούν επίσης στο ασφαλιστικό συμφωνητικό 

αστικής ευθύνης και φθοράς περιουσίας, του αναδόχου:  

α)  Το συμφωνητικό θα περιέχει τον όρο ότι δεν θα ακυρωθεί, τερματισθεί, τροποποιηθεί ή 

αλλαχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν έχει αποσταλεί στον ασφαλιζόμενο, δέκα (10) 

ημέρες νωρίτερα, συστημένη έγγραφη ειδοποίηση. Αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής θα 

αποσταλεί επίσης στον Εργοδότη.  

β) Ένα αντίγραφο του ανωτέρου ασφαλιστικού πρέπει να παραδοθεί στον Εργοδότη κατά 

την υπογραφή της σύμβασης του έργου.  

Η ασφάλεια αυτή θα καλύπτει και τον ανάδοχο σαν συνασφαλιζόμενο για οποιαδήποτε ζημιά 

στο εργατικό προσωπικό ή στους επισκέπτες καθώς και για οποιαδήποτε φθορά σε ξένη 

περιουσία.  

4. Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακρατεί από το λογαριασμό του αναδόχου κατά την 

κρίση του ανάλογα ποσά μέχρι την προσαγωγή των παραπάνω ασφαλιστηρίων συμφωνητικών 

ή και να προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια του Έργου ή μέρος αυτής και να 

χρεώσει τη δαπάνη στον ανάδοχο.  

5. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά 

συμφωνητικά καταστεί μη ικανοποιητικό για τον Εργοδότη, είτε στον τύπο είτε στην ουσία, ή εάν 

η ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συμφωνητικό κριθεί μη αρεστή στον 

Εργοδότη, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει έγκαιρα νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο και να το 

υποβάλλει έγκαιρα στον Εργοδότη για έγκριση πριν από τη λήξη ή διακοπή της προηγούμενης 

ασφάλισης. 

 
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 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 -  

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  
 

.  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  

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  

 
1. Κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 τηρείται από τον 

ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του 

άρθρου 139, που τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την 

εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται 

καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:  

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,  

β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το 

προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,  

γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας ταυ 

εργοδότη,  

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή 

δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,  

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,  

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,  

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις 

και τον σχετικό εξοπλισμό,  

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες,  

θ) οι εργαστηριακές δοκιμές,  

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν 

καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών,  

ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,  

ιβ) έκτακτα περιστατικά,  

ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και  

ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.  



2. Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα 

του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το 

υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων 

ημερών.  

3. Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει όσες 

εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την εγγραφή 

στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν 

στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών 

στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να 

καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή 

άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή 

γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων, η διευθύνουσα 

υπηρεσία μπορεί να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την 

τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου.  

 

4. Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση του 

ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, για 

κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική 

ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου 

της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.  

5. Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται 

σε αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία 

χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του.  
 

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.  

) 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   

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.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 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 .  

 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.  

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-  

 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   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.  

 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   

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 .).  

 
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:   
 
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)  

 
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    
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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-  
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-  
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.  

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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 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, 195) 

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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021. 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 23-4-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 

Πολιτκός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 23-4-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΘΗ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 
Εργο 

Προυπ 

 

 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 

ΜΟΥΛΙΑΝΑ  

17.699,86Ευρώ 
  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Πηγή  Π.Δ.Ε.  

  Χρήση  2021 

     
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 
Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν και να επικαιροποιηθούν μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και την ανάληψη του έργου από τον ανάδοχο. Θα πρέπει επίσης να τροποποιείται η ταυτότητα του 
έργου μετά από κάθε αλλαγή των στοιχείων της κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
 

1  Έργο ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ  

 

2 Κύριος  έργου Δήμος Σητείας 

3 Διευθύνουσα Υπηρεσία  
Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σητείας 

4 Προϊσταμένη Αρχή Δήμος Σητείας 

5 Μελέτη 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Ανθή Λαντζανάκη, Πολιτικός Μηχανικός 
 

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

 

7 Έναρξη εργασιών   

8 Συμβατική πρόβλεψη της 
διάρκειας του έργου  

 

9 Είδος έργου  Οικοδομικά 

10 Είδος εργοταξίου   Κινητό εργοτάξιο  

11 Εγκριτικές αποφάσεις  
 

 

12 Ανάδοχος  
 

13 Επιβλέποντες   

14 Βοηθοί  επιβλέποντες   

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

 

16 Υπεργολαβοι -αντικείμενο  
 

17 Αριθμός συνεργειών   

18 Μέγιστος αριθμός 
εργαζομένων  

 

19 Στοιχειά αναδόχου  

 
Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, στον προϋπολογισμό και 
στο τιμολόγιο της μελέτης του έργου.  
 
Στοιχεία όπως εγκρίσεις και προβλεπομένη διάρκεια έργου περιγράφονται στην διακήρυξη του έργου. 
 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 
 
Τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος (σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας) είναι υποχρεωτικά για τον Ανάδοχο 
και αποτελούν συγκεκριμενοποίηση για τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου και επιπλέον διεύρυνση ή/και 
προσδιορισμό των απαιτήσεων που θέτει η Ελληνική Νομοθεσία. 
 
Το παρόν τεύχος προβλέπεται από το Π.Δ. 305/96 και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος της Ε.Σ.Υ.  
και ως εκ γούτου αποτελείς συμβατικό τεύχος.  
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Η τήρηση των μέτρων ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν τεύχος από μέρους του Αναδόχου δεν μειώνει 
την ευθύνη του ούτε μεταθέτει ευθύνες ή συνυπευθυνότητα στην Υπηρεσία περάν των προβλεπόμενων στην 
κειμένη νομοθεσία ευθυνών του κυρίου του έργου.  
 
Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας αναφέρεται στην κατασκευή του έργου και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας στις 
μεταγενέστερες εργασίες σε αυτό (συντήρηση, μετατροπή, καθαρισμός κλπ).  Ρητά όμως επισημαίνεται ότι κατά 
την διάρκεια της κατασκευής ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τα οριζόμενα στον φάκελο 
ασφάλειας και υγείας του έργου με ευθύνη φροντίδα και δαπάνη του ακόμα και αν στις σχετικές διατάξεις του 
φάκελου ορίζεται ως υπεύθυνη η Υπηρεσία. Η  Υπηρεσία αναλαμβάνει αυτές τις ευθύνες μετά την οριστική 
παραλαβή του έργου ή πριν από αυτήν όποτε εκτελεί επεμβάσεις με δική της ευθύνη και για δικούς της λογούς 
στο έργο 
 
 
3. ΚΕΙΜΕΝΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
Ενδεικτικός αλλά όχι περιοριστικός Πίνακας Νουθετημάτων, Αποφάσεων, Κοινοτικών Οδηγιών κλπ υπάρχει στην 
ιστοσελίδα http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=27 του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής & 
Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)  
 
 
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 305/96 το παρόν έργο περιέχει από την φύση του εργασίες οι οποίες 
δυνητικά ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Ήτοι από τον ενδεικτικό 
κατάλογο του εν λογω παραρτήματος δυνατόν να παρουσιαστούν οι εν λογω κίνδυνοι  

 Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε κινδύνους καταπλάκωσης, βύθισης σε άμμο/λάσπη ή πτώση 
από ύψος κλπ (σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙ)  

 Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης (σημείο 4 του Παραρτήματος ΙΙ) εάν 
υπάρχουν τέτοιοι αγωγοί κατά μήκος της χάραξης των αγωγών και για την εργασία με μηχανήματα (εκσκαφείς, 
γερανούς κλπ) 

 Εργασίες σε μέρη οπού υπάρχει κίνδυνος πνιγμού (σημείο 5 του Παραρτήματος ΙΙ)  για εργασίες σε αγωγούς 
σε σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο 

 Εργασίες με χρήση εκρηκτικών υλών δεν πρέπει να γίνουν λογω του χαρακτήρα της περιοχής (κατοικημένη 
περιοχή) των έργων (σημείο 9 του  Παραρτήματος ΙΙ 

 
 
 
5. ΓΕΝΙΚΑ  
 
 
5.1   ΚΙΝΔΥΝΟΙ  
  
Οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών προέρχονται από :   

 Κίνδυνοι από εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες για εργαζόμενους 

 Κίνδυνοι από θραύση ορυγμάτων και πιθανή παρουσία νερού 

 Κίνδυνοι από την αστοχία των στοιχείων υποστήριξης  

 Κίνδυνοι κατά την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός κατοικημένων περιοχών 

 Κίνδυνοι λόγω χρήσης φλόγιστρων, συγκολλητικών συσκευών, ηλεκτροσυγκολλήσεων κλπ 

 Κίνδυνοι από την λειτουργιά και κυκλοφορία μηχανημάτων 

 Κίνδυνοι από την λειτουργιά ηλεκτρικών μηχανών  

 Κίνδυνοι λόγω της οργάνωση του εργοταξίου (φωτισμός, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, ρίψεις, αποθέσεις 
κλπ) 

 Κίνδυνοι από την παρουσία (νόμιμη ή μη)  επισκεπτών 

 Κίνδυνοι από ηλεκτροπληξία 

 Κίνδυνοι από την εργασία κοντά σε ηλεκτρικά δίκτυα ή υπόγεια καλώδια   
 
 
 
 
 
5.2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

 Ο Ανάδοχος οφείλει, ως μοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος να λαμβάνει κάθε φορά τα ανάλογα για κάθε 
περίπτωση και αναγκαία σύμφωνα με τις κείμενες  διατάξεις ασφαλείας και υγιεινής κατά την εκτέλεση έργων 
μετρά ασφαλείας κατά το στάδιο της εκτέλεσης των έργων, για την ασφάλεια  των εργαζομένων, του έργου, 
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της κυκλοφορίας, των οδών και των εγκαταστάσεων τους, των πεζών και των οχημάτων, των υπογείων 
αγωγών και καλωδίων και εν γένει  για την πρόληψη  οιουδήποτε ατυχήματος η ζημιάς, έχοντας αυτός 
αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που  θα  συμβεί από υπαιτιότητα δική  
του ή του εργατοτεχνικού  του προσωπικού.  Η ευθύνη αυτή του Αναδόχου επεκτείνεται και για  όλους τους 
εργαζόμενους  είτε εργάζονται στον Ανάδοχο είτε στην Επίβλεψη και στον Κύριο του Έργου. Επίσης, η ευθύνη 
του αναδόχου εκτείνεται στους δημότες, τους επισκέπτες καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο 
προσεγγίζει το χώρο του έργου. Παράλληλα η ευθύνη εκτείνεται στο περιβάλλον και σε κάθε εμπράγματη άξια. 
Έχει επίσης ο Ανάδοχος την υποχρέωση να λάβει κάθε πρόσθετο μέτρο για την ικανοποίηση της παραπάνω 
απαίτησης ακόμα και αν το μέτρο αυτό δεν περιγράφεται στο παρόν τεύχος ούτε σαφώς προσδιορίζεται στην 
κειμένη Ελληνική Νομοθεσία. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα  ασφάλειας, να διαθέτει το κατάλληλο 
εκπαιδευμένο προσωπικό, να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και να οργανώνει την εργασία του με τρόπο 
ώστε να εκτελούνται με ασφάλεια οι εργασίες εντός του έργου.  Επισημαίνεται ρητά ότι τα αναφερόμενα στο 
σχέδιο και στον φάκελο μέτρων ασφάλειας και υγείας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη και φροντίδα του 
Αναδόχου, θα γίνονται με δαπάνες του και είναι ένα ελάχιστο απαιτήσεων για την εργασία στο έργο. Για την 
υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων οι δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 Υποχρεούται επίσης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.1396/83, την Υ.Α. 130646/84 και το 
Π.Δ.305/96 να εφοδιάζεται με θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το οποίο θα τηρείται στον χώρο του έργου. 

 Υποχρεούται τέλος να τηρεί σχολαστικά τα οριζόμενα στο Π.Δ.305/96. δηλαδή μεταξύ των άλλων να ορίσει 
συντονιστή σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου και να διαβιβάζει πριν από την 
έναρξη των εργασιών στην επιθεώρηση εργασίας γνωστοποίηση η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του εν λογω Π.Δ.  και γενικώς να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού.   

 Για υπόγεια τεχνικά έργα όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 225/89 (βάθος εκσκαφής άνω των 6.00 μέτρων) ο 
αναδοχές υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού. Ειδικά η σύνταξη Μελέτης Μέτρων Υγιεινής 
και Ασφάλειας (Μ.Μ.Υ.Α) αποτελεί κατά το άρθρο 26 του ανωτέρω Π.Δ. συμβατική του υποχρέωση. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε περιοχές "ευαίσθητου πληθυσμού" όπως σχολεία, νοσοκομεία, 
γηροκομεία, εκκλησιές, γήπεδα κλπ σε συνεννόηση με τις αρμόδιες διευθύνσεις /διοικητικά συμβούλια να 
εξετάζει και να λαμβάνει ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας.   

 
5.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ   
 

 Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο να λάβει αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας 
από εκείνα που αποτελούν συμβατική του υποχρέωση ή προβλέπονται από την κειμένη Ελληνική Νομοθεσία 
ή έχουν ζητηθεί επιπροσθέτως από τις Αρμόδιες Αρχές. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει χωρίς 
καμία καθυστέρηση τα μέτρα αυτά. Δεν δίνεται καμία πρόσθετη αποζημίωση για τα πρόσθετα αυτά μέτρα 
εκτός εάν αποδειχτεί ότι τα μέτρα αυτά δεν ήταν αναγκαία.  

 Η Επίβλεψη εάν εκτιμήσει ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας τα οποία προβλέπονται ή/και είναι αναγκαία 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την λήψη ή αποκατάσταση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας εντός 
λιαν συντόμου χρονικού διαστήματος ή /και να ζητήσει εγγράφως την διακοπή των εργασιών μέχρι την λήψη 
ή/και αποκατάσταση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση η απόφαση πρέπει 
να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η δε αιτιολόγηση να κοινοποιείται στον Ανάδοχο. 

 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή καθυστέρησης συμμόρφωσης του αναδόχου σε οποιοδήποτε σχετική 
εντολή της επίβλεψης μπορεί να επιβληθεί ποινική ρήτρα μέχρι 586,94€ ανά ημέρα πλέον των άλλων νόμιμων 
μέτρων και διαδικασιών που μπορούν να ληφθούν. Το ποσό αυτό παρακρατείται από τον επόμενο 
λογαριασμό του έργου.   

 Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μεγάλης επικινδυνότητας η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε 
νόμιμη ενεργεία και να λάβει (είτε η ιδία είτε μέσω τρίτων) ή να αποκαταστήσει τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας χωρίς την μεσολάβηση του αναδόχου και να καταλογίσει τις σχετικές δαπάνες σε βάρος του. Στα 
πλαίσια αυτά είναι δυνατόν ο Επιβλέπων να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών την τρέχουσα εργάσιμη 
ημέρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Υπηρεσία να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα είτε η ιδία είτε δίνοντας 
εντολή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση τους.  

 
 
6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
6.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και πληροφόρηση στο προσωπικό του 
καθώς επίσης επαρκή πληροφόρηση σχετικά με την φύση και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου έργου.  Το 
προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο με επαρκή γνώση και εμπειρία σε σχετικές εργασίες. 
Επίσης να εκπαιδεύεται σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων, παροχής ΑΣ βοηθειών, πυρόσβεσης, χρήση 
εξοπλισμού ασφαλείας κλπ.  
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 Το προσωπικό πρέπει να αποτελείται από ενήλικες ικανούς και κατάλληλους από άποψη υγείας για την 
συγκεκριμένη εργασία που έκαστος αναλαμβάνει. Ο επικεφαλής πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα και 
εμπειρία. 

 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 μόνον αναφέρονται: κράνη, 
γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών, κ.λ.π. Το προσωπικό 
είναι υποχρεωμένο να φοράει κατά περίπτωση κατάλληλα ενδύματα (κράνη, σκληρά παπούτσια, ωτασπίδες, 
προσωπίδες, γάντια κλπ)  και να φέρει τον σχετικό ατομικό εξοπλισμό. Απαγορεύονται μαντήλια λαιμού, 
αλυσίδες, ταυτότητες, δακτυλίδια κλπ. 

 Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στο εργοτάξιο και η άσκοπη παραμονή, ανάπαυση 
κλπ εργαζομένων μέσα σε αυτό. Απαγορεύονται γενικώς ριψοκίνδυνες ή άστοχες ή υπερβολικές ενέργειες. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες άδειες από τους αρμόδιους φορείς για την εκτέλεση των 
εργασιών να φροντίζει εάν απαιτείται για την ανανέωση τους η την επέκταση τους, να ακολουθεί πλήρως τις 
σχετικές οδηγίες, να πληρώνει τα έξοδα των αδειών και εγκρίσεων (αλλά όχι τις τυχόν απαιτούμενες 
εγγυήσεις) και να ακολουθεί με σχολαστική ευλάβεια τις προθεσμίες που τίθενται από τις εγκρίσεις και άδειες 
αυτές. Ρητά απαγορεύεται η άνευ σχετικής άδειας εκτέλεση εργασιών.  Εάν ζητηθεί από τον κύριο του έργου ή 
άλλη αρμόδια Υπηρεσία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση Μελέτη 
Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (Μ.Κ.Ρ). 

 Όλες οι κατασκευές, μέτρα κλπ σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, τρίτων, του έργου κλπ και εν 
γένει κάθε σχετική προσωρινή ή μη κατασκευή πρέπει να συντηρείται τακτικά με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη 
του Αναδόχου. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τακτικά και συστηματικά τα μέτρα και μέσα ασφάλειας 
και όποτε και όσες φορές απαιτηθεί από τον Κύριο του Έργου ή άλλο αρμόδιο φορέα. Επίσης ο Κύριος του 
έργου μπορεί να ζητήσει σε τακτά χρονικά διαστήματα Αναφορά Ασφάλειας του έργου. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαβρέχει τμήματα του έργου όταν απαιτείται με άφθονο νερό για την 
αποφυγή των οχλήσεων από σκόνες.  

 Ο Ανάδοχος όντας υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια 
στην Υπηρεσία τυχόν συμβάντα καθώς και τις επισκέψεις αρμόδιων αρχών στο έργο περιγράφοντας 
λεπτομερειακά τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, 
ασφαλείας κλπ. που κατά 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.  Επίσης για ειδικές τέτοιες εργασίες θα γίνεται εφόσον απαιτείται ειδική μελέτη από 
έμπειρο Μηχανικό.  

 Όλες οι κατασκευάσιμες εγκαταστάσεις και τα τμήματα τους πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο 
διαστασιολογημενες, τοποθετημένες, στηριγμένες, ακυρωμένες και κατασκευασμένες από κατάλληλα υλικά 
ώστε να μπορούν να παραλάβουν και να μεταφέρουν τα διάφορα φορτία που αναπτύσσονται σε όλες τις 
φάσεις χρησιμοποίησης τους. Μεταβολή των παραμέτρων σχεδιασμού οδηγεί σε έλεγχο και ενίσχυση ή 
αντικατάσταση τους. Δεν επιτρέπεται η υπερφόρτιση τους.  

 Όλες οι κατασκευάσιμες εγκαταστάσεις και τα τμήματα τους που μόνον μετά από σκλήρυνση ή σύνδεση με 
άλλα τμήματα ή με μετέπειτα πρόσθετες κατασκευαστικές παρεμβάσεις αποκτούν την πλήρη φέρουσα 
ικανότητα τους επιτρέπεται να φορτίζονται μόνον κατ αντιστοιχία με την εκάστοτε φέρουσα ικανότητα τους.  

 Όλες οι κατασκευές πρέπει να ελέγχονται για την ευστάθεια και την φέρουσα ικανότητα τους.  Μετά από 
διακοπή εργασιών για ικανό χρονικό διάστημα ή αλλαγές ή εξάντληση χρόνου ζωής ή υπερβολική 
χρησιμοποίηση ή έκτακτα γεγονότα πρέπει να ελέγχονται εκ νέου 

 Δεν επιτρέπεται γενικά η εκτέλεση ταυτοχρόνως εργασιών σε διαφορετικά επίπεδα  στην ιδία θέση εκτός εάν 
έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων στο χαμηλότερο επίπεδο από 
πτώσεις αντικειμένων κλπ. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει και κάθε εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να γνωρίζει: 
α) που βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του. 

     β) που βρίσκεται και τι περιέχει για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων βοηθειών. 

 Εκτός των άλλων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίων που θα τοποθετούνται σε εμφανή 
σημεία του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα σημεία αν απαιτείται κατά περίπτωση) και πάντως σε αριθμό 
όχι ολιγότερο των δυο ανά 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.       

  
 
 
 

 
 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ       :  ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

 ΕΡΓΟ                     :  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  17.699,86 (με ΦΠΑ) 

 ΑΝΑΔΟΧΟΣ              :                                             
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ              :                                                        ΤΗΛ :  ...............  

 

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικώς να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και 
εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας εφόσον απαιτούνται από το Νόμο, να εξασφαλίσει μέσα παροχής 
πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης 
και απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για 
τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο .  

 Να ανεγερθούν όλες οι τυχόν απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις για την εκτέλεση  των έργων της 
εργολαβίας σε θέσεις επιτρεπόμενες από 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 προϊόντων τους.       

 Σε επικίνδυνες θέσεις πέρα των άλλων μέτρων ασφαλείας θα πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι δεμένοι από 
σταθερό σημείο με ζώνη ασφαλείας. 

 Θα πρέπει καθημερινά και ιδιαίτερα σε επικίνδυνες θέσεις ή φάσεις της εργασίας να γίνεται επιθεώρηση για 
την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και την πιθανότητα ανάγκης επέκτασης και βελτίωσης ή αναθεώρησης 
τους.  

 Η μεταφορά, απόθεση και τοποθέτηση παντός είδους έτοιμων τεμαχίων (π.χ. σωλήνες, φρεάτια κλπ) πρέπει 
να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται ζημίες οι οποίες μπορούν να μειώσουν την ευστάθεια ή την 
φέρουσα ικανότητα τους και να οδηγήσουν σε ατυχήματα. Επίσης πρέπει να ελέγχονται για την διαπίστωση 
ορατών ζημιών, παραμορφώσεων και ρωγμών. 

 Το άνοιγμα των καλυμμάτων των φρεατίων και εσχάρων θα γίνεται με την χρήση των ειδικών εργαλείων. 
Καλύμματα τα οποία έχουν σφηνωθεί λογω παγετού δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται με την βοήθεια φωτιάς 
(λογω κινδύνου έκρηξης) ή άλλα μέσα.   

 Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται σε ύψος 1,90μ. - 2,00 μ. 

 Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την χορήγηση και χρήση από το προσωπικό του 
των ατομικών μέσων προστασίας (π.χ. κράνη, ειδικά ρούχα και υποδήματα κλπ) 

 Ο Ανάδοχος, οφείλει να ενημερώνει σχετικά με το πρόγραμμά των εργασιών καθώς και για τα απαιτούμενα 
μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.    

 Ειδικά για τις εργασίες που εκτελούνται σε ύψος, με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται στο Π.Δ. 155/2004  (ΦΕΚ 121/Α΄/5.7.2004), στο 
Π.Δ. 305/1996  (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996), στο Π.Δ. 17/1996  (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) και στο Π.Δ. 778/1980  
(ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) 

 
6.2.   ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ   

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να απευθύνεται σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες για 
τον ακριβή εντοπισμό των υπογείων αγωγών και καλωδίων και άλλων κατασκευών ή εγκαταστάσεων, να 
λαμβάνει την έγκριση τους και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους. 

 Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών (ή αυτοτελούς φάσεως αυτών ή/και οποτεδήποτε απαιτείται) και 
για την συνεπαγόμενη ρύθμιση της κυκλοφορίας πρέπει να λάβει τις  σχετικές εγκρίσεις (Δήμος - Επιτροπή 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής Ρύθμισης, Τροχαία, ΚΤΕΛ κλπ)  

 Ταυτόχρονα ο Ανάδοχος (πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας) θα πρέπει να βεβαιωθεί με κάθε τρόπο ότι 
στον προβλεπόμενο χώρο εργασίας δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατασκευή από την οποία δυνατόν να υπάρξει 
κίνδυνος για τους εργαζόμενους και να εκτιμηθεί εάν απαιτείται επισκευή, στήριξη ή καθαίρεση τους και να 
λαμβάνονται οι αντίστοιχες εγκρίσεις.  

 Τυχόν απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας που θέτουν οι Υπηρεσίες αυτές είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο 
και θα εκτελεστούν με δική του δαπάνη (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο).  

 
6.3  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΤΟΜΕΣ 

 Ο Ανάδοχος μετά την λήψη των σχετικών στοιχείων και εφόσον κριθεί από την Υπηρεσία ότι απαιτείται θα 
πραγματοποιήσει δοκιμαστικές τομές για την συμπλήρωση των στοιχείων ή την επιβεβαίωση τους. Για την 
πραγματοποίηση τους ο ανάδοχος πρέπει να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά και να 
ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας  

 Οι δοκιμαστικές αυτές τομές θα εκτελούνται με την δέουσα προσοχή.  

 Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των δοκιμαστικών επεμβάσεων πρέπει στο χώρο των 
επεμβάσεων να τοποθετηθεί σήμανση αναγγελίας η οποία αποσύρεται με το πέρας των εργασιών. Οι 
πινακίδες αυτές θα είναι του παρακάτω τύπου.    

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ  

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

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 

 

 Ο Ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια των δοκιμαστικών επεμβάσεων, είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος, 
για την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στο προσωπικό του, 
στους περίοικους, στους δημότες και στους τυχόν επισκέπτες ή περαστικούς. 

 
 
6.4. ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 Οι εργασίες του έργου περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, τον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο του έργου. 

 Ο Ανάδοχος τουλάχιστον πέντε (5) ήμερες πριν την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής οφείλει να 
ενημερώσει σχετικά το φορέα κατασκευής, το τοπικό συμβούλιο, την τοπική κοινότητα και όλους τους δημότες 
της περιοχής. 

 Ο Ανάδοχος τουλάχιστον πέντε (5) ήμερες πριν την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής οφείλει να 
εγκαταστήσει σήμανση αναγγελίας των εργασιών και των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται, οι οποίες 
αποσύρονται με το περάς  των εργασιών Οι πινακίδες αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα είναι των 
παρακάτω τύπων.    

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  

ΧΩΡΟΣ ..............   ΚΛΕΙΣΤΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗ   ../../..   
ΛΗΞΗ       ../../.. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  
ΜΗΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ 

ΑΠΟ    ../../..   ΕΩΣ     ../../.. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ 
ΑΠΟ    ../../..   ΕΩΣ     ../../.. 

 
 

 Στο Εργοτάξιο θα υπάρχουν  μόνιμα στις απαραίτητες θέσεις πινακίδες του παρακάτω τύπου : 
    

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

 
 

 Ο Ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών, είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την λήψη 
όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στο προσωπικό του, στους 
περίοικους, στους δημότες και στους τυχόν επισκέπτες ή περαστικούς. 

 Ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την προστασία όλων των δυνητικών κινδύνων ακόμα και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 
6.5.   ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ  

 Ο Ανάδοχος, είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων 
ασφαλείας καθώς και την χορήγηση στο προσωπικό του των απαιτούμενων μέσων προστασίας για κάθε 
είδους συγκολλήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο έργο. 

 Επίσης είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας 
καθώς και την χορήγηση στο προσωπικό του των απαιτούμενων μέσων προστασίας για τις συγκολλήσεις που 
απαιτούνται είτε αφορούν προσωρινές είτε μόνιμες κατασκευές του έργου. 

 Παράλληλα ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την λήψη όλων των απαιτούμενων 
μέτρων για την πρόληψη και κατάσβεσης φωτιάς καθώς και την έκδοση οδηγιών επέμβασης σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. 
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6.6.    ΕΚΣΚΑΦΕΣ   
Ο Ανάδοχος, είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων 
ασφαλείας καθώς και την χορήγηση στο προσωπικό του των απαιτούμενων μέσων προστασίας κατά την διάρκεια 
των εκσκαφών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προτείνονται: 

Α.  ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 

 Όλοι οι εργαζόμενοι (εκτός οδηγών και χειριστών) θα φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο ( η ενδύματα 
ζωηρού χρώματος κίτρινου ή ζωηρού πορτοκαλί ή άλλα ανακλαστικά εξαρτήματα) γάντια και υποδήματα 
ασφαλείας. Επίσης εάν απαιτούνται ωτασπίδες για την αντιμετώπιση  του θορύβου και μάσκες για την 
αντιμετώπιση της σκόνης. 

 Κατά την διάρκεια των εκσκαφών θα δίδεται μέριμνα ώστε το κατάστρωμα των δρόμων και των διαδρόμων 
κίνησης οχημάτων και πεζών να παραμένει τελείως καθαρό από υλικά εκσκαφής. 

 Τα ορύγματα θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές πλάτος.   

 Επισφαλή τμήματα των πρανών πρέπει να κατακρημνίζονται (ή να υποστυλώνονται, επενδύονται κλπ) 
προσεκτικά από έμπειρο προσωπικό και με τον κατάλληλο εξοπλισμό (δυο τουλάχιστον) για να αποφευχθούν 
ατυχήματα από ξαφνική τους πτώση.  Ειδικά πρέπει να ελέγχεται η ανάπτυξη τέτοιων καταστάσεων μετά από 
ισχυρές βροχοπτώσεις,  καταπτώσεις πρανών  κλπ  

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παρουσία πλησίον του ορύγματος ξανασκαμμένων ή εν γένει 
χαλαρών εδαφών λογω του μεγάλου κινδύνου καταπτώσεων στα εδάφη αυτά. 

 Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από την ύπαρξη πλησίον του πρανούς κτιρίων, κατασκευών ή 
άλλων φορτίων 

Β. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ  

 Η αντιστήριξη είναι υποχρεωτική για βάθος εκσκαφής άνω των 2,00 μέτρων ή ανεξαρτήτως βάθους όταν 
επιβάλλεται από την φύση του εδάφους  

 Η αντιστήριξη γίνεται ταυτόχρονα με την εκσκαφή η οποία προηγείται ελάχιστα και μόνο όσον επιβάλλεται για 
την εκτέλεση των εργασιών. Θα είναι συνεχής και δεν θα περιλαμβάνει τμήματα χωρίς συνοχή ή χαλαρά.  

 Απαιτήσεις για την αντιστήριξη περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση, στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και στα σχεδία της μελέτης. Γενικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
ευστάθεια του ορύγματος 

 Η αντιστήριξη θα προεξέχει από το έδαφος τουλάχιστον 15 εκ ώστε να εμποδίζεται η πτώση λίθων και 
χωμάτων μέσα στο όρυγμα. 

 Οι εργαζόμενοι κατά την κατασκευή της αντιστήριξης πρέπει να εργάζονται από την προστατευμένη περιοχή 
προς την απροστάτευτη. Η εργασία πρέπει να γίνεται γρήγορα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άλλα και 
με σχολαστική προσοχή και κάτω από τις οδηγίες του υπεύθυνου μηχανικού του Αναδόχου. 

 Η  συγκέντρωση προϊόντων εκσκαφής, υλικών, εργαλείων , μηχανημάτων κλπ πρέπει να γίνεται εκτός του 
πρίσματος ολίσθησης του πρανούς ώστε να αποφευχθεί η φόρτιση της αντιστήριξης και η αστοχία της. 

 Η αντιστήριξη μπορεί να μετατραπεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μόνο μετά από σχετική αναθεώρηση της μελέτης 
και έγκριση αυτής.  

 Η απομάκρυνση της αντιστήριξης γίνεται σταδιακά με την πρόοδο της επανεπίχωσης του ορύγματος. Σε 
ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατό να παραμείνει για λόγους ασφαλείας και μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών.  

Γ.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ 

 Οποιαδήποτε ποσότητα νερού (ή και λυμάτων από το υφιστάμενο δίκτυο) πρέπει να απομακρύνεται αμέσως 
με άντληση και διοχέτευση απευθείας στο σύστημα όμβριων(υπόγεια νερά) ή σε κατάλληλο αποδέκτη 
(λύματα). 

 Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί ώστε η άντληση να μην προκαλέσει προβλήματα στις γειτονικές 
κατασκευές λογω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα.  

 
Δ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ -  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 Ο  Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για  την πλήρη  και σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις κατάλληλη 
σταθερή και ανθεκτική περίφραξη του εργοταξίου και των ορυγμάτων και για την φωτεινή σηματοδότηση, την 
σήμανση, τις οριζόντιες διαγραμμίσεις, τις καλωδιώσεις και την σχετική υποδομή σηματοδότησης και 
ηλεκτροφωτισμού.  

 

 Τα ανωτέρω θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφαλείας τόσο για τις ημέρες όσο και για τις νύκτες των χώρων 
των εργοταξίων του για την ασφαλή καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. Για λόγους 
κυκλοφορίας και ασφαλείας η κατασκευή του έργου θα αρχίζει και θα  ολοκληρώνεται κατά  διαδοχικά 
τμήματα.  

 Η τάφρος περιφράσσεται εκτός του μετώπου προόδου της εκσκαφής και πλησίον αυτού. Συγκεκριμένα 
τοποθετείται πλέγμα, ανακλαστικής ικανότητας, ελάχιστου πλάτους (ύψους) 0,80 m, το οποίο στηρίζεται 
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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 λωρίδα 
μειωμένου πλάτους με προοδευτικά μειωμένου πλάτους λωρίδα να προηγείται αυτής, μέσα στην οποία θα 
πραγματοποιείται 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 παρούσα. 

Ε.     ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ     

  Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την κυκλοφορία στο προσωπικό του, στους περίοικους, στους δημότες και 
στους τυχόν επισκέπτες ή περαστικούς με την κατασκευή ασφαλών διαβάσεων και διαδρόμων κίνησης.  

ΣΤ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών διατάξεων όσον 
αφορά στην λειτουργία και  κυκλοφορία των μεταφορικών του μέσων και μηχανημάτων.  

 Η κίνηση μηχανημάτων και εργαζομένων πρέπει να γίνεται εντός οριοθετημένης από κώνους λωρίδας. 

 Εάν τα μηχανήματα παραμένουν στο εργοτάξιο μετά το πέρας των εργασιών καλύπτονται από την περίφραξη 
κλειδώνονται και ασφαλίζονται. 

 Θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από τα χείλη του ορύγματος  ίση με: s =2*P + 0,02*h 
όπου Ρ το ανά άξονα φορτίο σε τόνους και h το βάθος εκσκαφής σε μέτρα με ελάχιστη τιμή του s ta 80 εκ.  

 Δεν επιτρέπεται κίνηση ή εργασία εργαζομένων πλησίον των μηχανημάτων κατά την διάρκεια που αυτά 
εργάζονται ή κυκλοφορούν εκτός εάν έχει έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα και δεν κινδυνεύουν. 

  Οι διάδρομοι κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων εάν απαιτούνται θα έχουν επαρκές πλάτος ώστε να 
εξασφαλίζεται εκατέρωθεν του οχήματος ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 60 εκ 

Ζ.  ΣΗΜΑΝΣΗ 

 Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάρτηση τόσο των απαιτούμενων πινακίδων 
σήμανσης όσο και κατάλληλων πληροφοριακών πινακίδων  

 
6.7.  ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ  

 Εφόσον απαιτείται παρουσία εργαζομένων κοντά στον εξοπλισμό κατά την καταβίβαση για την υποβοήθηση 
του καταβιβασμού υλικών οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν ατομικά μέσα προστασίας και θα εργάζονται 
προσεκτικά.  

 
6.8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ  

 Τα υλικά θα τοποθετούνται στην ακριβή τους θέση με την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και εργαλείων 
ανθεκτικών για το συγκεκριμένο βάρος. 

 Στην περίπτωση τοποθέτησης σωλήνων αυτές θα τοποθετούνται στην ακριβή τους θέση με την χρήση του 
κατάλληλου εξοπλισμού και εργαλείων ανθεκτικών για το συγκεκριμένο βάρος 

 Οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν ατομικά μέσα προστασίας και θα εργάζονται προσεκτικά και μέσα στο 
αντιστηριγμενο τμήμα της εκσκαφής.  

 Οι εργαζόμενοι εάν απαιτείται πρέπει να είναι δεμένοι με ανθεκτική ζώνη.  
 
6.9  ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

 Κατά την ώρα εργασίας των μηχανημάτων για την επανεπίχωση του ορύγματος κανένας εργαζόμενος δεν θα 
εργάζεται εντός αυτού. Κατά την ώρα της συμπύκνωσης της επανεπίχωσης κατά στρώσεις δεν θα εργάζονται 
παράλληλα τα μηχανήματα. 

 Οι αντιστηρίξεις θα ανασύρονται βαθμιδωτά ανάλογα με την πρόοδο της επανεπίχωσης 
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6.10  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 

 Οι εργαζόμενοι φορούν τα ατομικά τους μέσα προστασίας (π.χ κράνος, ανακλαστικό γιλέκο, υποδήματα 
ασφαλείας κλπ). 

 Το εργατάξιο οριοθετείται ως εξής: 
 
α. Αν πρόκειται για μεσαία λωρίδα τότε χρησιμοποιούνται κώνοι οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους μέγιστη 

απόσταση 1.5 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.   

 

 Η κίνηση των μηχανημάτων θα γίνεται σε οριοθετημένη με κώνους λωρίδα. Οι κώνοι θα απέχουν το πολύ 1,50 
μέτρα ο ένας από τον άλλον και θα τοποθετείται η προβλεπόμενη από τον νόμο σήμανση. Σήμανση θα 
τοποθετείται και στους καθέτους δρόμους εάν απαιτείται. 
 

 Για να αποδοθεί το τμήμα στην κυκλοφορία θα προηγείται καθαρισμός και πλύσιμο του.  
 
 

6.11 ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι γενικοί κανόνες ασφαλείας 
 
 
6.12  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 Μετά το πέρας των εργασιών και πριν αποδοθεί ένα τμήμα του έργου και πάλι σε κοινή χρήση, το τμήμα θα 
καθαρίζεται και πλένεται αν χρειάζεται, θα απομακρύνεται πλήρως η προσωρινή σήμανση και οι 
πληροφοριακές πινακίδες 

 Οι σχετικές προσωρινές κατασκευές μετά την αποπεράτωση του έργου ή τμήματος αυτού θα καθαιρούνται και 
εν γένει θα αποκαθιστάται ο χώρος και όλο το φυσικό ή δομημένο περιβάλλον στην πρότερα του κατάσταση.   

 
6.13 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ 

 Ειδικά για τις εργασίες που εκτελούνται σε ύψος, με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται στο Π.Δ. 155/2004  (ΦΕΚ 121/Α΄/5.7.2004), στο 
Π.Δ. 305/1996  (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996), στο Π.Δ. 17/1996  (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) και στο Π.Δ. 778/1980  
(ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) 

 
6.14 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 φωτισμός και τα φωτιστικά σώματα πρέπει να είναι έτσι 
διευθετημένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται φωτισμός τουλάχιστον 300 LUX ομοιόμορφα κατανεμημένος που 
δεν θα προκαλεί θάμβωση και γενικά θα δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς εργασίας και κυκλοφορίας. 
Επιβάλλεται να υπάρχει και εφεδρικός φωτισμός ασφαλείας καθώς επίσης και ατομικοί φανοί κατάλληλου 
τύπου για όλους τους εργαζόμενους.  

 Απαιτήσεις φωτεινής σήμανσης κατά την νύκτα ή ώρες 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.  

 
6.15 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Επιτρέπεται με έμπειρο προσωπικό, 
κατάλληλο εξοπλισμό και λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας για εργασίες επεμβάσεων που έχουν σκοπό 
να αποτρέψουν ιδιαίτερα σημαντικούς κινδύνους (π.χ πλημμύρες ).   
 
6.16 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις γενικά 
του εργοταξίου και γενικότερα και υποχρεούται να φροντίζει: 
  

 Για τον περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και αναφλέξιμα υλικά και την 
κατάλληλη διάθεσή τους . 

 Για την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού  

 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  και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε άλλους 
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(εργοστάσια, δεξαμενές υγρών καυσίμων κ.λ.π.) και πριν εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν στον αγωγό, όρυγμα, 
φρεάτιο εύφλεκτα αέρια. 

  Να απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας στην εργασία. 

 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 Ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει: 
α. Όλα 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 καμία περίπτωση δεν πρέπει οι θέσεις πυροσβεστών να απέχουν 
από τις θέσεις εργατών απόσταση μεγαλύτερη των 75 μ.   

δ. Όλες 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.  

 
Πρόληψη Πυρκαγιάς 

 Απαγορεύεται στους εργαζόμενους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που προκαλεί 
υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και 
γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, 

 Απαγορεύεται ή χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή θερμότητα, 
χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 

 Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνονται αμέσως όλα τα σκουπίδια και τα 
εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κλπ.). 

 Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση, σε περίπτωση 
που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 

 
Καταπολέμηση Φωτιάς. 

 Γενικά 
- Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει λοιπόν να 

παραμένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 
- Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση Πυρκαϊάς. Απαγορεύεται «αυστηρά» 

η χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης πυρκαϊάς για άλλους σκοπούς εκτός  
εκείνων για τους οποίους  προορίζονται. 

 Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς. 
- Πυροσβεστήρες  CO2 για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
- Πυροσβεστήρες σκόνης για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα κατά κανόνα. 
- Άμμος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίμων. 
- Σκαπάνες  και φτυάρια. 

 Αντιμετώπιση πυρκαϊάς 
- Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που βρίσκονται, για 

ποιες πυρκαϊές είναι κατάλληλα και πως χρησιμοποιούνται. 
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

υπό τάση και υγρά καύσιμα. 
- Διατηρούμε το χώρο καθαρό από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και περιοδικά κάνουμε αποψίλωση του 

χώρου του εργοταξίου. 
- Το νερό να χρησιμοποιείται για: 
      α) κατάσβεση φωτιάς σε στερεά 
      β) Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ. Να αποφεύγεται η χρήση 
          πυροσβεστήρων σκόνης ή  CO2 . Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 

 
Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
α) Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέπει αμέσως να ειδοποιηθεί:  

 Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς.  

 Το προσωπικό πυρασφάλειας 

 Η πυροσβεστική υπηρεσία 

 Η τοπική κοινότητα και το τοπικό συμβούλιο 

 Ο Δήμαρχος 
β) Γίνεται προσπάθεια να σβηστεί ή να περιοριστεί κατά το δυνατό η φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα 
για την περίπτωση μέσα πυροσβεστικά. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
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Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον Εργοταξιάρχη. 
 
6.17 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ 

 Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά και επανορθωτικά μέτρα για τον περιορισμό της στάθμης του θορύβου 
στην πηγή του όπως επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων, μόνωση τακτική συντηρηση, κατάλληλη 
οργάνωση της εργασίας. 

 Να χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα ακοοπροστασιάς όταν η ημερήσια ατομική ηχοέκθεση ενός εργαζομένου ή 
η μεγίστη τιμή της στιγμιαίας μη σταθμισμένης ηχητικής πίεσης υπερβαίνει τα 90 dB(A)  και τα 200 Pa   
αντιστοίχως.  

 Τα ατομικά μέσα προστασίας θα είναι προσαρμοσμένα στα ατομικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου και στις 
συνθήκες εργασίας του και η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε να μην οδηγήσουν λογω 
έλλειψης ηχητικής επαφής του εργαζόμενου με το περιβάλλον του σε ατυχήματα. 

 
6.18 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ  

 Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά και επανορθωτικά μέτρα για τον περιορισμό της διάχυσης της σκόνης και 
τυχόν αεριών από μηχανήματα στην πηγή τους όπως διάβροχη, επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων, 
κάλυψη κατεδαφιζόμενων τμημάτων, κατάλληλη οργάνωση της εργασίας. 

 Να χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα προστασίας 
 
6.19  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 Απαγορεύεται η παραμονή η εργασία ατόμων κάτω ή πλησίον από μετακινούμενα φόρτια, υλικά καθώς και 
εκσκαφείς, γερανούς κλπ μηχανήματα.  

 Κατά την διάρκεια φορτοεκφορτώσεων κανείς εργαζόμενος δεν θα εργάζεται όντος του ορύγματος εφόσον οι 
φορτοεκφορτώσεις πραγματοποιούνται πλησίον αυτού. 

 Κατά την διάρκεια εκσκαφών και επανεπιχώσεων κανείς εργαζόμενος δεν θα εργάζεται εντός του ορύγματος.  

 Απαγορεύεται η διακίνηση υλικών και εργαλείων με ρίψη από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. 

 Απαγορεύεται η απόθεση κάθε είδους αντικειμένων πλησίον των χειλιών του ορύγματος. Υλικά εκσκαφής, 
εργαλεία, υλικά κλπ. τοποθετούνται σε ελάχιστη  απόσταση 0,60 μ. από το χείλος της εκσκαφής. 

 Οι αντιστηρίξεις θα πρέπει να εξέχουν του εδάφους τουλάχιστον 15 εκ. παρέχοντας προστασία από πτώσεις.  

 Οι σκαλωσιές πρέπει να φέρουν προστατευτικά γείσα στις ανοικτές πλευρές, προκειμένου να αποφεύγεται η 
πτώση εργαλείων, υλικών, εξοπλισμού κλπ 

 
6.20  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ 

 Λογω της φύσης του έργου δεν είναι δυνατή πάντα η ύπαρξη διατάξεων που να εμποδίζουν την πτώση ούτε η 
ύπαρξη διατάξεων που να συγκρατούν στην πτώση. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η 
χρησιμοποίηση έμπειρου προσωπικού. 

 Τα ορύγματα θα έχουν και από τις δυο πλευρές τους ελεύθερες λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 60 εκατοστών 
κατά το δυνατό επίπεδες, ελεύθερες από υλικά, εμπόδια και εν γένει αντικείμενα. 

 Εάν απαιτηθεί οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι δεμένοι με σκοινά από κατάλληλα σταθερά σημεία.  

 Οι σκαλωσιές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κιγκλιδώματα ασφαλείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
 
6.21  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 Όλοι οι εργαζόμενοι κοντά σε χώρους κυκλοφορίας μηχανημάτων και οχημάτων θα φορούν ανακλαστικό 
γιλέκο η ενδύματα ζωηρού χρώματος κίτρινου ή ζωηρού πορτοκαλί ή άλλα ανακλαστικά εξαρτήματα.  

 Ο εργοταξιακός χώρος θα διαχωρίζεται με κατάλληλη περίφραξη και πινακίδες.  
 
6.22  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τις σχετικές τυποποιήσεις της 
Δ.Ε.Η., άλλους σχετικούς Κανονισμούς και νόμους. Μέτρα ασφαλείας προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 
225/89. 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας από επαφή με καλώδια κατά την εργασία 
μηχανημάτων και αυτοκίνητων.  

 
6.23 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας. 
 
6.24  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 Επισκέπτης θεωρείται κάθε άτομο το οποίο δεν ανήκει στο απασχολούμενο στο έργο προσωπικό του 
Εργολάβου ή της Επίβλεψης και βρίσκεται εντός του Εργοταξίου. 

 Απαγορεύεται ρητά (εκτός εάν υπάρξει  ειδική προς τούτο εντολή της Υπηρεσίας) η είσοδος τρίτων 
προσώπων στο εργοτάξιο (και ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει πλήρη ειδικά μέτρα για την αποτροπή τέτοιων 
γεγονότων)  και η διοργάνωση επισκέψεων ή υποδοχή επισκεπτών.  

 Εάν υπάρξει επίσκεψη σε όλους τους επισκέπτες παρέχεται η απαραίτητη ενημέρωση για τους ενδεχόμενους 
κινδύνους στους εργοταξιακούς χώρους συνοδεία κράνους το οποίο υποχρεούνται να φορούν συνεχώς και 
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κάθε άλλο μέσο που κρίνεται απαραίτητο. Πλήρη και  αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των επισκεπτών 
έχει ο Εργολάβος. 

 
6.25   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 

 Σε όλως εξαιρετική περίπτωση που είναι αναγκαία απαιτείται εγγραφή έγκριση της Υπηρεσίας και των άλλων 
αρμοδίων αρχών.  Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και 
ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών όπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις , συστήματα συναγερμού για 
την απομάκρυνση ατόμων και οχημάτων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για 
παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται από τα παραπάνω 
βαρύνουν τον ανάδοχο ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη.   

 Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον εντοπισμό 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 καμιά αντίρρηση , στις εντολές των παραπάνω 
Αρχών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει καμιά 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. 

  Όλες οι σχετικές με εκρηκτικά εργασίες (και η αποθήκευση τους) γίνονται σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις 
του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών και των ειδικών διατάξεων που ισχύουν 

 
6.26  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εκ των πρότερων όπου απαιτείται σχετικά με εργασίες που προκαλούν 
ιδιαίτερες κυκλοφοριακές αλλοιώσεις και προβλήματα σε υπηρεσίες άμεσης επέμβασης (π.χ. Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, ΕΚΑΒ). Είναι επίσης υποχρεωμένος να δίνει αμέσως πληροφορίες που του ζητούνται από αρμόδιες 
αρχές.  
 
6.27  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
Θα πρέπει να ακολουθούντα τα αναφερόμενα στον φάκελο ασφαλείας και υγείας (διάσωση, παροχή πρώτων 
βοηθειών κλπ) με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου  
 
6.28  ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  
Στον φάκελο ασφάλειας και υγείας όπου περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες του έργου υπάρχουν σημαντικές οδηγίες 
οι όποιες πρέπει να ακολουθούντα με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και κατά την διάρκεια της 
κατασκευής του έργου όπως για Προσωπικό, προστατευτικά ενδύματα και εν γένει ατομικό εξοπλισμό, ομαδικό 
εξοπλισμό, ατομική και ομαδική υγιεινή, λειτουργικές διαδικασίες εργασίας, επικίνδυνη ατμόσφαιρα και τρόποι 
μέτρησης και αντιμετώπισης της, μέτρα για πλημμύρες, ασθένειες, για τον Η/Μ εξοπλισμό κλπ   
 
 
6.29 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν διάφορες εργασίες. Στην 
περίπτωση κατασκευής, υπογείων έργων (σήραγγες), η λίστα μηχανημάτων είναι αρκετά εξειδικευμένη. Εδώ 
ενδεικτικά αναφέρονται τα διατρητικά μηχανήματα (jumbos), οι εκσκαφείς, οι φορτωτές, οι μπετονιέρες, οι αντλίες 
εκτόξευσης υγρού σκυροδέματος κ.α. Όσον αφορά τα χωματουργικά έργα χρησιμοποιούνται οι φορτωτές οι 
εκσκαφείς, οι προωθητές, οι οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτές και τα φορτηγά ανατρεπόμενα. Στο χώρο του 
εργοταξίου γενικά χρησιμοποιούνται: γερανοί, γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. Όλος ο ιδιόκτητος κινητός 
εξοπλισμός της εταιρίας, όπως φορτηγά, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις, και άλλα παρόμοια όπως επίσης υλικά 
και εργαλεία, είναι καταχωρημένα, εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή κατάσταση. 
 
Α.  Αυτοκίνητα 
Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 
Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά την 
όπισθεν. 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 

 Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και ενημερώνει 
υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 

 Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά 
συστήματα ασφαλείας. 

 Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα. 
Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταματήσει τελείως. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η μηχανή πρέπει να είναι σβηστή. 
Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο. 
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 Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 

 Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες απ’αυτές για τις οποίες έχουν κατασκευασθεί. 
 
Β. Φορτωτές 

 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να  έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά την 
όπισθεν. 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 

 Η χρήση των φορτωτών αυτών γίνεται στα εξωτερικά σκάμματα, υπαίθρια ορύγματα, στο σπαστήρα και στη 
μονάδα σκυροδέματος και στη σήραγγα εφόσον το επιτρέπουν οι διαστάσεις του. Ισχύουν όσα και στους 
φορτωτές υπογείων. 

 
Γ. Γερανοί 

 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά την 
όπισθεν. 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα σημεία: 

 Διαγράμματα ασφαλούς φορτίου. 

 Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων. 

 Φύση του εδάφους. 

 Καιρικές συνθήκες: άπνοια, κλπ. 

 Να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των γερανών και να συντηρεί 
συστηματικά τα μηχανήματα. 

 Να ελέγχεται καθημερινά η κατάσταση των συρματόσκοινων και να αντικαθιστώνται με την πρώτη ένδειξη  
φθοράς. 

 Όταν το αιωρούμενο μπράτσο είναι έτοιμο, να υπολογίζεται το νεκρό σημείο και να γίνεται ακριβής εκτίμηση 
για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού. 

Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφαλείας έναντι επικίνδυνων χαλαρώσεων των 
αναρτήσεων. 
 
Δ. Σκαλωσιές 

 Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση. 

 Όλες οι σκαλωσιές 3 μ. ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με κιγκλιδώματα 
ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

 Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα Π.Δ. 447/75 και 778/80 οι σανίδες των σκαλωσιών πρέπει να επιθεωρούνται και να 
δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση: 

 Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειμένου να αποφεύγεται 
η πτώση των εργαλείων , υλικών ή του εξοπλισμού. 

 Δεν θα χρησιμοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημίες μέχρι ότου επισκευαστεί και ενισχυθεί. 

 Η επιχείρηση θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους της να 
βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση. 

 Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και ποτέ δεν θα 
υπερφορτώνεται. 

 
Ε.  Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού. 
Για τον εξοπλισμό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν: 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, και το δελτίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών. 

 Απαγορεύεται η χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα κλπ.) από πρόσωπα μη 
εξασκημένα και ακατάλληλα για το χειρισμό τους. 

 Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και η ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει προηγουμένως 
εφοδιασθεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την προστασία των ματιών, του προσώπου, των 
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χεριών, των ποδιών και του σώματος), κατά της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των πυρακτωμένων τεμαχίων 
εκπαιδευμένα, αρμόδια και εξουσιοδοτημένα. 

 Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, συσκευές 
κλπ. αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί 
να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 

 Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να παραμένει σε 
λειτουργία ο εξοπλισμός: 
(Ι) Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως εκπαιδευμένου και 
εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

      (ΙΙ) Θα καθοριστεί μια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη    
       και να είναι πρακτικό θα υπάρχει δίπλα στον μηχανισμό. 
 
6.30 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πρέπει να καθοριστούν από τον ανάδοχο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι κάτωθι: 

 Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούτσια ασφαλείας) και φόρμα. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 

 Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίζει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν του έχει ανατεθεί 
οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενο. 

 Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

 Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος ένα δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο 
προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό. 

 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισμούς εδάφους, πάγκου 
εργασίας κλπ. 

 Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κλπ. Σε δρόμους διαφυγής γιατί πρέπει να διατηρούνται 
καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων. 

 Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία. 

 Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο 
προϊστάμενο ή εργοδηγό. 

 Απαγορεύεται οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτομο δεν 
κάνει επισκευή, καθορισμό ή λίπανση ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σ’αυτή και σε επικίνδυνη 
απόσταση. 

 Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι οι οποίοι μπορεί να είναι δάπεδα. 
(τα οποία θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα), καταστρώματα ή ξυλότυποι. 

 Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι  οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Κατά την 
διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και να έχει 
πάρει όλες τις απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρμόδιους του εργοταξίου που είναι 
επιφορτισμένοι με την επίβλεψη. Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβο κατά την διάρκεια των 
εργασιών του μέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις 
σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνει παρέμβαση αμέσως από τον αρμόδιο επιβλέποντα του 
εργοταξίου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας. 

 
6.31 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 
Πρέπει να καθοριστούν αναλυτικά από τον ανάδοχο.  
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα κάτωθι: 

 Να γίνεται χρήση παπουτσιών ασφαλείας ή μπότες, φόρμα και κράνος για την κυκλοφορία στους δρόμους και 
τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

 Να γίνεται χρήση όλων των απαιτούμενων ΜΑΠ κατά την εκτέλεση μιας συγκεκριμένη εργασίας. 

 Τα ΜΑΠ πρέπει να διατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση 

 Τα ΜΑΠ πρέπει να αλλάζονται όταν παρουσιάζουν φθορά και να αποθηκεύονται σε κατάλληλο μέρος 
(ιματιοθήκες) για να μην καταστρέφονται.  

 Γυαλιά Ασφαλείας 
Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας. 
Οι διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 
α) Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνου-ασετιλίνης. 
β) Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 Γάντια  
Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται οι διάφοροι τύποι γαντιών που απαιτούνται κατά περίπτωση: 
α) Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού κοφτερών και μυτερών 
αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς 
γενικά. 
β) Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για ηλεκτροτεχνίτες 
που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση. 

 Παπούτσια ασφαλείας 
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α) Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται στους δρόμους και τις 
εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 
β) Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε η χρήση 
αρβύλας θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία του προσωπικού. 

 Στολή εργασίας 
Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την επικινδυνότητα της εργασίας 
που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας. Οι τύποι είναι οι εξής: 
α) Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς. 
β) Αδιάβροχες έναντι βροχής κλπ. 

 Κράνη 
Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. Για την προστασία 
από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν ωτοασπίδες. 

 
 
6.32 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 Η είσοδος και η έξοδος στο όρυγμα πρέπει να γίνεται με σταθερή και ανθεκτική κλίμακα με εξασφαλισμένη 
στερέωση έναντι ανατροπής, αντιολισθηρα δάπεδα, χειρολαβές ασφάλειας και προστατευτική διάταξη που να 
αποκλείει ανατροπή του χρηστή. Απαγορεύεται η αναρρίχηση ή η χρησιμοποίηση των μηχανημάτων 
εκσκαφής.  Οι κλίμακες θα διατηρούνται στην θέση τους για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν εργαζόμενοι 
εντός του ορύγματος. Για εργασίες σε βάθη μεγαλύτερα του 1,50 μ. απαιτούνται κλίμακες σε αποστάσεις όχι 
μεγαλύτερες των 25 μ. 

 Απαγορεύεται η κάθοδος και η άνοδος στο όρυγμα του προσωπικού μαζί με βαριά φόρτια . 

 Στις ενδεδειγμένες θέσεις πρέπει να υπάρχουν διακριτές σταθερές διαβάσεις ή γεφυρώματα ικανού πλάτους 
προστατευμένα με κιγκλιδώματα για την διέλευση των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται τα 
άλματα πάνω από το όρυγμα ή η διέλευση από μαδέρια κλπ. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση διέλευσης 
φορτίων.  Οι πεζογέφυρες θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 50 εκατοστά. Σε περίπτωση κλίσης μεγαλύτερης 
των 12 μοιρών πρέπει να έχουν βαθμίδες, σε περίπτωση δε κλίσης μεγαλύτερης των 30 μοιρών σκαλοπάτια.  

 
 
6.33 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

 Τα υλικά τα οποία ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει στο έργο φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους που θα 
εξευρεθούν και θα χρησιμοποιηθούν με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του.  Σε καμία περίπτωση δεν 
τοποθετούνται σε οδούς ή/και κοινοχρήστους χώρους.   

 Η εναπόθεση υλικών στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών  θα είναι περιορισμένη (τοπικά και χρονικά), ο 
χώρος απόθεσης αποτελεί μέρος του εργοταξίου και προστατευτεί ανάλογα  και θα γίνεται με τρόπο που δεν 
δημιουργεί προβλήματα κυκλοφορίας, ασφάλειας πρανών εκσκαφής (απόσταση τουλάχιστον 60 εκ ή όσο 
απαιτείται ), πρόσβασης περιοίκων κλπ. 

 Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα  διαστρώνονται σε  χώρο εγκεκριμένο από τις αρμόδιες Αρχές. Σε 
κάθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να εξεύρει χώρους αποθέσεως της Υπηρεσίας μη αναλαμβανομένης 
καμιά απολύτως υποχρέωση για εξεύρεση τέτοιου χώρου η/και αποζημίωση του Αναδόχου.       

 Τα άχρηστα προϊόντα θα φορτώνονται σε φορτηγά και θα απομακρύνονται από την θέση του έργου. Τα 
προϊόντα εκσκαφών γενικά  ακόμα και στην  περίπτωση κατά την οποία χρειάζονται για την απήχηση του 
σκάμματος, θα απομακρύνονται  απ'αυτό, μερικώς ή ολικώς, προσωρινώς ή και οριστικώς.  Η προσωρινή  
εναπόθεση των προϊόντων αυτών θα γίνεται  σε χώρους κειμένους σε οιανδήποτε απόσταση από τον τόπο 
των εκτελουμένων έργων και διατιθέμενους προς τον σκοπό αυτόν, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.       

 
 
 
6.34  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

 Λόγω του είδους και της φύσεως του έργου δεν είναι δυνατή η δημιουργία χώρων υγιεινής και εστίασης των 
εργαζόμενων. 

 Σε κάθε θέση εργασίας πρέπει να υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 
του Π.Δ. 225/89.  

 
 
6.35  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ   
Η μελέτη για την κατασκευή των ικριωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα γίνει με πλήρη και 
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, με δαπάνη του αναδόχου και χωρίς καμία αποζημίωση από το Δήμο. 
 
 
 
 
6.36  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ    
Προτείνεται η χρήση των πινάκων έλεγχου που εκπόνησε ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε. Ενδεικτικά παραθέτονται οι 
ακόλουθοι πίνακες 
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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 
* 

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 
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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  

  
Ελάχιστος αριθμός φανών στην λωρίδα προοδευτικά μειωμένου πλάτους τρείς ή ίσες αποστάσεις τοποθετημένοι 
(αρχή, μέση , τέλος). 
 
Σε περιοχές όπου ο φωτισμός είναι ελλειπής 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.    
 
 
 
7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.  
 

7.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων 
και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, 
ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42). 

7.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να 
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-
01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της 
κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους 
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), 
ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και 
τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το 
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

 

7.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 

7.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 
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α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής 
μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα 
εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ (μέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την 
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα 
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά 
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1.Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν 
στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2.Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 
συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ. 12 
παράρτημα II). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο 
δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-
11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3.Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 
Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. 
(73 και 75). 

4.Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει 
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5.Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

7.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τηρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
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α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους 
σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Να αναθέσει καθήκοντα συντονιστή ασφαλείας σύμφωνα με το ΠΔ. 305/96 και την ΥΠ. ΑΠ. 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/17-11-02 (ΦΕΚ 16) 

δ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της 
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη 
δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

ε. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1.Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων 
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν 
ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2.Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους 
ο τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την 
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφαλείας ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην 
Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και 
οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

3.Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές 
αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα 
εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4.Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5.Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9).  

 

 

 

 

 

7.3.4 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. 
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Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του 
ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / 
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

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

 

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

 

7.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα 
ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV 
μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-
79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και 
τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 
1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης 
και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση 
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-
96), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη 
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 
1430/84 (αρ. 17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ. 13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως 
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, 
εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : 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). 

7.4.2 Εργοταξιακή σημανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

0 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 πόλεων και οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 
τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
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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.ΙΝ/μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α παρ. 11 
και. μέρος Β τμήμα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 
85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : 
ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 
82/10. 

7.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών 
και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών 
και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα 
ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 
499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 
305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, 
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, μέρος Β', τμήμα II, 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 II, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος 
συνοδεύει τον χειριστή. 

6.Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή 
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων 
σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7.Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).  

 

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. 

0 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 : 

7.5.1 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. Ill ), 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.ΙΝ/ 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. 

7.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 



Σελίδα 22 από 24 

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. Ill), 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 II παρ. 10 ). 

7.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύιμος, 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. Ill), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II παρ.4-
6,14 ). 

7.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπης & 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. IΙΙ), 
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99.  

7.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστηριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12). 

7.5.6 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. Ill), 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 II παρ.10). 

7.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών 
ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II παρ.8.3 και παρ. 13). 

7.6 Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Κατάλογος Νομοθετημάτων 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ    23 -04-2021 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΘΗ ΛΑΤΖΑΝΑΚΗ 
Πολιτικός Μηχανικός 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ     23-04-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 
Εργο 

Προυπ 

 

 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 

ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ  

17.699,86Ευρώ 
  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Πηγή  Π.Δ.Ε.  

  Χρήση  2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Φ.Α.Υ.) 

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

 
 



 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
 
1. ΕΡΓΟ – ΔΡΑΣΗ :  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ  

 

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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 
Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 



 

 

 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την πλακόστρωση του πλατώματος που βρίσκεται 
παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Σητείας – Αγίου Νικολάου. Το πλάτωμα είναι διαμορφωμένο 
και απαιτείται μόνο η πλακόστρωση του με ακανόνιστη πέτρα Ελούντας πάχους περίπου 5 εκ. 
και η κατασκευή πέτρινων καθιστικών – ζαρντινιερών. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 
17.699,86€ 
 
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  

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.  

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.  

  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 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

     

     

     

     

     

     

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ    23 -04-2021 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΘΗ ΛΑΤΖΑΝΑΚΗ 
Πολιτικός Μηχανικός 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ     23-04-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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